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Comu slúži 
Slovenská 
hudobná rada? 

V dňoch 3.-6. októbra t. r, bude 
v Bratislave stretnutie predstaviteľov 
hudobných rád socialistických krajín. 
Koncom toho istého mesiaca bude v 
Paríži zasadnutie Svetovej hudobnej 
rady - a do tretice: po tieto dni za
znamenáva užšia hudobná verejnost na 
Slovensku vznik a začatie člnnostz 
Slovenskej h udobnej rady (len pre in
/OI'Inác iu: obdobná CHR začala svoju 
prácu za predsedníctva J. Pauera d11a 
27. mája t . r.) , 

l 'rečo a za akým účelom vzniki1 
tento poradn_ý orgán Ministerstv; 
kultúry SSR? . 

Hudobné odcleienie M'ŕ.nisterstva Tcul
túry SSR po Tconzulláciáclr uo Zväze 
stovenskúclr skladateľov dospelo rc ná
zoru, že na neuyhnutné riešenie zlo
žitej sltuácre. do ktorej sa dostávo 
naša hudobná Teu/túra, j e potrebnE 
konštituovaf hudobnú radu pri MK 
ktorá by bola · najpovolanejsím fórom 
pre koncepciu rozvoja a propagácu' 
slovenskej hudobnej kultúry. Rada bu · 
de mat 14 členov, z Tctorých 7 rza ur lt
ne Ministerstr!O kultúry SSR a 7 čle
nqv určia: Z väz slovensk1ích skladate
lov (5 ) , Zuäz est r ádnych umelcor 
Slovenska (l) a Odborový zväz pra 
cormíko" ka/túry a umenia ( 1) . 

Prečo prichádza k OIJ / l!oreniu SHR 
ak ;e lu z " iiz sk·ladateľou. už spnmí 
""'1'í Zoäz estrád!lf!clr wnelco11, re1p 
rnrl t rtHiltíc ií a organizácií, Ti:toré ria
dw a orr;anizujtí lwrlolm(J í i vot IUI 

Slovensku ~ 
, Slovenská hudobná rada má p l niť v 

:;:ásade in ú funkciu ako ideové a od
Q0rné organizácie umelcov, pre to ·jej 
vznikom l')emajú a ani nesmú byt na
ru_šené partnerské vzťahy medzi tý
mito orga ni záciami a min isters tvom. 
Hudob!"á rada by mala ( za p r ipadne_; 
pomoci odborných komisi!) vypraco
va ť hlbkovú, .vedecky . fundovanú ana
lýzu súčasného stavu v oblasti kul 
túrnej politiky so š pecifickým pohľa
dom na hudbu a určiť pr!padné ďalšie 
smerovanie vývoja hudobného života 
na Slovensku. 
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Pripomienky odbornej hudobnej ra 

dy sa majú dotýkaf problémov skla
dateľov, sólist ov, dirigentov, :>tíiJorov, 
hudobných teor et ilcov, r ieše11ia a ob
sadzovania vedúcich miest v hudob
ných inštitúciách, problémov r ozhla
su. televízie, dotácií a .mbvencií, leon 
kur zov IW m ies ta sólistov a dlrigen 
tou, , siete nakladateľstiev, agentúr, 
festwalov, hudobného školst va a vý 
chovy hudbou i Te hudbe, domácich a 
zahraničných súťaží, v!ivoja gramofó 
nového priemyslu na Slovensku, mú
zejníctva, hudobných divadiel a ďal
š~eho !)tnožstva rôznorodej problema
t zky (napr. honorárová politika, zá 
T~on o kultúre, zahraničné .~t1JTc1J, otáz
ky autorskoprávne a pod. ) , 

(Pokus o konfrontáciu) 
toty?· 

Ako vidieť z vymenovania ú loh Slo
venskej h ud obnej rady, tento porad
ný zbor Ministerstva kultúry SSR nie 
len pomáha MK získať presný a rých
ly prehl'a d o s t ave hudobného živo
ta SSR, ale posudzuje aj zásad né 
opatt·enia k jeho podpore na všetkých 
stul!ňoch. š t á tnej s právy. Zasahuje 
SI'O.JOU posobnosťou aj tam, kde s trá- , 
Cäjú právomoc j ednotlivé umelecké 
zväz~ a rôzne hudobné inš titúcie, je
ho čmnosť by z toho dôvodu mohla 
byť neobyčajne široká a v is tom slo
va zmysle progresívna. (Myslíme na do
terajši s tav s lovenskej hudobnej kul
túry, ktorá veľakrát ži je sJce boha
tým, ale značne rozškatul'kovaným a 
špecifickým životom, chýba jej nutne 
nadhľad a rozh ľad po problematike 
z celoslovenského a celospol očenského 
hľadiska. A častokrát nielen rozhľad, 
ale i potrebné a momentálne rieše
nie . . . ). 

Ci Slovenská hudobnú r ada neustr
nie a bude znamenať skutočný krok 
dopredu v riešení alcii.tnych ' problé
mov, ktorých i st eže nie je málo, za
tial nevieme. Praj eme si, aby jej vznik 
a po tieto dni zahájená činnost' boli 
ďalším stupňom k r iešeniu nielen otá
zok hudobnpch, ale i celo~poločen 
ských, Tcu!turnych. !!!UY-" 

[ Pokračovanie z člsla 15.) 

+ Kolman: -Miía ' nesmierne prekva 
puje, že vaša ~e.nerácia namiesto ne 
istoty hľadan ia hľad!i istotu, že chcete 
robiť niečo, čo sa páči obecens t vu. Po
ložili s te s i nie kedy otázku, aké to obe
censtvo je, či by nemoh lo by t a j iné, 
vzdelane jš ie v zmysle novej hudby? 
Jeho dnešnému konzervatívnemu vku
su sa chcete prispôsobovať? To, ma ve
die k otázke, prečo vlastne komponu
jete. 

+ Bokes: Spomeňme si na atmosfé
ru v Mrožekovom Tangu. Tam sa už 
nekonvenčnosť meni na konvenciu. Ob
javí sa pos tava, ktorá sa rozhodne cho
vať celkom normálne, čim je v t e j 
spoločnosti celkom nekonvenčná. úpln~ 
sa t ým prevrátia hodnoty. 
+ Kolman: Toto prirovnanie nesedí 

- akoby tu na jednej strane boli ne
normálni a na druhej normálni !'u
dia . .. ! 
+ Hatrík: Ja by som toho Mrožka 

P?.d por il. Nedos tatok discip líny je po
ctťovaný ako konvencia, ako niečo, čo 
ma sput náva. Spomeňme s i na Stravin
ského .. ·. 
+ Parík: My máme pomerne veľa 

veci, ktoré si zakazujeme ... 
. + Kolman : Ste predsa p r iliš mladí, 
aby ste hľadali is totu, syntézu! + .Bol<es : S tou syntézou to môže byť 
vše li .iaké. Kto sa prl liš s naži, t en oby
ča.i ne neuspeje·. 
+ 1-latrík: Husó má pravdu - ak 

má byť sy ntéza úspešná, musi byť syn
tézou l v oblast i fi lozoľicke.1. Okre m 
toho . by každé zo s ta novisk , ktoré 
chcem syntetizovať, malo obsahovať časť 
·mojej pravdy, toho. po čom túži m. 

+ ll usó: Ak sa v n iečom líšime. tal( 
je tQ iný vzťah k obecenstvu - a t o 

je do určitej miery základ nášh .. 
•oronrarnu. 

+Bal.rík: Nev iem, či pojem pub li
.kum .ie celko m presný, čl b.v sa -ne,ma lo' 
hovoriť o ľudskom subjekte. ako t akom 
Všetc i to asi m.vs!íme _tak, že · sklad a - . 
teľ by mal rešpektovať Ul'Či té záko: 
nitosti človeka, jeho psychiky, ktor~ 
vystupujú do popred ia pri vnfmaní. 
+ Parík: Ak -,ie u nás skladateľ, kto

r,ý ber ie do úvahy publikum, tak je to 
práve Kupkovič. Môžeme mať akýkoľ
vek názor na to, čo robi, a le u neho 
je vzťah k publiku ďaleko na_jpozitiv 
~ejší. Nechce ho mať p~sivne, povyšu 
Je ho z úrovn11 stád a sediaceho v ra
doch. 

+ Hatrík: Pat'!k tvrdi, že Kupkovič 
s i najviac hľadí poslucháča. J a v tom 
ale v!d!m naopak určité degradovanie 
nie posluch áča, ale človeka, preto že člo
vek sa u neho s táva len prvkom v na 
chystanom bludisku. Ako keby ste pus
tili myš do bludi ska a tvrdili by s t e , 
že s te jej vyšli v ús trety, lebo ste .1u 
pustili na s lobodu. Kupkovičovský prin
cip je pr lnclpom myši a bludiska, nie 
kontaktu. Nechcem to degradovať, je to 
jed na z možných pozici!, je v tom 
i zdravé jadro hravos ti, no mysl!m, že 
viac pre človeka urobi skladateľ, kto
rému sa podarí povedať d ačo o sebe, 
v čom sa potom iný človek môže s po
znať. i<upkovičova s naha aktivizovať 
publiku m mi je sympatická, ale nerieš i. 
aspoň podľa mojej predstavy, vzťah 
umelca a .ieho pu blika. 

+ Bokes: Trad ičný koncert sa dnes 
sku točne dostal do u rčitej k rlzy a Kup
kovič sa to snaží riešiť tým spôsobom, 
že robi z publika interprétov. No ja s i 
mysllm. ~e krfzn rormv koncertu nie je 
t rva lá a že sa táto ľ 01· ma bude ešt e 
d'alej vyvl,ia t a uQ.d0v.ae . . . 
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V čísle: 

Päťdesiatiny Ladislava 
Slováka 

Pohl'ad na letný Salzburg 
G losár hudobného diani~ 
Vanekova trúbka 
so zubnou protézou 
Hviezdy opier 
na filmovom nebi 
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· + - ľodprocký: ·zabÚdlo -sa -na .výéno-

vu ou01ika :. . , ' , · ~; , 
- + r<olman: ' Na· to s ú · predsa ' itÍštitú
ctH. <S k la<hl ~eľ ~!i komponovať, n·ech·· vy -
chovávajú· iní . .. , ,. . 
+ Rusó: Pr:áve-.to nám chýba. - , vý 

' ·hova komp0novanlm, . ktorou · by si 
sklntl,ate ľ pripravil . ko nzumenta! .. + ľo'dprocký : J e charakteristické, že 
v mladšej sk lad ateľskej generácii ' rÍe
~x i s tu ie oraktiéky systematická tvorba 
Pr~> df'ti. Prepáčte , že odbočujem. . + llatrík: Toto .ie problém on to9e
néz v hudobného myslenia; 1ako ··sa-: rodí 
ten stuper'1 vzde_J ania . a ·skúsH nostných 
uredpok ladov . . ktorý .. umožňu .ie. d.Qs fi)e-Lé
mu človeku pochopiť .hudby .. f'lie . jcJnQž
né, aby bol.o dieťa vede né náhodne .. bez 
prihliadnutie na stupeň ieho ' h'udo briého 
mys lenia . Komponovať pŕe · ÚrČité - ve
kové stu pne _ je veľký ·proolém.· Takže 
táto té ma ani tak nie je odbočenlm, ako 
poh ľa clom na problém poslucháča - z~inej 
strany. 
+ ~erík : 'Myslím. že je · základ ným 

omylom myslieť s i, že dieťa, kto·ré v hu
dobnej škole hrá Suchoňove Obrázky . zo 
Slovenska ,ie· pote nciálnym . návš tevní 
kom jeho opier. 
+ Hatrík: Rozhodne má však k Su

choňovej opere bližšie, než to, ktoré 
hrá Gurlitta. 

+ Parík: Mám doje m, že problé m 
estetickej výchovy nespočlva v sepa 
rátnej hudobnej výchove, výtvarnej vý
chove atď. To treba dnes v id ieť kom
plexne. 

+ Hatríl<: Vráťme sa k syntéze . . Mys -
11m, že v e ľké vývojové epo chy hudby 
sa rodi!! z akéhosi spoločenského po
vedomia rovnakých cieľov. Medzi nami 
to n ie je. Neviem, či by našou spoloč
nou úlohou nemalo byt práve toto -
vytvorenie povedomia spolu práce na ur
čitom väčšom projekte . 
+ Pa rík: Nehnevaj sa, myslím, že 

nie! Nech rebelujú, necJ;! si robia, čo 
chcú . O to bude potom ši rší ce lkový 
profH hudby. Nemáme patent na prav
du tak, ako ho nemajú ani našl mladš l 
kolegovia. Všetko je dobré, čo sa urob!. 

+ Hatrík: Nedávno som počul. istého 
sémiológa tvrdiť, že vlastnosťou znaku 
je, že má_ začiatok, stred a koniec, a že 
znak, k torý s a nevyznačuje takýmto 
tvarom, neprenáša žiadnu hodnotu, 
žiadnu informáciu. Neviem, či teória 

l ~o.l~xa~Qv~nle na $l. s t.r.) 
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Gaudeamus, · čiže: 

Radujme sa! 
Ro1m 1970 oslávi 25. výroc1e existencie Inštitúcia, ktÔrá má 

vo svete súčasnej hudby pevné mies to. Má sympat ický názov -
Gaudeamus a sídli v holandskom mestečku Bilthovene. Názvy 
inštit úcii vznikajú r ôznym spôsobom, ale Gaudeamus j e j edno
duchým prekladom z latinčiny a znamená - Raduj me sa! Za
kl adatelia ,inš ti t úcie t ým snáď chceli vyjadriť myšlienku radost i 
zo vzájomnej pomoci a úspechov sklad ateľov bez ohľadu na 
náro dnosť. Je však možné , že podnetom k názvu bol osud riu
<1 i teľa tohto li~ ta vu, pána Waltera A. F. Maasu , ktorý ešte pred 
druhou svetovou vojnou ušiel pred Hit lerom zo sfašizovaného 
Nemecka a po t1:och rokoch a štyroch mesiacoch skrýva nia sa 
( z toho 9 mesiacc:;y nevidel denné svetlo) s a dožil slobodného 
života vo svojej nove j vlasti - Holandsku. 

Presný názov inštit.úcie je Stichting Gaudeamus, čo znamená 
Nadácia Gaudeamus. Existu je za finančnej podpory holandského 
Ministerstva kultúry, rozhlasu a p rinca Bernhardta. Jej posla
ním je podporovať mladých sklad ateľov a koncertných ume lcov 
do 35 rokov. 

Stredis ko súčasnej hudby v Bilthovene ,je s ituované v záhrad-
. nom prostredí malej uličky a tvoria ho tri domčeky. Ten naj 
väčši má tvar koncertného krídla a je pokt•ytý škridľovou stre
chou, ktorá v Holandsku (i v Belgicku) patrí k najnákladne j
š ím a najat r akt ívne jším. V budove je jedáleň, kuchyňa, byt 
riadite ľa, ktorého pracovňa slúži ako spoločenská miestnosť pre 
prijiman.ie host! a sú tu izby pre frekventant ov seminárov (vy
bavené magnetofónmi a n iek toré z n ich aj klavirmi ). V druhom 
dome - drevennom a oveľa me nšom, ktorý má len dve miest
nosti, sedí štvorčlenný a dministratívny aparát. Celé stredis ko 
je v rukách piatich ľudí. V druhom dome je knižn ica, fonotéka 
a diskotéka. Tretí je vybavený ako elektronické štúdio. 

Záujem inštitúcie je zameraný len na avantgardnú hudbu. Pô
sobi vlastne ako informačné stredisko , nielen však pre hudbu 
holandskú, ale naopak, sústreďuje diela z celého sveta, ktoré 
sú potom k d ispozícii skladaterom - účastn!kom š túdijného po
bytu a náhodným návštevám z radov dirigentov a umelcov ce 
lého sveta. V Gaudeame majú okrem notových záznamov a j 
dokumentáciu o skladateľoch a ich tvorbe, zbierajú programy 
premiér avantgardne j hudby z celého svet a a pod. 

Stichting Gaude amus bol zr iadený aj na podporu koncertných 
umelcov. Sem patri napr. starostlivosť o súťaž interprétov sú
časnej hudby, ktorú poriadajú každý rok a ktorá má svoje 
osobitné postavenie v celosvetovej p alete súťaži tým, 'že pod
m ienkou účasti je Interpretácia súčasnej hudby a môžu sa j e j 
zúčastniť a j speváci - sólisti, rovnako Inšt r umentalisti a sú
bory. Na budúci jubilejný rok bude súfaž v aprlli - v Rot
terdame. Členmi medzinárodnej poroty budú Johan van den 
Boogert (Holandsko), Italo Gomez (Itália), Heinz Kolleger (Švaj
čiarsko), Konstantin Slmonovitch (Francúzsko) a Wanda Wilko
mirska (Po ľsko). Okrem toho usporadúvajú celý rad koncertov 
doma a j v zahraničí, k toré im f inancuje ministerstvo, rozhlas 
a nad. Gaudeamus má len jedno vlastné koncertné t eleso -
Guude::·nus kvartet, ktorý koncertoval v Španielsku, vo Francúz
s l<u 'i ďalšieh krajinách. 

Haz za rok poriada,iú medzinárodný fes tival súčasnej hudby 
v rozsahu jedného týždňa, pre ktorý vyberá skladby 5-členná 
porota. Podmienkou je veková hranica do 35 · rokov, čo do žánru 
je t t; ·.~plná voľno:sť. Do konkurzu sa môžu prih lásiť diela ko 
m orné, symfonické, pre sólo - spev, al ebo rôzne hudobné ná
stroj e. Na budúci rok k 25-ročnému jubileu začlenili poriada
t e lia do medzinárodného týždňa hudby aj · súťaž skladateľov 
s udelením cien. 

Stredicko s celým za riadením s a každý t•ok s t áva po dobu 
!l mesiacov (od septe mbra do mája) domovom pre osem skla
dateľov, z ktorých každý zaplatí za poby t 5200 guldenov. Za 
k ratší pobyt sa náklady znižujú. Táto suma popri kompletnom 
zaopatrení (pričom na mes iac je vreckové 100 guldenov) umož
ňuje účasť na koncertoch a festivaloch súčasnej hudby i v za
hraničí, účasť na skúškach rôznych orchestrov, mož'nosť nadvia
zať kontakt s inými skladateľm i, alebo príležitose diskusie 
o vlastnom die le s niektorou zo svet ových hudobných au torít. 
V prlpade, že za pobytu v Bi!thovene napísal skladateľ dielo, 
riaditeľstvo Gaudeamu sa postará o uvedenie skladby a dosta
to čnú publicitu. Doter az s a schádzali v Gaudeame s kladateli a 
rôznych západ ných š tátov, k to rým pobyt veľakrát platili mece
náši, podniky, inštitúcie, alebo štá t . Zo socialistických krajín 
príde do Bilt hovenu t eraz po prvý raz skladateľ z Po ľska. Mož
no, že t oto rozkoš né prost redie plné pokoja pre tvor ivú prácu 
&a raz stane dočasným útulkom a j slovenskému skl adateľovi. 
Zatiaľ nás teš í skutočnosť, že v mori súčasnej svetovej tvorby 
s i poriadatelia tohtoročného septembrového festivalu povš imll 
výsledky slovens kej súčasnej hudby. Dokazuje to výber diela 
Jozefa Malovca Punctum alfa, ktoré odznelo na koncerte v Hll
versume dňa 10. septembra t. r. Marcela Mé s á r o š o v á 

Zo spomienok na posledných tridsať 
rol•ov života Josefa Bohuslava Foerstra 
vznikla kniha, vlas tne zápis ník, ktorý po 
tieto týždne vyšiel vo vydavateľstve Pan
ton pod názvom POUTNlK llOZSVI!:CI 
LAMPU. Autorom knihy je český skla
datel', publicista a dô vemý priateľ J. B. 
Foerstra - Bohuslav Tar aba. Ako s l pri
znäva · sám a utor, zúpls l<y o českom maj
stl·ov i vznil<a li bezprostredným zazname
návaním viet, výrol<av a pos trehov po 
spoločných stretnu tiach vo vile Foerst
rovcuv. kde B. Taraha chodieval so s vo
jou ženou, českou koncertnou speváčkou 
Miladou Tarabovou, ináč jednou z naj 
lepš ích int erpré lok Foer s trových plesní. 
Vzá jomný vzťah úcty bol obojstr anný, u 
Focrstra a samozrejme i u B. Tarabu. 
.l. n. Focrster nazýva priateľa ,,svojim 
Fcker mannom" - podľa Goetheho vzoru. 
A skutočne, B. Taraba sa stáva kronll<á 
rom rokov 1921- 1951, udalost í, ktoré 

• . Balet SND sa zil
častnil koncom júla na 
baletnom fes t ivale v ta

, liansliom . m es te· Lecco. 
, Predviedol : baletný ve
čet· (Il. dejstvo Adamo-

. v:ej Giselle, Gounodovu 
Valpurginu · noc a Ger
shwinovho Američana v 
Paríži) . Dvoi'ákove Slo
vanské tance a Čajkov-
ského Labutie jazero. 
Spoluúči nkova l orchHs-
ter SND. e Zo štvorročného 
an!j ažmá n v Lips ku vra
cia sa do operného sú
boru bary tonista Juraj 
Hruba n t. Dňa 7. IX. sa 
predstavil a ko Ferrando 
v Trubadú rov i. 14. IX. 
bude sp i evať pos tavu 
Micheleho v Pucc in iho 
jednoaktovke Pl ášť . Z 
Oldenburgu (NSR) pr i
chádza do súboru teno
rista Fran tišek Livora. 
na ktorého sa t iež pa
mätáme z pohost inských 
vystúpení na scéne SND. 

• S Kra jovým divad
lom v Linz! podplsa!a 
dvojročnú zmluvu a'ltist 
ka Ľuba Barlcovä. Dva
kr át mesačne bude 
však spieva ť aj v Bra
tisl 'lve. 

• Dňa 28. s eptembra 
t. r. sa dožíva 50 rokov 
MUDr. Gustáv Papp, po
predný tenorista o pery 
Slovenského národného 
divadla. Od r. 1!!55 je dr. 
Papp r iadnym členom 
divadla a jednou z iPho 
najväčšlch opôr. Posled
né desaťročie je vrchol
ným obdobím umelcovP..i 
bohatej kar iéry. Na je
ho začiatku stoj! Sme-
tanov Daltbor, potom 
nasledoval Verdiho 
Othello, Wagnerov Erik 
a Tannhäuser, Čajkov· 
ského Herman a Janáč
kov Laco. S jubllantom 
pri nesieme obslahle:iš i 
rozhovor. e Napriek sťaženým 
pracovným podmienkam 
(účinkovanie na scéne 
činohry P. O. Hviezdo
slava ) s i opera SND ne
cháva aj v tejto sezóne 
na repertoári nasledujú
ce diela: T. Andrašovan: 
Biela nemoc, V. Belllni: 

MARIÁN VANE.K: · 

Normä, Cli. W. GlucK: 
Orfeus a ~urydika, J. F. 
Halévy: Židovka, G. F. 
Händel: Xerxes, L. Ja
náček : Zápisník s trat e
ného, J. Beneš: Cisárove 
nové šaty, G. Puccini: 
Plášť - Gianni Schicchl, 
G. Rossini: Barbier zo 
Sevilly a Tali11nka v Al
žíri, B. Smetana : Preda
ná nevesta, E. Suchoň: 
Krútňava. G. Verdi: Na
bucco, Traviata, Truba
dúr. e Pán J. Karas z 

. Bloomfieldu - USA vy
učova l tohto roku na 
letnom hudobnom kurze 
pre školsk(! mládež. kde 
prednáŠal a j o s loven
s ke.i hudbe. Zároveň na 
písal Spo ločnosti pre ve
du a umenie prednášku, 
v kto rej zhodnotil s lo
venské hudobné umenie 
za oosledných 50 rokov. e Sedemdesiat rokov 
sa dožíva tvorca mode r
nej maďarskej muziko
lógie B. Szabolczi, bllz
ky spolupracovník Bélu 
Bartóka a Zoltána Kodá
lyho. ' Je autorom Dejín 

· maďarskej hudby a ce
lého r adu d'alšich prác, 
ktorým i obohatil nielen 
hudobnú literatúru ma
ďarskú ale aj svetovú. e Svetoznámy dir i
qent Karl Bôhm sa do
žil 28. auqusta tohto ro
ku 75 rokov. Narodil sa 
v Grazi. kde š tudoval 
práva. Svoje hudobné 
vzdelanie nadobudol 
hlavne vo Viedni. Pôso
bil v Mnlchove. Darm
stadte, Hamburqu, Dráž
ďanoch, viedenskej Stát
nej opere a Vieden
skej filharmónii, v Juž
nej Amerike a napokon 
v Met ropolitan Opere v 
New Yorku. Patri medzi 
veľké osobnosti súčas
nosti. e Slovenský komorný 
orchester 10. sept. s 
úspechom vystllpll na 
festivale v Rimini. Na 
profjrame bol Corelli, 
Bach, Albinoni, Janáček, 
Britten. e Slovenská filhar
mónia absol vuje v rám
ci kultúrnej dohody od 

14. septembra räd t<on
ce rtov v Juhoslávii. Dňa 
15. sept embra bude mať 
prvý koncert v Be lehra 
de v rámci medzinárod
ného festivalu, na . kto
rom odznie o. i. aj Hr 
dinská balada Dezldera 
Kardoša . e Slovenský komorný 
orchester absolvuje 1.-
10. ok tóbt•a zájazd po 
Anfjlicku. Bude koncer
tovať v Londýne, Bris 
t ole, Nottinghame. Swan
sea, Chathame a inde. 
V Lond.vne vystúpi v 
Qeen Elisabeth hall, vo 
farskom kostole a buue 
nakrúcať pre BBC. Na 
spiatočnej ceste vystúpi 
niekoľkokrát v Belgicku, 
Holandsku a švajčiar
sku. e Newyorská Metro
politan Opera má už 
presne určený proqra m 
prem iér budúcej sezóny. 
Prvou premiérou bude 
nová Zefire!liho insce
nácia populárne,; Mas
cagniho a Leoncava!lovej 
dvojice CAV + PAG v 
hudobnom naštudovaní 
Thomasa Schippersa. 
Úlohu Santuzze vyt vor! 
Fio renza Cossotto, úlo
hu Turidda mexický t e
norista Placido Domingo, 
jeden z najväčších ob
javov posledných sezón. 
Hlavné postavy Kome
diantov zverili inscená
tori Anne Moffo, Jame
sovi McCt•ackenovi a 
Corne llovi Mac Neillov!. 
Po t e;jto premiére na
s leduje v hudobnom i 
javiskovom naštudovaní 
Herberta von Karajana 
Waqnerov Sieqfried. Ďal 
šími premiérami ma]U 
byť nové Inscenácie Or
fea a Eurydiky, čaro 
stre lca, Borisa Goduno
va a Normy. e Na tohoročnom let 
nom festivale v Clynde 
boume odznejú nové na
študovania Massenetov
ho Wer thera, Debussyho 
,P ellea a Mélisandy, Mo
zartových Cosi fan t ut te 
a Dona Giovanniho. e Gottfried von 
Einem píše novú operu 
podľa drámy Friedricha 

Dí.Írrenmatta Návštevi 
s tarej dámy. Premié ra 
d ie la sa má uskutočniť 
vo v iedenske j Štátnej 
opere v roku 1971. Ako 
režisér. p r ichádza do 
úvahy Otto Sch'enk, d!ri
!lOvať má Horst Stein. 

• Albct·to Ginastero 
píše na objednávku 
washin r-J t onske:i opernej 
spoločnosti -operu, kto
rou s a má v roku 1970 
otvárať Kennedy Centre. 
Pr acovný t itul d iela je 
Beatr ice Cenci. 
e Opera . v Bonne 

uviedla pred nedávnom 
jedno zo zabudnutý<;h 
diel Gaetana Donizettih6, 
t raqickú operu Roberto 
Devereux. Dej, plný l'ú
bos tne j vášne a in trl!J, 
sa odohr áva na pozad! 
politick.vch bojov okolo 
trónu angl ickej k rál'ov· 
nc:i Alžbet y. Hudba d iela 
:ic typicky don izett iov
ská, p lnä náročn.ých 
speváckych koloratúr. Je 
na nej však pozoruhod
né to, že sa s úspechom 
pokúša charakterizovať 
duševné s ituácie a stavy 
hlavných postáv. 

e Ol'ga Pavlovská a 
štefan Kantor zostavili 
"Spevník" pre 5. ročník 
ZDŠ. 

e Americký d iriqent 
Hichard Dufallo mú v 
Spojených štátoch ve ť
mi dobré meno ako di
ľigc nt súčasnej hudby. 
Chce v New Yorku 
usporiadať koncer t čes
ke;i a s lovenskej hudby. 
Záujem prejavil o všet 
kých avantgardných 
skladateľov, osobit ne o 
Ladislava Kupkovi ča a 
:ieho s úbot• Hudba dneš 
ka. Pán R. Dufa llo príde 
do ČSSR opäť na jeseň 
t. r. a chce navštlviť aj 
Slovensko, ku ktorému 
prechováva citový vzťah. 
Jeho prarodičia pochá
dza jú zo ZempHna. Sám 
už po slovensky nehovo
r i. Rokuje sa o j eho 
účast1 (ako diľigenta)' 
na Medzinárodnom fes
tivale s účasnej hudby, 
ktoľý bude 24.-28. 
aprlla 1970 v Brat islave. 

Casté h ranie (dúchanie) na kovové dychové n 

Hudobné vynálezy 
má za nás ledok. že dotyčným hráčom v pomerne ut. a
dom veku povypadáva.iú skoro všetky zuby. Vypadá
vanie zubov j e zapríčinené odolnosťou kovu, z ktorého 
je dychový nástroj vyrobený i v dôsledku omylov, 
v rámc! ktorých v hudobhom opojení sa hráč omylom 
zahryzne do kovového dychového nástroja. Najčastej
šie bývajú postihnutí touto chorobou z povolania trúb
kári. (Percentuálne v najnižšom veku odchádzajú do 
penzie.) Pr avda, zakúpením umelého chrupu sa tento 
problém dosť často vyrieš i, nie však k obojs trannej 
spokojnosti. Umelý chrup často nesúzvučl s nástrojom. 
Raz je chrup väčši a nástroj menši, druhýkrát j e to 
naopak. Z toho dôvodu navrhujem, aby sa do výroby 
už konečne dostal a tľúbka s umelým chrupom. Umelý 
chrup (s) by bol harmonicky spätý s tt·úbkou (u). 
Umelé chr upy by sa vyrábali v rôznych veľko s tiach , 
trúbky by ostali rovnaké. Hráč, ·ktorý by hral na trllb
ku s ume lým chrupom, by s a vyvaroval disharmónii, 
ktoré dosť často vznikajú pr i nedorozumení medzi 
chrupom a trúbkou. Takto ušet rený čas by sa mohol 
plne využiť na zdokonaľovan ie svoje j hry na t rúbku 
s umelým chrupom. ú spechy s a dostavia skoro. ale 
z estetických dôvodov odporúčam, aby s i hráči po 
skončeni produkcie nevyberali trúbku z úst. Vybranim 
trúbky z úst vyberieme zároveň i umelý chrup, a to 
v každej spolo čnosti (bez ohľadu na sociálne . roz
vrstvenie) pôsobí l' rajne neeste t!cky. 

XL 
Trúbka so zubnou protézou 

, . 
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s kladatera stretli po jeho návrate ilómov, 
je to akési pokračovanie - i ked' ne
priame - Foerstrových pamät[ .,Pout 
nlk", k čomu sa autor zlipiskov napo
kon aj hlási znenlm titulu knihy. Spo
mienky, často radené nesúvlsle, iba tak, 
ako leb prinlišal čas, v akejsi náhlivosti 
a snahe po zachytení chvíle, predsa len 
vytvárajú sled života a obraz ducha čes
kého majstra, tak obdivuhodne čerstvého 
a tvorivého až do požehnaného veku. Pri 
čítaní knihy som s i nevdojak musela 
pripomenúť i osobnosť autora knihy, po
divuhodne renesančne rozkošatený duch, 
ktorý je veľkým priateľom Slovenska. 
menovite Vysokých' Tatier, kam každo
ročne chodieval na svoje ,.maliarske" po
tulky aj so svojou manželkou, Nedlivno 
sa úzkemu okruhu ;!eho priateľov. zná
mych - nähodných i blízkych - dosta
la do rúk Intímna knižočka, v ktorej sa 
vyznáva B. Taraba cez lásku k mŕtvej 
manželke l k láske ku kúsku slovenskej 
zeme. Niekoľko spomienok, úryvky z lis
tov, to všetko hovori l v prospech au tora. Isteže nesmierne citlivého a dnes 
už takmer neexistujúceho typu človeka, 
ktorý rovnako jemne vedel vnímať, žiť 
a užívať svoj súkromný život, ako život 

jedného z najväčšicli českých s kladate• 
ľov, ku ktorému ho viazali n ielen pra
covné zAväzky, ale napriek vekovému 
rozdielu i hlboké a Qprlmné priateľstvo; 

*** 
MALÁ ENCYKLOP!l:DIA HUDBY, ktorá 

vyšla vo vydavateľstve Obzor v letných 
mesiacoch tohto roku, patrí bezosporu' 
medzi najvýznamnejšie edičné činy, aspoň 
čo sa týka hudobnej oblasti. Nemienim 
písa( podrobnú kritiku (k torá Is tot ne nAj .l 
de svojich autorov po Istom časovom od
s t upe), verím, že na adresu publikácie sa 
nájdu pripomienky od odborníkov, ktorí 
budú určité veci postrádať čo do kvality 
i kvantity, ale odhliadnuc od týchto prls· 
ne odborných aspektov verím, že MEH 
si už našla svoj okruh čitateľov. ktorý sa 
is teže rozširi najmä medzi publlclstami, 
poslucháčmi odborných hudobných škôl 
všetkých stupňov, pracovníkmi v oblasti 
kultúry, redaktormi roz hlasu, televlzie, 
odborných - i neodborných novín, ktor( 
potrebujú momentálnu a výstižnú infor· 
máciu o určitom skladateľovi, interpréto
v!, o men11om alebo vecnom hesle z oh· 
las ti vážnej, ľudovej - ba dokonc~ -
i zábavnej hudby. NIČ podobné u nh na 
Slovensku doposiaľ nevyšlo a je to oje ~ 

' ' 
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Ladislava Slováka 
Dirigen t a umelecký šéf Slovenskej fi lharmónie La

.dislav Slovák sa v t ýchto dňoch dožíva 50 rokov. Ne
treba o ňom plsať oslavné č lánky, ani opakova ť · fakty 
o jeho domácich a zahraničných úspechoch, pretože sú 
veľmi známe. Využili sme však túto príleži tosť, aby sme 
s a s nim, ako človekom a umelcom, zamysleli nad zmys
lom a hodnotou jeho umeleckého s naženia . Pretože sko
ro súčasne jubiluje aj "jeho" orchester - Slovenskú fil
harmónia, k tore j umelecké osudy prežlva a r iadi Ladislav 
Slovák ako svoje vlast né, bude lo súčasne aj intímny 
pohl'ad do umeleckého smerovania tohto nášho najvtič
š iel1o a na j úspešnejš ieho orches trálneho t elesa . 

Predovšetkým otázka jubilantská. Päťdesiat rokov bý
va príležitosťou na ·p?hľad späť. Čo sa vám vybavuje 
v spomienkach ? 

Môj doterajš! život mi pr ipadá ako cesta cez zámok, 
ktorý má mnoho komnát. Veľa som ich už prešiel a ne 
viem, koľko ich mám ešte pred sebou. Ale každá pred
stavu;je vždy ce lkom nový svet, novú etapu štúdia, po
znávania. Naj prv som ako spevák Kirchenmusikvereinu 
pod vedením Alexandra Al brechta spoznával cirkevnú 
hudbu, gregoriánsky chorá l a odpozorovával tajomstvá 
dirigentských pohybov pred zborom. Potom pr iš lo štú
d ium na konzervatóriu a najmä rozhodujúce zážitky pre 
moju umeleckú orien táciu u Václava Talicha. Bol to veľ
ký a vzácny čl ovek, ktorý ma učil nielen dirigovať, ale 
aj ž iť. Na prechádzkach v prirode , v debatách pri vine 
objavoval som pod j eho láskavým vedením sám seba, na
chádzal som svoj kontakt so ž ivotom a umením. Dbal 
o cibrenie a rozvíjanie mojej fantázie nie len hudobnej, 
ale objavil pre mňa aj výtvarné umrnie. Ve l'mi som sa 
potom zb líž il s Jánom !vludrochom. 

Celkom inú umeleckú i životnú orient áciu som spoznal 
na š túdiách v Leningrade u dirigenta Mrav inského; chá
panie umenia ako prísnej disc iplíny, strohého poriadku, 
vedomého odriekan ia. U Mravinského som sa najviac 
naučil na s k(tškach. Snaha po maximálnej dokonalost i, 
k torú vyžadova l, sputnávala niekedy hráčov orchestra 
i jeho samého natoľko, že prvý koncert nedopadol na j 
lepšie a vrcholné výkony prišli až po ,.u voľnen i" v ďal 
šfch koncertoch. Zdá sa mi, že doterajšie moje putova nie 
·komnatami zámku bolo pre mňa veľmi šťastné , lebo 
každá bola iná a vždy akosi v pravý čas - i vďaka okol
nostiam - som mohol prekročiť prah do ďalšej. Pre di 
rige nta je napr. nevyhnutné a často ťažko dosiahnuteľ
né, aby mal možnosť praktického pôsobeniu v zbore či 
orchestr i. Mne sa to splnilo veľmi skoro: v zbore a or
chestri československého l'Ozh lasu a dokonca v takom 
prominentnom telese, akým je Leningradsk{l filharmónia . 

Ako -som teraz ďaleko? Neviem. Kazdé ráno s koro 
vstávam a 4-5 hodín študu jem, aby som mohol s kl'ud
ným svedomím stráviť d eň. 

čo je vaším ume leckým krédom, ideálom ? 

Rozprával som s a raz na túto t ému s dir igentom Eri
chom I<leiberom. Vtedy mi povedal, že d.lrigent snáď až 
ce lkom na konci zakús i pocit: takto sa to má ro biť! 
O rok na to Erich I< leiber zomrel. 

Zdá sa, že zmysel, alebo krédo je v úsilí samom, 
v prekonávani úskalí, v smerovaní dopľedu, v čistom 

S11ímka J. Bakala 

svedomí, že som robil a ro bim všetko, čo je v mojich 
siläch, aby som svoj umelecký projekt realizoval. 

Jedným z na;j viičšich úskalí jP. prP. diriQenta skfznutie 
do č i stej praxe, remeselnosti, rut iny. Dirigent má svoj 
orchester, ktorý ho už pozná, s ktorým žije svoj všedný 
deň a kde by s i l'ahko mohol dovoliť poľaviť a ,.odohrať" 
repertoár. Ideálom by bolo Llokäzat žiť so svojím or
chestrom stále iba deň sviatočn_ý. Nedopus ti ť, aby sa 
hráči dosta li do pozície vždy tých istých ťažných ko
nfkov, k tor,ých údelom je d rina a nad ktorými sa len 
vymieňaj~ koči ši. Zážitok spolutvorby, aktfvne j účasti 
na spolocnom projek te, .ic roz hodu júci - hráč potom 
akoby an i nec!til ún avu, oslobodzuje sa ocl svojich ka ž
dodenných problé mov. O toto sa usilujem vždy znovu, 
keď stojfm pred svoj im orchestrom. 

čo si zo svojich umeleckýc h úspechov, interpretač 
ných výkonov najviac ceníte ? 

Nemal som po žiadnom svojom výkone pocit definit ív
nej spokojnosti . Ale mám určité chvíle, okamžiky, ktoré 
zanechali vo mne pocit radosti a myslel som na ne aj 
nes kôr. Veľa je ich so Slovenskou f ilha rmón iou, nujmä 
z diriHovania niektor,ých šostakovičových symfónií, Stra
vinského Sväte nia jari, nedúvnych Bachových Matúšo
vých pail ií, Bartókovej H u dby pre sl{lčiky, čclestu a bi
cie. Hádam najhlbšie záž itky som mal s českou filhar
móniou, umocnené iste aj obrovskými kvalitami tohto 
orchestra, zvukov~ím a farebným e[ektom, ktorý j e tu 
dávnou t radíciou. Zv lášť si spomínam na rozlúčkov.Ý 
koncert s pražskýr11 obecenstvom pred turné do Austrá
lie, kedy som dirigoval Symfóniu ct mol C. Francka, Ja
náčkovho Tarasa Bulbu a Ravelovo Dnfn is a Chloe. Bolo 
to presne pred des iatimi rokmi, v deň moj ich 40. na
rodení n. 

Sú a.! vaše želan ia k j ubile u ,.netradične" pracovné'/ 

Mojím najväčším a azda j ediným 7.elaním je, mať dob
rý orchester. Precl <l .!sialimi rokmi som sa v Amsterda
me rozprával s Ra faelom Kubelikom, ktorý sa mi priznal, 
že ži l ce lý život s obavou, aby nezostal bez orchestra. 
Di rigent potre buje mať svoj ,.domov" s j eho intímnou 
bllzkosťou a te plom,: kam sa môže po svoj ich potulkách 
vracať. 

A.i ja mávam v I)OSlednom čase I<ubelikove pocity. 
Mladí inte rpret i odchlídza;jú po praxi v orchestt·i vo veľ
kom počte> de zahraniči a. Tento odchod je taký vel'ký, že 
napr. zo sekundovej skupiny, kde bolo pôvodne 14 hrá
čov, odide za tri roky do zahraničia 10 hráčov. Pritom 
väčšina z nich hrá v horšich orchestroch ako je Slove n
ská filharmónia - lenže za väčší plat a komfor tný byt. 

V každom orchestri dochádza z času na čas k vý
mene niektorých hráčov . No tým, že väčšina ostáva stá
la, udržuje sa v orchestri určitá tradícia a každý nový 

h·ráč si sädá l< puftu s i:lô'verou v tento zákläd, pešfo· 
va l1ý všetk.ými členmi orchestra. J e to-.pt'edpoklacl rastu 
umeleckej potencie t elesa. Pri takej obrovske j fluktuácii , 
aká je v súčasnosti v Slovenskej filharmónii, je to tak
mer nemožné. často prídem domov unavený a smut ný, 
pretože namiesto tvorivých poci tov, pri ktorých sú or
chest rálni hráči diri Hentovi partne rm i, ostávam stá le pri 
technických otázkach a vždy znova učlm, ako sa h rA 
základný koncertný repertoár. Nechcem t u ani spomínať 
všetky ostatné problémy - od sociúlnych podmienok 
hráčov, cez dosta tok kva litných n~strojov až po skúšob
né priestory. 

Prichádzajú depresie, ponuky na účinkovanie v za
hraničí, výhod né ako nikdy predtým. Nechcem byť pa 
tetický - ale beriem to to všetko a j s problémami, s kto 
rými sa nesmierne borime, ako údel, ktorý nás nesmie 
zlomiť. V súčasných podmienkach neverim, že je možné 
nejaké rozhodujúce r iešenie. Perspektiva a nádej na 
zlepšenie j e iba v človeku, v j eho úsil!, v jeho tvo
rivom idea lizme, ktor,ý vyzerá možno často nezmyselne, 
ale ktorého by som sa nezriekol len kvôli blahobytu či 
iným výhodám. Chcem zostať, chcem to všetko in·eko
návať, predovšetkým kvôl i sebe samému, svojmu or 
chestru, kvô li našej národnej kultúre. 

Ťažko sa mi teraz spytuje na ideálnu umelecl<ú kon 
cepciu, akú by ste v Slovenske.! filharmónii chceli pre
satlzovať. Preds a však má už te nto orches ter J>oll vaším 
vedením niečo za sebou a iste aj pred sebou. Do al<ej 
miery bol tento - vývoj v súlade s vašimi umeleckými 
pre<ls tavami a ako si ho predstavujete perspektívne? 

Uprostred každodenného úsilia U)ne lca sa postup ne 
krištalizuje jeho približovanie k u rčitej svojskej kon
cepcii. Tento vývoj je v dobrých aj v zlých koncertoch, 
v tom, čo sa podarí presadiť, aj v tom, čo sa nám 
vymkne z rúk. Talich hovorieval : Choďte a počúvajte a j 
zlého dirigenta, lebo a j tam sa môžete nauči ť ,.jak se to 
nemá delat ". Cít im, že som so Slovenskou filharmóniou 
kdes i uprostred cesty, ktorä niekam vedie. čo do nároč 
nost i repertoáru i nilročnosti predvede nia, k to ré sa čas
to približu je k európskym merftkam, možno var i cítiť 
ten pohyb dopredu, tú, ako hovorite, koncepciu . 

Pred sebou vidím opäť len úsilie, prácu. Predovše tkým 
treba dobudovať orchester. Máme vynikujúce sláč iky, ale 
zvukovc slabšie dychové nástroje: musíme pes tovať zvuk 
a fa rbu dychových ensemblov. Mohol by som ďalej ho
voriť o otázkach intonácie, rytmu, s peváckych problé
moch zboru atď. Sú to však technické zá ležitosti, kto ré 
tvoria iba základ toho, k čomu dirigent so svojou pred 
stavou smeruje. Priznlim sa, že neviem, aký to bude 
ideál, kto:·ý hľadám. Ale cítim, že sa k nemu blížim. Aj 
Slovenská filharmón ia prekonáva takýto vývoj. 

Očinkovali ste viackr át v zahraničí a mali ste možnosť 
vidieť zblízka pomery v koncertnom živote na Západe . 
Ako by ste ich pot·ovnali s naš imi, čo z nich by bolo 
možné využi ť u nás doma ? 

Na Západe som obdivoval vysokú ÚL·oveň t echnickej 
pr ipravenosti orchestrá lnych hráčov (v súčasnosti majú 
skoro všeobecne fantasticky vycibrené dychy) a odo
V?,clávan ie perfektného výkonu. Toto je motivované, pri
rodzene, hmotnou zai n teresovanosťou. Takáto dokonalosť 
nám chýba a pria l by som si ju. Im by som zase želal 
viacej nadšenia, zápalu, akým vieme niekdy vzplanúť 
my. Z l'udského a umeleckého hľadiska ma na Západe 
uspokojovala úcta a rešpek tovanie, s akými som sa 
s t retal. U nás jP. na škodu umenia prílišná familiárnosC, 
nedostatok vnútornej úcty k umeleckým hodnotám. Kde 
niet úcty, nevie sa potom ani o hodnotách, nie len na 
opak! 

V oblasti p ropagflci t~ . reklamy, publ ic istiky sa nedá 
vôbec porovnáva ( a myslím, že by sme už raz mali 
prestať ohfňať nosom nad formami propagovania ume
nia, aké som videl vonku. Ten dokonalý systém rekla 
my, vy tváranie hviezd - prečo nie ?, ak .ie to s m ierou 
a vkusom Na Západe vedia j ednoducho zohra ť aj v kon~ 
certne.i ob lasti ozajstnú drámu, ktorej stoj í za to sa zú
častniť. Vel'ký podie l na tom má tlač. Nehovorím len 
o prav idelnom refe rovaní, l<l'itikúch koncertov ·a !ch 
úrovni, ale aj o ostatných fo rmách publicistiky. Prial 
by som vám vid ieť niektoré časopisy, ako krásne -
a bez znižovania - doká7.u písať celkom l'udsky o umel
coch, ich živote a problémoch. U nás s me uviazl! v prí
lišne j a často sm iešne j oficialite. Na jmti však nevieme 
vyvolať v l'uďoch ozajstný pocit niečoho mimoriadneho - , 
uda losti ! A.i keď ju máme, prejde bez povšimnutia, kri
tika jej neve nuje ove l'a viac riadkov, komunikatívne 
prostriedky na ňu zabudnú , plagáty sú obliHátne na ne
výrazných miestach. 2 ivot jP. taký k aždo<h~nný. Mali by 
sme využiť každú prílež itosť urobi ť si sv iatok. Aj v kon
certnom živote. 

Dovoľte, aby som sa vám poďakoval !! za t•ozhovor a za
žela la vá m z príležitosti vašej piiťdesiatky v mene na· 
š ich čita teľov i r edakcie čo najviac sviatočných dní 
v osobnom l umeleckom živote. NAĎA HRCKOVA. 

dinelý edičn,ý čin l v rámci republiky, 
čoho dôkazom je napokon aj momentálny 
záujem českého vydavateľstva o doplne
né vydanie. Čitateľa - ťažko tak nazvať 
konzumenta encyklopédií tohto typu -
poteší však aj výtvamä stránka knihy, 
kvali tný papier, bohatá obrazová doku
mentácia, as i 230 notovýc h príkladov. 100 
kresieb nús tt·ojov a pod. Kniha, l<tOt'fl 
vznikla za enormne krátky čas (ved úci 
autorského kolektívu M. Jurík , vedecký 
redaktor dr. L. Mokrý, CSc.) je vlas tne 
prvým slove nským krokom k vydávaniu 
prípadných ďa lších hudobných encyklo 
pédií, ktoré by sa hlbkou pohl'adu, roz
sahom info t·mácií blížili k svojim sve
tovým vzorom. Samozre jme, nesmieme 
J>ritom zabú1lať na to, ·l.e sa .iedná o prvú 
s lovens kú prácu tohto druhu. l<torá mú 
š irš ie zamer anie i pôsobenie, 

odstupe od prenuery (27. októbra m. r. ) 
v Banskej Bystrici možno triezvejšie hod
noti ť aj hudobný i r éžljný tvar Inscená
cie, ktorá dostala tú česť, aby reprezen
to va la pred slovenskými i českými tele
víznymi divákmi a poslucháčmi opernú 
tvorbu mladého národn, ktorý v tých 
dtioc h s lávil ,iedno z najvýznamnejších 
jubileí s voje j his tó rie. Je dobré, že ban
skobystrickú opet·a dos tala možnosť pre
zentovať sa - mimochodom, práve na 
zač iatku jubilejne j desiatej sezóny -
s vojimi naj lepš i mi sólis tami, zborom l' or
ches trom v inscen ácii, ktorá pa trila mi
nulého rolw medzi j e j najlepš ie výs le!l
ky. Spevohra DJGT má kvalitných 
sólistov, ktor! zaujmú aj v celoštát
nych re láciách (spomeniem aspoň výkon 
J. KOJI!l era. D. Rohovej, M. Harnádko
vej , J . Longauera, z ktorých posledný má 
v sebe veľa spoločného s hlboko ľudsky 
pt:ežiarenými kreáciami dávnejších oper
ných postáv F. Zvaríka ... ). Horšie je to 
už s orches trom, ktorého objektívne ťa ·:t 
kostl sa premietajú aj <lo výkonu, hlav
ne v lyrickejšle znejúcich pa r toch (tance 
zo zásnub v Tepličke ) . Celkove - {la
priek priaznivému vyzneniu tohto tele
vízneho záznamu (ktor ý nebol priamym 

prenosom) .- sl myslím, že televízna ré
žia mohla aspoň čiastočne vylepšiť príliš 
divadelné afekty účinku;júcich, u smerniť 
(l keď to možno nebýva zvykom) aj prá 
cu maskérov, aby divák nemal pocit ne
milosrdnosti všetko odkrývajúcich ka
mier, k toré sú rovnako surové k zjavu, 
rokom i líčeniu spe vákov, navyše neskú
sených pracovať pred televíznou kame 
rou. Priame pre nosy opier - i keď v 
banskobystrickom prípade iš lo sl,ôr o 
niekoľkotýždňový záznam - bud.ú mať 
vždy svoje čaro (i rozčat·ovunie . .. ) opro
t i naarunžovaným a na pohľad pelm e 
vyzeraíúclm televíznym úpravám opier, kde 
hrajú sice príťažllví predstavitelia, a le s 
"požičaným" hlasom slávnych spevákov. 
Pravda, dis kus ia o hudbe v t ele vízii, o jej 
špecifičnosti a formách prenosu je n it~
len naša, domáca. Čaká na svoj ich obja
viteľov, reformátorov a zatiaľ tvori skôL' 
vďačnú t ému pr~> kritické úvahy. By s
t rický J uro Já noš lk - ak by som ho ma
la zaradiť do s úkromných rebríkov hod
nôt - patt·jl medzi hudobne zaujímavé 
pt•ugt•amy, s l<lorý m s l vš~k te levízni 
tvorcovia dali skutočne minimálnu ná
mahu pri pretlmočení na obrazovku. 

*** 
Pomerne bohatý hudobný program Slo

vens kej televízie v týždni od 25.-31. au
gusta t. r. m:tl predsa h~n svoj us tredný 
bod v uvedení bansl<obyslricke:i illscená
cie opery JUHO J ÁNOšl!< od Jána Cikke
r a (28. VIII. 1969). Po takme r ročnom TEREZA URSTNYOVÁ 



eistot hl·' ad • 

či hl' a danie is ·ot)' ? 
(Pokus o konfrontáciu) 

( Dolwnčenic z l. str.) 

n euzavrc tr.;j formy alebo Momentform, 
či sa nestretávajú s pro blémom vníma
nia, s hranicou jeho možností. 

+ Po<IIJrocký: Hovorme t eda k výbe
r u materiálu, z ktorého vznikajú hu
dobné znaky, hoci :ie to trochu ku
chyns kú zálež i tosť. Ako .ie to napr ík lad 
s pri rodzenos ťou rytmického cíten ia 
al ebo s temati ckou prácou. + Zeljenka: Pod ľa moje .i skúsenost i 
sa tzv . prirodzené rytmické cít enir. pre 
mňa ako auto ra vyvíja smerom k ,.ne
prirodzenému". J a si tú to ,.nepri rodze 
nosť" u vedomujem ako svoju pri rodze 
nosť. Je ťažké neustále sa pohybova ť 
s fil trom toho d ruhého, ktorého pokla
dá m za pr irodze ne vnímaj úceho pos lu 
cháča. Pre vás by to malo byt dôležité 
.,..... ide vám jednak o výpoveď, jednak 
o to, aby viís do určitej miery ak cep
to vali poslucháĽ i. Kde .ie hranica, za 
k torou no rmá lne sa vyvíjaj úci profesio
ncí l-sk la dateľ s trácu kontakt s t zv. pri
rodzenosťou '! 
+ Podprocl<ý: Na to t reba mať in

šlink t. treba to cítiť . . . 
+ Zeljen ka: I nšti nkt: i to je slovo. 

Dtl s a poved a ť, že regulátorom v hud
be .1e nit~ čo ned ef i novateľné, čo možno 
nazvať inšt inktom. J a osobne s tým sú
h lAs ím. 
+ Husó: Rytmus v avantgard ných 

sk.ladbá r.h už dnes nie je zložkou, kt orá 
by posl ucháča iritovala. I mnohé ďalšie 
zložky strat ili v novej hudbe rysy, na 
kto rých bola vždy založená ich pôsobi
vosť. úspech big-beatu je práve v tom, 
že dokáže rytmicky fascinova ť. Avant
garda to nevie. Rytmus, podriadený 
špeku lácii ako n apdklad u Messiaena, 
nikto nie je schopný počuť. 

+ Zeljenka : U Messiaena je dô ležitý 
f a rebný výs le dok. Keď sa položí otázka 
b eatovému rytmu a rytmu v tzv. vážnej 
hudbe, treba vidic'ť pr iepas tný rozd iel. V 
p rvom prípade ide o e lementárny, mo
tor ický rytmus, kt orý :ie pre široké 
publi)<Um na jkomunikatívne jší, a le len 
:jedný m smerom. 

+ Hatrík: Dobre, že Rusó zvolil hra
ničný prípad bea tu . Myslím si totiž, že 
pn~rlpokl adom zrowmiteľnosli u rči Lc! .i 
š truktúry je aj urč ité perce nt o nadby
točnej informácie, ktorú v beate pred
stavuje tá motoričnos ť a pravi deľnosť 
úplné potlačeni e tohto prvku redun
d ancie ; ak s ú rytmické a iné znaky 
napros to náhodné a ncopakuj úce sa, t o 
pred s tavu je chaos, k torý nie je vníma
teľný. Tak t a metrum s ú z tohto hľa
d isk a n ic zbytočnosťou, ale pokusom o 
organi zác i11 ry t mického toku, k to rá 
umožňuje jeho vnímate l'nos ť v jeh o pod 
s tate. 

+ Zeljenka: Tohoto si je vedomý 
každý autor a regul uj e ryt m ickú štruk
túru polarizáciou od pravide lného to
ku k nepravide lnému. To je podstata 
regulovanej hudby vôbec. Myslím, že 
touto úvahou sme odsúdili ve ľkú ale
atoriku, ktorú z nás, ktor! tu sed íme, 
a:t tak nikto nepíše. Na stanovisku k to 
muto by sme sa snáď mohli zhodnúť 
a nájsť ·spoločný jazyk. 
+ Kolman : V trad ičBej hudbe exis t u-

j e pravide lne pulzujúci rytmus. To má 
dva aspekty: jeden pozitívny, druhý ne
gatívny. Pozit ivom j e, že u moznu.1e 
orien táciu nielen v ryt me, ale a j v ce -
le j forme. Má ovšem nevýhodu. že všet-
ko je vopred jasné. In formatívny ob
sah hudby je zúžený. V novej h u dbe 
ex istu je snaha odbút·ať veci. ktoré 
u možňu.iú už vop red niečo predvídať. 
Na to sice ex istu jú prík lady i v k la
s icke j hudbe. al e s ú výn imočné. Novii 
hud_ba chce p rinášať čo najviac prekva - 4 
pem. • 
+ Parík: Ak hovoríme o otázke pri

rodzenost i a neprirodzenosti , myslím, že 
t ieto t!:!rm íny preceňujeme. N ič z toho. 
t:o :ie v ľudských schopnostiach vytvo
ľiť a vymyslieť, nc; rnÔŽ(' byť ~priori ne 
pr irodze né! 
+ Ko lman: Vše tko je pr irodzené. čo 

sa použije na vytvorenie hudobnej for 
my. hudob ného diela ... 
+ Bol<es: Mys lím, že redundancia a 

entropia sa v hudbe dop l ňujú a nevie m, 
č i je s právne tvrdiť, že Nová hu dba 
sm e- ru .ie k stále väčšej informatívnos li 

+ Kalman: Pokia!' viem. informatív
ny obsah hudby sa v poslednom čase 
ra pidne zvyš u je ... 
+ Zeljenka: Čim sa to clá met·ať ... ? + Kolman : J::udia, ktorí sa zaoberajú 

teóriou Informácie, ved ia pr esne zme
ra ť počet bi tov, exist uj ú na prík lad z 
tohto hl'adiska robené porovnania me
dzi Mozar tom a Weberom atď. 

+ Zeljenka: Čím sa ale d á merať 
stú panie informatlvnos t i hudby? 
+ Hatrík: I nform ačná anal.ýza hud

by ie ešte stále veľm i nepresná .. . 
+ Par ík: Ja sa naprosto stotožňujem 

s Kalmanom v to m, že používa nie ter
mí nov prirodzené a m~prirodu~ n é dne~ 
nezodpovedá skuločno!:.ti. Chcem sa však 
vrátiť k problé mu ťot·my . Tzv. trad ičn á 
hudba narába s flu k tu ác iou parametrov , 
ponecháva ich priebeh zásad ne v jed
ne j rovine a iba ich vzájomne kon
frontuje. V Nove j hudbe dochádza k po
zitivnemu jav u. že sa paramett' E' nielen 
navzájom konfrontujú, a le že na vyše 

' jednotlivé parametre využívajú najroz
manite jšie nostupy od u rčitej prav ide l
nos ti až k amorľným tvarom. Navyše 
dochád za i k zložitej vnú tornej kon
fron tácii v rámci jedného parametra. 

Mozaika 50- ročnej práce (ŠU vo Zvolene 

Ako vyrastali 
• hudobníci 

Nov~ ľorma jé ,organizäčne dômyslenej 
šia a mohla by byť snáď i úč i nnejšia, 
lebo .JeJ in fot·matív nosť je skutočne. 
vďaka prepracovane.iše.i štruktúre, vyš
šia. 
+ Bokes: Mys lite, že t á t o fluktuácia 

v novej h udbe zodpovedá myšlienkovej 
a psychickej podstate dnešného člove
ka a a.i samotnéh o tvorcu? 

+ Parík: Som o tom presvedčený -
i náč by nevzn ik la. Nej aký dôvod, p re
čo to v mojej hlave vznikne, musi pred
sa existovať! U toho, kto moju prácu 
prijíma, neexistuje s ice analogická 
štruktúra. ale má možnosť vytvoriť si 
.i u a tak akceptovať moje zdelenie. 

+ Rusó: Na.iviičším umením sklada
te l'a .i e z l adiť indiv iduál ny prínos, to, 
čo pre seba vynašiel, s tým čo môže 
spoločnosť potrebovať a nachádzať v j e
ho práci. Myslím, že ste dosť laxní ku 
kultúre ako ku komplexnému javu, k to 
ľý ie podmienen.Ý historicky. 

+ Kolman: V každom skladateľovi 
mus í byť snaha povedať v celkovom v.ý
vine svoje vlas tné s lovo, prís pevok n ie
len lo kál ny, al e vzťahu júci sa na v.ývoj 
h udby a kul t úry vôbec. Toto vedomie 
v nás predsa je ! 
+ Parík : Vrátim sa ku I<olmanove j 

otázke, ktorá trochu zapadla: P re č o 
kompo n ujete? 
. + Moyzes: A prečo sa u č í t e kom
Ponovať? 
+ ľa rík: To sa eš te i my s tále u čí

ml!, ná n proFesor! 
+ Bol<es: Snažím sa robiť to, čo m i 

ch~iba ... + Podprocl<5•: Ide ml o to, aby som 
t .Ým . čo robím, uspoko j il svoje pot re
by 
+ ľarík: Zmyslom každého zdeleniA 

ie nakoniec upútať pozornosť na svoju 
vlas tnú mú cl ľOSť fl schopnosti. :Je v tom 
:>ud sebauplatnen ia, využitie mocenské
llo komp lexu. Platí to síce pre všetky 
povn 1ani a, a le .ie to t iež obecným zd ro
jom knždého poz.na nia. 
+ Zeljen ka: ľa rík vlastne tvrdí,. že 

sa t reba priznať iba vtedy, ak je lo 
efek tné?! Zau j ímavé . . . Ja som si vžd y 
s lúži l sám sebe ako model poslucháča. 
Na to som sa vždy s poliehal. Dokedy 
je to a le možné ? Pred chvíl'ou som 
hovoril o tom, že sa človek trochu 
k azí s vojí m vlastným vývojom, odprí
rodňujc s a. Všetky kroky výberu v p ro
cese vzniku skladby sa musia koriQO 
vať určitou preds t avou toho , k to ma 
počúva a .ieho vnímavosťou. Táto vní
mavosť sa nedá previesť na čisto racio 
nálny základ. Subjekt voíma umen ie 
kompl exne, cez svoje ratio, intelekt, 
pudy, emócie atď. Práve z tohto dô
vodu poci ťujem problém poslucháča tak 
naliehavo. Ako je to ale s tou regu 
lác iou prirodzeného a neprirodzeného. 
Osobne nenachádzam iné v_ýchod isko 
ako to, že sám sebe robím poslucháča . 
a súčusne sa snažím byť sám se~e 
i občanom . Obči"anstvo, autorstvo & po
sluch áčstvo musia byť spo jené do jed
noha kruhu. To snáď dáva záruku, že 
môj poci t hranice vytvára inš t inktívny 
reQulačný syst ém pr.e moju prácu. 

+ Moyzes: r ja by som sa rád za
mieša l do vašej diskusie, ktorá sa m i 
veľm i páči. Už ten fakt, že ste sa s trPt 
li , j e ta ký k rl!isny moment. na aký s a 
z mo.ie.i č innosti ani nepamätám. Zdá 
sa mi, že do rozporu ste sa dostali 

v otázl<e publil<a. Plchľäv"á ]e l otázl<i, 
prečo vlastne komponujete. Napadlo ma 
čosi k tej prirodzenosti. Sme svedkami 
zaujímave j skutočnosti. Ja som, to, čo 
vy dnes v oblas ti vedeckého pokroku 
prežívate, čítava l vo verneovkách. čo 
bolo kedysi neprirodzené, je dnes pri
rodzené. r. u d s k á p r i rod ze no st 
sa rozšir u je ľ u dsk ý m po
z n a n f m. Otázne .ie , čo je budúcou • 
p rirodzenosťou hudby. Než ijeme vo 
vzd uchoprázdne. Okolo nás skladatel'ov 
sa deje vel'a veci a my si nemôžeme 
dovoliť zost!lť k tomu l'ahosta jní a ne
považovať sa za súčasť tohto dian ia. 
Dnes nie je záu jem o nič , nielen o 
hudbu , ale an i o fu tbal. 
+ Parík: Dnes .ie publikum ~e ľml 

difere ncovan é. Neobrac.iame sa na ma .:. 
su konzumentov, a le na u rčité vyhra
nené a dosť konkrétne skupiny adre· 
sátov. Zdeľujeme oveľa užšiemu okru
hu, o to užšiemu, o čo diferencovanej
šf .ie náš postoj. Kr!za tradičných fo
riem a prostredí .ie evidentná. Obecný 
záujem o kultúru serv!rovanú v po
dobe opery, divad la, konce rtnej siene, 
klesá. Cesta z toho je v hľadaní no
v.ých mož nos tí · kontak tu. Mali by sme 
u rčité typy d ie l adresovať určitému 
okruhu poslucháčov a ísť za n imi. 

+ Moyzes: Je v nás ešte stále akási 
autorsk é sebeckosť. Dalo by sa to azda 
vysvetl iť tým, že sme ma li pri veľa sta
rostí s tvorbou samotnou, to nás ab
sorbovalo a iným otázk am sme neve
novali dosť času a pozornosti. 
+ Hatt·ílc S modelom kultúry pre 

masy sa musíme skutočne rozlúčiť . Zá
me?ná tvo rba konzument s kého .pólu je 
j edinou cestou, ktorou sa dá prekonať 
dnešná krfza. 

+ Zeljenl<a: O budúcnosti hudby 
vlastne nič nevieme a keby som sa te 
ľaz zahral na utop is tu, povedal by 
som, že novcí avan tgarda môže byť 
kľudne v ne jakej "posl ucháčskej " hud
be, myslím to ako paralelný termín k 
diváckemu filmu. Nemysl ím ovšem na 
"kasový" fi lm. Je známa vec, že reži
s érska špi čka vo svete, k torá má am
bície tlmoči ť ve l'mi zložité myšlie nky 
o s vete, robí tzv. divácky film. 
+ Moyzes: Ale ty ich vlastne pod

po ru ješ, Ilja! 
+ Zeljenka: Ja to robím od začiatku. 

Prišli s te neskôr, pán proresor! 
+ Moyzes: Kalman zasa spomínal, že 

je ich .ná.z01·mi špk,<;>vÍmy. 'Tó ~'.ie ·~le .:ľo
g ické - .. vy musíte byť šokovaní, t.ák 
ako s me my šokovali napríklad M. 
Schneidera-Tmavsk ého. Je· to 'absolút
ne prirodz~rié a v tom , je · y la:sf~;~ '~'rľ)~
sel ":'ášho ~tretnutia. . . ' · ':. · · . • 
+ Zeljenka: To ale popiera Hatrík ov 

pacifistický úvod do diskusie, že sme 
sa tu zišli na to , aby sme zotrel i aké 
koľvek náznaky prípad ných, !J enerílč -
nýrh t t'enfc. · · 

+ Hatrík: Mne išlo o . psyé\}ohygien·u 
vzá jomného kontaktu, nie. ·o -odstráne.
nie rozd ielov medzi našim a ich sta
noviskom, skôr ·o kÓnfront~~i'-1 a to . sa, 
myslím, podar ilo. Ide o to, aby v na
š ich vzťahoch neboli zbytočné zrn ká 
prachu . . ktoré nemajú - s problémom · n ič 
spoločné a iba sťažujú výmenu sta
novísk. l>ak u jem vám všet kým. · 

(Zaznamenal. skrátil · a s pracoval 
J . Hatrík ) 

nikdy ani pochopu mali . , . ~iaci sú vychovávanl v slo 
vensk e :i reč i a v s lovenskom duchu" . Skola udeľujP. žia
korn š tipP.nd iá z Fondu TGM, a le a i vlastné š tipendium 
"učbárskeho zboru", ktor~ pozostáva l . os lobod.,n ia od 
š kolného na tri mes iace. Národ nostné zložen iP žiakov 
v š kols kom rok u 1935/36 bolo 137 Slovákov, 99 čechov , 
6 Izrae litov. 

Až· do pcštátne nia š ko la zápasi la s finan čnými problé
ma~ i. Či už bola s polková alebo mests ká, vždy čakal a 
na stát nu subvenciu . Z ne j sa uhrádza li aj pla ty učile
ľov, ktoré dlho neboli p resne s t anovené. Riad ite l'~tvo 
čulo korešpo ndovalo so škol a mi v Cechách a i nľormovalo 
sa aj o y latoch tamojšich uči teľo v . Na základe ·infor
mácií z Ceských Budej ovíc sa ku ratór ium uzn ieslo upra
viť platy uči teľov školy od l. I 1934 podľa zák ladného 
pla tu učiteľov mešt ianskych škôl, čo nap r íklad u Vlasty 
Snoblove.i, ktorá dostáva la najvyšši plat, či n i lo mesačne 
1490 Kčs. 

úvotly dô lcžitych dokumentov bývajú neraz písané 
vznešen ým a ua tlneseným tónom. Ani kronikár zvolen
sk e j r:šu sa tomu n evyhol, keď .chytal pero. aby na
značil histor ický vývoj Hudobnej školy vo Zvolene, ktorá 
patrí medzi najstarš ie na Slovensku. Bola za ložená v ro
ku 1919, " ... kedy sa ľudstvo cítilo zbavené j arma voj 
ny a chce lo ž iť, spievať, ľúbozvučne hrať." Otcom myš
lie nky bol Gus t áv Šimkovič, absolvent budapeš tianskeho 
ko nzervatória, ktorý s polu s inými nadšencami (medzi 
n imi bol aj Vi li am Fi_guš Byst rý ) začal vyučovať na po
žičaných klavíroch. Skolu chce li zalo~iť ako mestskú, 
all" na priek pochopeniu u starostu dr. O. Rosenauera 
myš lienka ne naš la úp lné porozu menie a škola sa založila 
ako s po lková. Finančne j u dotovala národná banka vo 
Zvú!e nc, Štátny veľkostatok vo Vígľaši, pomáhala aj 
Živena a Matica s love nská, pot om mesto, ktoré n apokon 
roku 1925 p rebralo školu pod svo ju · správu, keď mest
s ka rad a zistila, že " škola je vedená tak pedagogicky, 
ako aj admin istratívne uznaniahodným spílsobom" . 

Snímka zo sLikromného archívu E. Simkovičo · 
vej - manželky zakladateľa w o/e11skej hudob · 
nej školy, ktorá v septembri t. r. oslavuje 50. 
výročie svojhr1 vzniku. Na ob ráz1w ~Lí proí peda· 
gógooia j ednej z najstarších slovenských lwdob· 
ných škôl : Vlasta Snoblová, Elena Veselová, 'I'era 
Nieklová, Gustáv Simkovič ( ~právca), Viliam Fi 
guš -Bystr ý a Berta Snoblová. 

Hos podárska krlza v trid s ia tych rokoch však doľahla 
na školu v p lnej m iere. Štátna subvencia sa pozas tavil a 
a v pravidelnej výročnej správe s a o tom hovol"i takto : 
.. J?nes sa už podpory dávaj·ú málo a spori s a a j na ta 
kych vec iach, kde by sa nemalo. Štát už · nedá n a n i č, 
na čo predtým. dnes už nemôžeme počítať s podporami ". 

Ak si poz rieme na počet žiakov v školskom roku 1919 
(118 žiako v a 5 uči teľov ) a porovnáme ho so súčas
nosťou (938 žiakov a 38 uči te ľov),. vidlme neporovna
teľný vzras t Dnešná zvolenská ĽŠU má okrem hudobné
ho odboru aj odbor tanečný, výtvarný a ľiterárno-dra 
mat~cký a okrem Zv9lena pobočky v Krupine, Detve a na 
Sliaci. 

Ziiležitosti š koly ma lo na star osti zvláš tne ku ratór ium, 
ktorému správca školy musel každoročne podávať po
d robn ú s právu o činnosti a hos podá rení. Čl enovia kUl'a
tórin boli n eraz hudobnými laikmi ( zachované je napr . 
zložf'nie lwratória z r. 1928, kde členov me novali j ednot
livé politické strany podľa výsled kov volieb do obecného 
zastupiteľstva ). Riaditeľ robil veľmi záslužnú prácu, keď 
svoje správy n ekoncipoval iba ako výpočet fak tov, al e 
ako úvahy o hudbe a akési základné h udobné školenie 
pre otcov mesta. 

Škola z ískavala renomé a min is terstvo š ko lstva - ako 
priamy r iad iac i orgán - odporúča ju ako vzorovú ško lu 
pre mest:l, ktoré s a chyst ajú h udobnú š kolu za ložiť. 
Tak to .Pole, . ~l~~ rpku 1930 so zástupcami Rimavskej 

Soboty, potom ,.Ministers t vo školstva a národ ne j o sve · 
ty .. . aj Banskú Bys tricu odkázalo na š ko lu zvolens kú 
ako na vzo r, podľa k torého má Banská Bystrica zriad if 
hudobnú školu". Inšpektorom pre hudob né školy na Slo
vensku nebol vtedy nikto iný ako Miku láš Schneider
Trnavský, od ktorého pochádzali na základe i nšpekčných 
prev ierok dobrozd ania. Spomenu l s i na zvolenskú š ko lu 
aj pri svojom odchode z funkcie, k edy v list e s právcovi 
G. Šimkovičovi napísal: .,Mus eli s te všetci zbad ať , že 
prichádzam k - Vám bona fide a s láskou, ni e ako po 
strach ško ly ... ale ako po smel'ujúci pria te ľ, ktorý ked' 
uvidí nastrašenú tvár, zaženie z ne .i t ré mu dvo ma- trom~ 
posme ľu :júc imi s lovam i". 

Funkciu učite ľa formulova l riad itel' školy v jedne j zo 
svojich správ takto: "Učiteľ musi byť sol!dny hudobník 
v prvom rade a le pedagóg, t . j . musi znať cesty a pro· 
s l r iedky. ktoré vedú k to mu. aby s voju vedu vede l 
p reniesť na žiakov'' . 

A žiac1? "žiactvo pozostáva z tých v rsti ev, ktoré 
by - ak by sa škola nebola utvo rila - n eboli o hudbe 

Veľká je š kola - veľké s ú slaros ti. V hudobnom od
bore, ktorý i dnes tvor í zákl ad š koly, je sympatické, že 
oopri tradičnom klavlr i je tu s il né odd elenie sláčikov 
a rozširuje sa a j p ale t a dychových .nástrojov (trúbka, 
flauta, klarinet, lesný roh a pozau n). Obnovu je sa t radí
c ia sólového spevu. Detský tanečn.Ý súbor Zornička po
w áme už z televíznych prenosov. Na pôde š koly účin
kuje dnes už i v širšieh reláciách známe sláčikové kvar
teto. J edna z prvých učiteliek š koly Bet·ta Taubenkor
bová- Šnoblová sl takto spomína na svoje účinkovanie vo 
Zvolene: "Spomínam často na š kolu vo Zvolene, na n aše 
:Jôsobenie od začiatku, kedy moja s estra Vlas ta - hus
listka a ja - klaviristk a s me hrávali na koncertoch vo 
Zvo lene i v okolitých mestäch. Snažili sme sa povzniesť 
huqobnú kultúru v škole. Bol! to krásne roky plodnej 
Dráce a radosti ". · 

Mysl!m si, že t ento pohľad do m if!u los ti môže byť 
mottom präce š koly aj v budúcnos ti. 

Juraj Pe t'tzian 



Flámsky 
festival 

Jedenásty flámsky festival so síd
lom v Gente sa koná od 21. augusta 
do 19. septembra. Stredobodom festj
valu pod patronátom belgickej kra
rovnej Fabioly je vokálna polyfónia 
neskorého s tredoveku a bezprostre(l
nej súčasnosti, ako aj baroková in
štt'umentálna polyfónia zase v pro
tiklade k súčasnosti. 

Viedenskí filharmonici pod vede
ním Kal'ia Bohma predvedú v gent
skej katedrále pred krídlovým oltá
rom bratov van Eyckovcov Bruckne
rov u .,Siedmu" a orchP.StP.r Concert
gebouw pod vedením Bernarda Haí
tinka Bruckuerovu ,.ósmu". Pokiaľ 
ide o opery, je na pt·ograme Mozar
tova opera Cosi fan tutte v poloscé
nickom podaní glyndebournskej ope
ry, ako aj Figarova svadba v insce
nácii Nemeckej opery na Rýne pod 
vedením Giinte ra Wicha. Pražská 
opera predvedie Janáčkovu Líšku 
Bystroušku a Káťu Kabanovú, gent
ská oper·a s talianskymi s ólistami 
Verdiho Traviatu. Piesňové recitály 
budú mať Ingeborg Hallsteinová a 
Evelyn Learová. Festival sa začal 
21. augusta baletným večerom Mau
r icea Béjarta a jeho skupiny. Na 
koncerte s novou chrámovou hud
bou má v katedt·ále odznieť Pen
de reckého Dies irae pop!'i Messiae
nových Les petits Liturgies. 

Okrem toho sa na gentskej uni
verzite v rámci flámske ho festivalu 
uskutoční hudobnovedný kor..qres o 
novej polyfónii, d'ale:J výstava hra
cích skr in iek z Prahy, ako aj semi
náre o flámskej' plastike a grafike . 

U Casalsa 
v Portoriku 

Pablo Casals na svo.ie.i tJOslednej 
s kúške pochválil orchester hudob
ných slávností v Portorilm a spo
menul, že Leonard Bernstein, ktot·ý 
tu pred niekoľkými rokmi hosťoval, 
mu povedal, že by si želal takýto 
orchestet· v New Yorku. Pozostáva 
z najlepších hudobníkov Spojených 
štátov a Portoril<a, členov veľkých 
orchestrov, sólistov a univerzitných 
profesorov, bielych, čiernych, žltých, 
červených. Všetci sa. cítia zaviazaní 
úctou a láskou k Pablovi Casalsovi. 
A možno označiť iba za zázrak. ked' 
človek na skúškach vidí a počuje, 
s akou energiou, intenzitou a humo
rom dil'igu.ie orchester teťito 92-roč
n.ý hudobník. 

Od roku 1956 žije Casals v San 
Juane, v Portot•iku, v rodisku svojej 
matky, a odvtedy sa tam každé leto 
konajú Casalsove slávnostné koncer
ty. Vystupovali tu umelci, ako M a
rion Andersonová, Arrau, Kempff, 
Rubinstein, Serldn, Stern, a pre kaž
dého je veľkou cťou, ak ho Casal s 
pozve. Väčšinu rozsiahlych príprav 
ných prác vykonáva Alexande r 
Schneider, ktorého Casals vysolw 
hodnotí tak po hudobnej, ako aj po 
ľudskej stránke. Ako sólisti tu v 
tomto rolw vyst úpili Menuhin a Par
nas v Brahms ovom dvojkoncerlc. 
Me nuhin s Brahmsovým husľovým 
koncertom, Barenboim s prvým 
Brahmsovým klavímym koncertom 
a Jacgueline du Pré s Elgarovým 
koncertom pre čelo. Casals dirigo
val alebo počúval vo veľkom kresle 
pl'! pódiu. · 

V predchádzajúcich rokoch dirigo
val väčšinu koncertov Casals sám a 
na niekoľkých koncertoc:h komornej 
hudby sa zúčastnil ako če lista . Toh
to t·olw dirigoval väčšiu časť dvoch 
lwncertov a hral Čfllový part v 
Brahms ovom klavírnom kvintete op. 
31. Hudobník Casals, samozr ejme. 
presne pozná všetky detaily diel, a po
ldaľ ide o tempá, má svoje vlastné 
poňatie. U Haydna a Mozarta vy
žaduje vo všeobecnosti tro~h_u rých 
lejšie tempá, ako sa zvyca]ne P.o 
u:i'.ívajú. väčšina jeho príl<azov zme: 
"gay" (veselo), ,.lively" (živo) , 

o premiére novej opery J. Cikkera ,.Ht·a o láske á smrti" na scéne Bavors kej 
štátne j opery v Mníchove sme už písali v minulom čísle. K predstaveniu 
sa vraciame s nímkou, ktorú s a nám podar ilo získať od pro f. Cikkera. Sú na 
nej títo predstavitelia opery: Charlotte Berthol<l (Sophie ), Wifli Brokmeier 
(Horace), Ingeborg Schneider (Chloris ) a Max Proebstl (Denis ). Spomien
kami prof. Cikkera a výňatkami zo západných kritík sa k tomuto významné
mu tvorivému činu slovenského skladateľa vt·átime podrobnejšie v 17. čísle 
Hudobného :livota. 

jave ná 

V septembri 1969 bude v Lónilýne 
svetová premiéra zabudnutej Beetho
venovej sonáty pt·e klavír. Sonáta 
e mol je upravená podľa Beethove
novho rauého Sláčikového tria op. 3 
a pôvodne bola vytlačená v obme
dzenom vydaní vydavateľstvom S. A. 
Steinera vo Viedni roku 1814-15. 

Neskôr ' ju zrejme ignorovali hu 
dobníci, kritici, vedci a aj vydava
teľstvá - až do minulého roku, keď 
osamelý zoš it s touto sonátou bol 
objavený v istom viedenskom dome. 
Sonátu zaslali Claudiovi Arrauovi, 
ktorý ju chce nahrať pre firmu Phi
lips. 

.k!LAJ!ll!MM~ .J .. i . i s 

Arrau zveril prvé verejné predve· 
denie· s onáty svojej bývalej žiačke, 
mladej austrálskej klaviristke Ruth 
Nyeovej. Premiéra bude uvedená 
rozhovorom s Atesom Oryom, mu 
zlkológom, ktorý zisťoval autentič
nosť transkripcie. 

"Som spokojný, že aranžmán má 
Beethovenov súhlas", hovorí A. Or
ga. "Vždy s a totiž veľmi hneval, ke(ľ 
sa j eho dielo napodobňovalo, alebo 
keď dochádzalo k neautorizovaným 
edíciám jeho diela a uverejňoval na
liehavé upozor nenia varujúce verej
nosť pťed neautorizovanými verzia 
mi. 

Vnútorné dôkazy sv e dči a o tom, že 
skladateľ sám urobil mnoho zmien 
v porovnaní s pôvodným sl áčikovým 
triom - druhá pomalá veta je vy
nechaná a dve ďalšie ",ety s ú prera 
dené." 

Podľa zah r. t l ače: -br-

.,beáutlful" (pekne), "light" (jasne) 
a vždy znova a znova: .. viac šar
ntu!". 

Okrem spofahlivého domáceho di 
rigenta Victora Tevaha hosťovali tu 
traja dirigenti : Daniel Barenboim 
neprišiel sem len ako klavirista, ale 
dirigoval aj vlastný koncet·t. ,.Profe· 
sionálmi" boli Steinberg a Barbirolli. 
Steinbe1·11 doviedol slávnosti k ab
solútuemu vrcholu (s Mozartovou 
Lineckou symfóniou, Straussovou 
suitou .,Meš tiak šľachticom" a pre
dohrou l< Tristanovi). Na tomto kon
certe sa Casais a Steinbery po prvý
krát stretli po štyridsiatich rokoch: 
Casals hral t•oku 1929 vo Fran·kfurt 
skej muzeálne:i spoločnosti pod 
Steinbe1·govým vedením a predpove
dal mu vtedy verkú budúcnosť. 

Barbirolli predviedol Sibeliovu pia 
tu a Mahlerovu štvrtú symfóniu a 
skúšal s minucióznosťou, prci1ho ta
kou charak teristickou. 

Alexander Schneider (ktorý kedysi 
š tudoval na Frankfurtskom konzer
vatóriu a potom bol dva roky v tom
to meste koncertným majstrom) nie 
je len koncertným ma;jstrom, alP aj 
jedným z dit·i9entov Casals ovho or
chestra. S osobitým vzrušením a 
váši1ou podal Schonberyovu Zjasne
nú noc. 

Na konci posledného koncertu 
Pablo Casals - na znak vďaky za 
burácajúci potles k - tak ako v Pra
dese zahral ním spracovanú katalán
sku l'udovú piesei1 Spev vtákov so 
sprievodom niekol'kých sláčikov. Na
tíska sa ot-;ízka, čo j e na tomto mu
žovi také jedinečné: zeejme ztve 
s teles nenie charakteru a l'udskej po
vinnosti. Tal< ako kedysi Prades má 
dnes Portoriko to šťastie, že tu žije 
Casa Is . Portoriko je právom hrdé na 
človeka. ktor.Ý v hudbe vidí zdroj 
l'uds kého porozumenia. Svoje nežné 
a pôvabné oratórium El Pessebre je 
ochotn,ý predviesť všade. kde ho chcú 
tloču ť. Dielo malo premié ru roku 
1960 v Mexiku a doteraz sa okrem 
Spojených š tátov a Portorika pred
viedlo v Južnej Amet·ike, v západ
nom Nemecku, vo fo'raneúzsku. v An
nlicku, v Tali:!llsku. V() Šv ajčiarsku. 
v Grécku a Mad'arslw.. V auguste 
l9Il9 ho bude Casals cli ri9ovať v 
Izraeli, v zime vo Washingtone. 

Pod ľa zahraničnej tl ače: - b-

Beethovenova 
slávnosti 1 70 

Bonne 
Medzinárodné Beethovenove s láv· 

nosti 1970 v Bonne z prí ležitos ti 200. 
vý,·Gčia narodenia skladateľa sa ko -· 
najú pod umeleckým vedením Vol 
kera Wangenheima a delia sa na t r i · 
cykly. V čase od 2. do 8. mája b. r. 
koncertuje Claudiu Arrau. Arturo 
Benedetti-Miclíelangeli, Wilhelm 
I<empff a Pierre Fournier. Huslista 
Wolfgang Schneiderhahn s klaviris
tom Walterom Klienom budú mať · 
pre spolok Beethovenhaus matiné. 

Pre druhý cyklus od 12. do 26. 
septembra b. r . sú ohlásení klaviristi 
Géza Anda, Hobert Casa<lesus, An
dor Foldes, Friedrich Guida, ·Hans 
Hichter- Haaser a huslis ti Kostanty 
Kulka a Nathan Mils tein. Ako diri 
genti vystúpia Karl Bohm, Eugen 
Jochum, Herbert von · Karajan, Otto 
Klemperer a Volker Wangenheim. 
Spoluúčinkuje Berlínska filharmónia. 
Concet·tgebouworkest, londýnsky New 
Philharmonia Orchestra, Viedenskí 
filharmonici, spevokol Viedenskej 
spoločnosti priateľov hudby a or
chester bonnskej Beethovenhalle, v 
prvom a treťom cykle spolu s bonn~ 
s kým filharmonickým zborom. 

V treťom cykle od ll. do 17. de
cembra budú koncertovať klaviris ti 
Jorg Demus (a j na historických kla
víroch) , Philippe Entremont a Bru
no Leonardo Gelber. Ako vokálni 
sólisti sú pozvaní: sopranis tky Ag
nes Giebelová, Vilma Lippová, Helen 
Donathová, Heather 1-Iarperová, In
grid Bjonerová, Gundula J anowitzová 
a Lucia Poppová; altistky Kerstin 
Meyerová, Oralia Dominguezová a 
Maureen Forresterová; tenoris ti Vi
lém Pribyl , James King, Donald Gro-

. be, Waldemar K men tt a Ludovic 
Spiess, Dietrich Físcher-Dieskau 
(barytón) a napokon Yi -Kvei Sze. 
Karl Ridderbusch a Fra nz Crass. V 
s úvislosti s Beethovenov.ými sláv
nosťami zorga nizuje Vysoká škola 
múzických umení v Kolne od 2. do 
29. septembra b. r. medzinárodné 
majstrovské kurzy pod vedením 
Heinza SchrHte ra s Claudiom Ar
rauom, Mill(o Kelemenom a inými, 

Sám - z vlastných zdrOJOv a bez pomoci Minis" 
terstva kult úry , ktoré vraj nemá devízy, vybr al som 
sa v dňoch 10.-18. VIli. t . r. do Salzburgu. Súkrom
nými cestami som získal vstupenky na r ôzne podu· 
jatia, prnvda, nie vždy rta tie, ktoré .~om pôvodne 
chcel vidieť a počuť. Poclľa pr og r amu ~om. si vybral 
veľmi dobr{; t/Ížder'i . Posúďte sami: 10 . Vili . Orch. 
de Par is s dtr. Serge Ba udo (dirigoval o rch. SF -
Debussy: More) , 11. V/ll. Cosi fan tutte s dir Seiji 
Ozawom, 12. V/ll. Berli ozovo Requiem - tiež s Oza
wom, 13. VIli. Viedenskí filharmonici s dir. Eliai!U 
Inbalom, 14. VIII. Don Giovanni s Karajanom, 15. 
Vlll. Orch. de Paris s K arajanom a Rostropovičom, 
16. Viii . Fidelio s K. Bähmom. 17. VIII . Viedensl.:l 
filharmonici s K. Bähmom . 

Každ,Jf uzná, že to t>ol pekn:(; program a sľuŕmý 
plán. c.;o som však v skutočnosti mal možnosť vi 
dief: 13 Vlll Viedenskí filhormomci s Eliahtl /nba .. 
lom, 15. VIII. Orch. de Paris s Karaianom, lú. VIT/. 
Fidelio, 17. VIII. Rappresentatione di Anima e dl 
Corpo (Hra o duši a tele ) n 18. VIl! . Don Giovanni 
s K arajanom 

Ako nidieť, bol som mí t en ú odpočíval' až do 13. 
augusta, pretože akékol'velf zísilie o získanie vstupe~ 
niele na ďal.~ie koncertu 1Jolo zbytočné. Jeden večer 
som zašiel lf pokladni so skrytou nádejou, či ná
hodou . . . Bol t am jedin!} lístok - do prvej rady 
za 750 šilingov To bol o pre rmía nedostupné. Na 
Dona Giovanniho som sa dost al bočnfim. vchodmrt. 
Najviac: wm ľutoval , ie sa mi nepodar ilo vidief a 
počuť Berlio::ovo Requiem {)irigent Seiji Ozawa, kto 
rý bol dirigentom tohto koncertu, mal v novinách 
za svoj výkon vel'mi dobrú ozvenu (za t o si všalc 
odniesol nepríjemné slová za Gosi fan tzttle. Podob .. 
ne aj dirigent C. Af,ado mal dobr ú k r itik·tt na Stra -· 
vinského Oidipus Ra.t· a nepr íjemnú na Rrahmsor>u 
l. symf óniu.) V Salzburgll som zíslcal dojem, že l tt. 

vládne podobná nálada ako v Prahe: v oboch mes-: 
tách .~ i .,chrftl'lia" svoje. V Rakúsku panuje názor, 
že len Rakúšania vedia dobre hrať a dirigovať .. svo ... 
j u lmdbu" čo v.~ak podl'a mojej mienky nie je vždy 
praodou. Napr íklad na vúko~! C. Abada som mal 
celkom opačntí názor, ako oficiálna kl·itika. 

Eliahu lnbal - mladý · izraelskú dirigent, ktorý 
má vo .~vete •á veľmi dobré meno, dirigoval Vie-o 
denských f ilharmonikov s týmto zaujímavým pro-. 
gr amom: A. Honneger - ll. symfónia pr e sláčiky a 
t r úbku, M. Ravel - Klavírny koncert G dur (só-o 
lista Bruno Leonard Gelber ). So spomínaným sólis_, 
tom .~om zhodou okolností účinlcoval na zájazde 
česlcej filharmónie v USA (o New Yorku - v Cor-· 
11eaie Hull) Moie stretr111 tir> s Gellwrom, ktorO -
rňÚnochoiiom - ·hra l vynikajúco, bol o vel' mi srdečné 
- najmä " spomienkach na spoločný umelecký záži~ 
tok v USA. l nbal je t alent ovanrím d irigentom, ale 
ako písali kritiky. je ešte priskoro postaviť ho pred 
Viedensklicll filharmonikov Dňa 15. au~usta som . 
bol na Tcóncerte Orchest r·a de Pans, ktory lual pod 
taktovkou Herberta von K araj an.a a sólist om bol 
Rostropovič . Pôvodne plánovaný violončelový 'kon-· 
cer t; sa nehr al (podľa oznámertia pr ed koncertom 
:avinit zmenu Goskoncert ) . Namiesto Haydna hral 
Rostropovič Rokokové variácie P. l. Čajkovsk~ho. 
Jeho výkon bol prekrásn.11 - rovnako ako do]etn 
z orchestra pod vedením K nrajana. Zauj ímavé bolo 
aj podanie Berliozovej Fantastick ej S.llmf 6nie. Na 
mnoh1ích miestf1ch docielil d irigent prelcrásny zvuk 
orchestr a, pl'ičom /Jalo jagne rítif obrazovo-:::vu'kov(i 
fantáziu, ktor·(t je najoäčiiou doménou Karajana, 
i keď práve v teito ol>lasti mu kritika vytýkate:~; 
.,nevkus"; K ata jan totiž zosilnil v poslednej častt 
zvuk zvonov elektr icky. Orchest er je vynikajr1c i 
v dychoch (lepší 11 drer;ách ako v plechoch ) . no slá -· 
čiky v tomto poro vnaní sú menej výrazné a tvárne. 
Karajan, ktorý je <iež šéf om Or chestra de Paris, 
ist e časom vyrovná tú to nezrovnalosť. 

Mojím najväčším zážitkom bol Beethovenov Fi
delio pod taktovkou dr. K . Biihma. Bolo skutočným 
pôžitTcom počúvať, ako krc.~táľovo čisto a 'klasicky 
priezračne viedol Biihm V iedenskúch filharmonikov. 
Vynikajúci boli aj sóli.~ti: Pizar·ro v podaní l ngvar 
Wixel, Fl or estan Jamesa Kinga, trocha opatmá Leo-· 
nora Ingrid Bjoner a rozko.~ná t..farcelina v podaní 
Edith Math ls. 

Nudné a skoro ochotnícky pôsobiace predstavenie 
bola už spomínaná Rappr esent atione. A predsa sa 
táto hra Emilia de Cavalieriho z r. 1600 bude hrať 
v Salzburgu l na budúci rok. Je zauj ímavé, aTc·o 
sa vedľa veľkých výkonov objavujú v t omto meste 
hudby aj veci, ktoré podľa mňa na fest ival nepat~ 
ria. No mnohým návšt evníkom sa to páči •. . Veľmi 
som sa t ešil na predstavenie Do1ta Giovanniho (Don 
Giovanni - Nicolai Ghiaurov, Donna Anna - Gun -1 
dula Janouic, Donna Elvír a - Teresa Zylis -Gara, 
Lepore!lo - Geraint Evar~s. Masetto - Rolanda 
Panerai, Zer lin.a - Mirella Freni). Hrali Viedenskí 
filharmonici pod taktovkou Karajana. Bolo t o krás-< 
ne! Vynikajúci solistt, nádherne spievané árie, ale 
predsa som len mal doj em, že to nie je také pôso
bivé predstavenie, akým bol Fidelio. Orchester znel 
romanticky, bolo ho akosi veľa, nepôsobil taT~ 1criš
fáľovo čis to v súhrne ani vo zvuku. Je možné. že 
som nebol pripravený na tento večer a moja pred 
stava tiež nebola tak dok·onale splnená, ako som 
očakával. Stáva sa t o často, a preto mi je ťažko 
vynášať subjektívne, striktné srídy. Predsa len som 
búrlivo tl-ieskal tomuto predstaveniu. ~·toré napriek 
mojim osobným dojmom bolo slcvelé . 

Som vyznávačom Karajana, no na predstavení dr. 
K. Bähma bolo v ováciách publika jasne cítiť, ako 
si nesmieme vážia t oht o wnelca, zbožiíujrí ho a tro
chu demonštratívne oslavujú - s malým ostňom 
konkurencie voči Karajanovi. Tentoraz som sa mu 
sel - pravda, bez akej kotvek zášt e - prikloní( 
lc publiku, aj keď uznávam, že obaja spomínaní 
umelci stí v súčasno~ti bohmi na dirigentskom nebi. 
Som rád, že som mal prHežitosľ opäť ich vidieť a po
čttť, LADISLAV SLOVÁK 



U 
ž od nástupu zvukového filmu začalo 
strieborné plátno pri ťahovať slávnych 
spevákov, džezových i operných. Po Al 
Jolsonovi, kto rý nakrút il prvé zvukové 

filmy v Hollywoode, objavil sa na striebor
nom plátne vo svojej jedinej f ilmovej Olohe 
a,i slávny r uský spevák Fjodor Šaljapin: roku 
1935 nakrú t il vo Francúzsku t itulnú rolu Pab
s tovho Dona Quijota. Film zlákal Poliaka Kie
puru, Hakúšana Schm idta i Fran cúza Mauri
cca Chovuliera , d voch operných spevákov a 
s lá vneho šansoniera. 

Pred d r uhou svetovou vojnou sa up lati\ovalí 
v Ho llywoode najmä speváci o pe rn ého a ope
r etného typu . Dvomi mimoriadne ús pešnými 
boli Alan Jones a Nelson Eddy, ktorí sa ob
;jav ili v rokoch tesne pred d r uhou svetovou 
vo jnou. Prvý z nich vyni kol najmä v dvoch 
filmoch excentrických komikov bratov Mar
x ovcov, Noc v opere a Kobylkäri, uvedených 
aJ v predmníchovskom československu. Nel
son Eddy a jeho pôsobivý barytón sa zapísal 
divákom stredne j a staršej ~enerácie do pa
miiti fil mami Rose Marie a Bol lásky čas ako 

Hviezdy 
. 

op1er 
a pop .. music 
~·;m 

na filmovom 
~IOlllllil--· 

nebi 
Ešte roku 1929 
nakrútil holly~ 
woodský režisér 

par tner Jeanette 
MacDo naldovej . 

Speváčka a h e-
rečka Jeanette 

MacDonaldová, 
známa dobre z 
filmu San Fran
cisco, začínala vo 
filme skôr ako 
Eddy a Jone!l. 

Istou výnimkou sú tu s lávni liverpoolski 
The Beatles, ktorí nakrútili dva fi lmy Ťažký 
cieň a Pomoc! pod vede ním ta iPn tovaného re 
žisér3 Hieharda Lestera, ktorý ukáza l veľký 
zmysel pre ich tvorbu, ba d oko nca pre cel,ý 
svoj ráz ny bea tlesovský ž ivotný štýl. Pravda, 
ľhe Beatles sa postupntl di ferencujú . U n ie 
ktorý ch čl enov prevláda.iú sklada tel'skč záu.i 
my a iba niektorí, najmii Rlnqo Star r·. prP.ja 
vujú m imoriadnejší a dôslednej ší záujem 

· o film . Trochu inakš ie , no h<ida m ešte svoj-
ráznejšie javí však zilujem o fi lm Joh n Len 
non , k torý nakrútil s Lesterom samost;~tne 
zaujímavý, a j keď nie ce lkom vyda rený pro
tivojnový - no nehudobný - f ilm. Lennona
va d r uh[) manželka, Japonka Yoko Ono, má 
t iež fil mársku minulosť, t akže a.i u teJto dvo
,iice by sa da li predpokl ada ť film ové ambíc ie. 
Ťažko však predpokladať, ;i,e by skupina The 
Beat les mohla spoločne trva lejšie spolupraco
vať s filmom . 

V období 195!}-64 zahosťoval s i vo fil me o:i 
anglický spevák Clífľ rUchorcl . Nnkr:ú li l pli ť 
filmov, okrem iného aj r<Jub mladých (1!l61) 
a Nádherný život (1061) , kde sa pri rodzene 
vyskytovala aj jeho sku pina The Shadows. ne~ 
žisér Rlchaľdových filmov Sl<ln r.y J . Fu rie -
inakšie rodlik z Kanady, ktorý začínal v t ele 
vízii - nebol prirodzene natoľko vyhrane no u 
osobnosťou ako Hichard Les ter. Ani scenáris t i 
Pete r Meyers a Honald Cass nevynikali väč
šou vynaliezavosťou, a t ak Cliff Hicha ru čo
skoro spoznal, že pri filme nemôže hľa dať 
stálejšie up latnen ie. 

nemeck ého pôvo
du Ernst Lu
bitsch, jednu z pr
vých filmových 
operiet Prehliadka 
lásl(y s MacDonal
d ovou a Maurice 
Chevalierom ako 
partnermi. Tá istá 

. Karel Gott vo filme Jana Némca "Mučedníci lásky" , 

dvojica sa potom objavila o päť rokov neskor
šie v Lubitschovej filmovej verzii Lehárovej 
Veselej vdovy. (S Alanom Jonesom hrala po
tom J eanette MacDonaldová v španie lslcej vy
zvedačke, ku ktorej zložil hudbu jeden z naj
ús pešnejšich ho llywoodsk ých h udobníkov tých 
čias , Hudolf Friml, autor Rose Ma rie, s kla 
date l' českého pôvodu) . 

Hudobné filmy v rokoch pred druhou sve
tovou vojnou uplatňovali úspešný ch spevá 
kov predovšetkým v operetných filmoch, kto
rých dosť ťažkopádna u zjednodušená ume 
lecká forma bola poplatná s vojej dobe. Dnes 
by tieto filmy už nenašli svojho d ivá ka ani 
v telev!zii. Pravda, celkom dobre by sa dali 
na obrazovkách uplatni ť ukážky z t ýchto fil 
mov, doplnené zasväteným komentá rom o vý 
v o,ii hudobného f ilmu. 

Hudobné filmy z Hollywoodu využívali 
v tom čase rovnako popu lárnych spevákov 
tanečných piesni, ako a.1 hviezdy opery. Bing 
Crosby, predchodca F ra nka Sín ~tr u, objavil sa 
u:l roku 1932 vo filme Th e Big Broaflqast a od 
toho času nakrútil desiatky filmo.v, z ktorých 
sme ma li možnosť u nás v id ieť iba Farára 
u svätéh o Dominika (film z roku 1914, u nás 
u vedený až po oslobodení). Svojráznou hviez
dou Hol lywoodu bo lo splevajO<:e di evča, Dean
ne Ourbinová, detská hviezda, ak ási predchod
l<yňa dnešného Heintjeho z Holandskn . Na ;j
pozoruhodnejším die lom mla<le .i sopranistky 
bol asi film Sto m užov a d ievča, s hereckou 
účasťou Leopold a Stokowského a j eho sym 
fon ického orchestra. 

Z operných speváčok sa v Hollywoode 
u pl atňovala už od roku 1930 Gt·ace Mooreová, 
ktorá vytvárala na jmä obmeny h rd iniek-spe
váčok, k toré sa pre umeleckú kariéru mus ia 
vzdať životnej lásky (Noc lás ky, Hl34 a pod.). 
Koloratúrna speváčka Lily Ponsová s a obja
vil a roku 1935 vo filme I Dream Too Much, 
hviezda z Metropolitan opet·y, Gladys Swar
thoutová n akrútil a o rok neskoršie Ružu z 
ranča, ako partnerka Johna Bolesa. Slávny 
tenorista Nino Marti ni sa uviedol vo filmovej 
verz ii Toscy (1935), no najväčši úspech si zís
k al v satiricky poňatej hudobnej koméd ii 
z Oivokého západu Veselý des perado (1936) , 
nakrOt.~ ne;j jedn.ý m z vel'kých režisérov Hol
lywoodu , !lober tom Mamoulianom. 

V rokoch 1936-1944 sa začína v Hollywoo
d e rozvíjať pred ovšetkým hudobný film, kto
rý .ie predchodcom .:lnešného filmového mu
z ikál u. To sO fi lmy s Fredom Astairom, Gin
ger Ro~ersovou IJ. Eleanor Parkerovou, v kto
rých prevažuje už tanec nad spevom. To ist é 
sa vzťuhu,ie potom na filmy Gene Kellyho. 
Frank Sinatra, ktorý nakl'ú til svoj prvý fi lm 
ako spev<ik za druhej svetove j vojny, sa po 
niekol'k_ých rokoch p resved čil, že hudobné fil
my ni e sí1 pre neho trvalou zárukou ús pechu 
a od roku 1953 zača l ka r iéru drama t ickéh o, 
charakte rového h e rca. 

*** 
Ope rní speváci malí v minulosti predpokla-

d y stať sa filmovými hviezd am i, keď sa d a li 
do s lužieb opere tného žánru. V posledných 
desaťroč i ach bo li filmové vystúpenia s lávnych 
spevákov iba ojedine lé. Ba možno povedať, že 
aj populárni speváci ta nečných a iných po
pulá rnych pesniči ek majú k filmu ďalej ako 
k televíz ii, kde ich možno v rozllčnvch show-· 
programoch využívať všestrannejšie-a tieZ in
uividtn\lnejšie. 

Snímka: M. Vojtek 

Z anglických populárnych spevákov sa 
uplatňuje dnes vo filme výraznejšie skôr 
Tommy Steele (vlastným menon.1 Tommy 
Hicks, rod . 1937) , ktorého sme videli vo fil'
me Všetko sa môže stať (rok výroby 19153, 
rok uvedenia v c;ssH 1965) . l>nes 32-roč ný 
Tommy Steele m á výhodu chlapčenského vý 
zoru a ak nie je krásavec - možno tý m lep 
sie. Svoj p rvý film nakrútil už pred desiatimi 
rokmi: bo la to dokonca jeho autobioQrafia -
Príbe h Tommy Steelea. Potom nasiNlovali d'ul 
šie fi lmy: Zla lé roky, Tommy terofldorom, r e
vuillny fi lm Tommy Steele Show a pod .. Je 
častým hosťom an~l ickej televízie a nezabúda 
ani na divadlo. V sezóne 1960 hra l Tommy 
Steele dokonca so s úborom poprednúho an 
glického činoherného súboru Old Vie. Naj 
väčším Steelovým filmový m ÚSIJP.Chom sa na
pokor~ stal an~Jlo-amor rcký rnuziká h vý vel'ko
film SesťapolJ)!'l!IJ yová minca, k torý t)odl'a nú
metu poviedky H. G. Wellsa l<ípJlS nakrútil 
v Londýne známy hollywooc!ský režisér Geor 
~ e Sidney. 

Tommy Steele je zrejme spevak, kto rý by 
sa mohol pokúsiť a.i o výl učne hereckú ku
rié ru. Podobne ako u nás Václav Neckái.\ k to 
rý napokon vo svojich l'ilmoch Os tro s led o
vané vlaky 11 Kolónia Lanľier i ani vôbec ne
spieva. V československu , kd e máme to l'ko 
talen tovaných spev ákov a speváčok pop-mu
s ic, je však pod ľa môjho názo ru chyba aj 
v tom, že naša televlzia nevyužíva Jednotli
vých umelco v k samostatným show-pro gra
mom. Naprikl ad taký Joser La u fer s jeho 
tanečným i mimickým nadaním mohol mať 
dnes už za sebou niekoľko vlastn.ých tele
víznych progra mov, čo by prirodzen~) pomohlo 
a j film árom p ri uvažovan í o možnostiach na 
krútenia vhodných hudobných f il mov s t ým - ' 
to - alebo aj iným ~ ume lcom. 

Západonemecký film s i ti ež všima nu;jpo
pulárnejších spevákov a snaž! sa Ich využi ť, 
pričom však skôr zneužíva ich popularit u . 
V pos ledne j dobe nakrúca;jO ako Peter A le~ 
xander - ktorý má za sebou viičš iu, zviičša 
operetnú filmovú minulos ť - tak aj Roy 
Black a mladý Heintje. Pravda, účinkujú v ne
náročných vese lohr ách zo ško lského a lebo le 
kárskeho prostredia, ktorých pr!behy sO tak 
málo pôvodné, až to zaráža. Veď predsa úspe
chy všetkých svetových muzikálov nás u ž dáv
no presvedči l i , že a.i tu nemožno podceňovať 
námety, o preto t reba predovšetkým využívať 
najvhodnejšie lite rárne a d ivadelné predlohy. 
História amerického filmového muzi ká lu, kto
rá má dve e t apy (1933-1939 a dt·uhá trvá od 
roku 1942 al. po vznik filmu West Side Sto
ry ), nás p resvedčuje, že real i1.mus našiel v 
t~)jto kinematog rafii dva r azy svoj protiobraz 
v mu zikále. To v.ša k súčasne hovorí p rot i kul
tu hviezd , l<torých leg endárnosť .ie skôt· ne
realistická. Dnes sa s kô r hľudi na to, aby bol 
dokonalý výber s pevákov i tanečn! kov pre 
hudobné filmy a napokon pr i rozmachu veľ
kých d ívadiel, televTzie i rozhlasu, je ponuka 
skuto č ne neraz pestr{i. P ravda, pre budúcnosť 
~sl. hudobného f ilmu a tým aj pre vy užitie 
naš ich spevá kov a speváčok sO značným h an
dicapom vel'ké výrobné nft ldndy na podobné 
d i e la. Práve preto hy bolo pol-rrbné uvažovať 
o možnostiach 1\ 'J!J rorlukc ií, a le V(• J'm i rozu m
ne. bez h rozby komerčnosti i polilického 
schematizmu. IVAN BONIW 

Hovorí sa o nich 
Tat;jana Hublnská je vo svete 

s lovenskej pop-music natoľko 
znám a, že ju netreba predstava~ 
vať. Azda len pre tých, čo sa 
trochu .,oneskori li": Tatjana Hu
bi ns ká je rodená Pa rižanka (čo 
sa preja vuje v jej šarme ), na
hrala u ž 20 p latni, vystupovala v 
z.a h raničl, je stálym hosťom tele
vlzie a vlani skončila úspešne 
konzerva tórium; moh la by teda 
byt ,.pani profesorkou v hre na 
klavlr". No jej koníček je spie
vanie , a tak spieva pre seba i pre 
nás - aby näm urobila radosť. 
J ei manžel je redaktor, teda muž 
,.od pera". Mal a m á tiež svoje 
hobby - písať t exty k piesňam, 
takže je úplne jasné, že tieto dve 
zál'uby bolo treba spojiť . Výsle 
dok je taký, že Tatjana Hubinská 
spievala pieseň Roztvorili sa ne
besá s textom vlastného manže~ 
la. A táto spolupráca, iste veľmi 
prljemná, má v budúcnosti po
kračovať. 

Tak sme sa v lastne dostali 
pr iamo do sveta, v k torom sa 
T. Hubinská pohybuje - a to je spie
vanie, pop-music. čo je nové v 
tomto jej malom vesm!re? Tr eba 
povedať, že veľa. 

Speváčka 
v 

so sarmom 
Tatjana Hubinsl<á pripra•.ruje LP platňu, bud(! tam nové nahrávky, 6 pô

vodných, 6 prevzatých. Spolup1·áca s manže lom, o ktorej sme h ovo ril i, s a 
prejavuje aj tu. Jej manžel p iše spojovací text medzi piesňami, ináč pove
dané - manžel bude mať slovo medzi spievaným slovo m Tatjany Hubinskej. 

Okrem toho sa povráva, že Tatjana Hublnská pr ipravuj e pre fanúškov 
pop- music prekvapenie vo forme show. A pretože bez vetra sa ani lístok 
nepohne, niečo na t om asi bude. Ale zatiaľ . . . treba ešte nejaký ten týždeň 
počkať. 
Keďže je reč o s pievani, tt'eba udrieť aspoň na j ednu strunu Bt·a tislavsl<ej 

lýry. Na to pani Hubinská povedala: Ej, páni porotcovia .... a nech cela o tom 
viac hovoriť . Bola a je trochu smutná z toho, že slovenská populárna pesnič~ 
ka zost ala zasa popo luškou na zaprášených miestach rebríčka, hoci páni po
rotcovia mali jej osud v r uk ách. 

Je čas dovoleniek a dovolenka je výborná téma na t·ozhovor. No podľa 
slov p ani Hubínskej bude jej dovolenka tentoraz kratšia ako sa predpoklada-
lo. Z j ednoduchého dôvodu - j e toľko práce . .. A preto že sme zvyknutí, 
~e _pan i tiubinská - ak to tak možno nazvať ... odvedie vždy dobrú prácu, 
necudo, ze dovolenka bude krátka, len na osvieženie, na nazbiera nie nových 
sil ... 

Nezostáva 
tých plánov, 

nlč !né, ako sa tešiť na jej LP p latňu a najmä na odhalenie 
kto ré sú také dôležité, ze im ustupu je aj dovolenka. 

Zo sveta pop-music 
e Ako je všeobecnt 

zn,,"w (či neznáme·~ J 
populárna brat i-

slavskú skupina Prúdy 
sa d e ťmit!vne ro;:pad
la. Pavol Hammel spo 
lu s básnikom Kami
lom Peterajom a te x
tá ro m Borisom Fi la
nom však pripravu.JU 
profilovO platňu a nie
koľko recitá lov. Ci z 
toho vznikne novó 
skupina alebo iné te
leso. ukáže budúcnosť. 

• Bonbónom p re 
ll\ i .v. ii!IWV psychede
lickej lrudby bude dňa 
15. sep te mbra t. r. vy-
s tOpenie populárne,) 
ung licke.i s kupiny 
Blossom ľoes. Už dnes 
odporúčame bratislav
ským po t· iadateľom, 
aby ku každej vstu 
penke pl'idali a,j upo
koJujúcu tabletku. 

e Na krátku do vo
leri l<U domov pricesto
valo sexteto Juraja 
Veičovského. Skôr ako 
znovu od_cestujú na 
t urné do Svédska, na 
hrajú nfekol'ko skla. 
dieb pt·e rozhlas, ktor& 
bude spie vať Ou ila11 
Gr ú ft. e Pa vlína Filipov
ská scr sta la členkou 
divadla Hokoko a od 
jesene začne v tomto 
populárnom d ivad le pô 
sob iť. 

e Dve z najčastej 
šie h raných p latní sú 
v súčasnosti p latne s 
mo ra vs kými in te rpré t 
mí. J e to Nechoď do 
kláštet·a Hany a Pet r a 
Ulľychovcov a Bludič
ka Julie v podan! Ha
ny Zagorovej. 

e Hana a Pe ter Ul
rychovci a skupina At 
lantis s ú na mesač
nom angažm án v zá 
oadnom Nemecku. 

e V obchodoch s 
Qramofónovými plat
ňam i sa objavi la LP 
platňa skupiny Blue 
Effect-Meditace. Ďal -
šia platňa, ktorá s to
.i í za to, aby bola vo 
vašej diskotéke, je LP 
platňa Macty Kúbišo 
ve.i - Songy a Bala
dy. 

e V aunusle bol v 
Ang_liclw celoštijlny 

festival s kombinova
ným prog ramom pop 
mus ic, džezu a blues. 
Vystupovali na ňom 
skupiny známych m ien , 
napr; T he Who, Pink 
Floyd, Bonzo Dogs a 
ok rem ďalšieh a j lon
dý nsky súbor musicalu 
Hair. e Anglick á skupina 
The Hollies chce byť 
prvou s kupinou, k torá 
bude sp ievať na Me
siaci. Zatiaľ t o nie je 
možné, a preto sa 
chystá na cľa l š i e tur 
né po zemeguli. e V Londýne pre
mietajú rilm nakl'útcný 
pt'i pr íležitosti turne 
Boba Dylana Don't 
Look Back. 

e Meno Ma urice 
Cheva lier :ie znám11 po 
celom sv11te. Pri pra vu
je sa celovečerný fil m 
o j eh o životných prí
behoch a hlavnO úlo 
hu má hrať Tom Jones. e Robin . Gíbb zo 
s kupJn.v Bee Gees zač · 
ne svoju samostalnú 
čin nosť sve lovýn1 tur
né a navštívi t akmer 
vše tky s ve t ad iely. Sú
časne sa má objavi l: 
jeho p rvú samostatná 
p l atň a. e Po takmer se
demročnej prestávke 
nestár:nuci F;r ank Si
mitra bu de vystupovať 
v Lond.vne. e Naďa Urbilnkovil 
a Václav Neckár na. 
miesto dovolenky Iil 
movali s rež isérom 
Me nzelom film Skri
vóncl na niti. e Donau Sinners -
kvarteto git aristu a 
skladatel'a Voj techa 
Horvátha úči nkuje so 
speváčkou Izabe lou 
Ertlovou v Innsbruc
kom hote li Mar ia The
rosia. V septembr i však 
má súbor účinkovať v 
b ratislavskom Devíne. e Seven s ilver sho>v 
- Pl'ogram. ktorý ,.po
stavil" libt'l•tista d r. 
Vl. Hlaváček pre spe
vákov Tať,i anu Hubín 
s kú, Editu Slávikovú a 
Miros lava Ličku, bude 
mať premiéru až v ok
tóbri. Pôvod ne mala 
b.Yf prcmié~·a cez letnú 
sezónu. 

Nina Litschauerová 

e Jozef Krištof 
in ter prét desiatok pô
vodných a zahranič
ných tanečných piesní 
sa vrátli po ročnom 

•pobyte v zahranič! do 
s úboru Tatra revue. 

e Skupina The 
Doors vystu povala v 
Mad ison Square Ga•:
den v New Yorku pred 
23 000 fa nOškami bea 
lavej h udby a mysle
la si, že to bol rekord . 
l\ le nebo l, pretože keď 
l>oors vystupovali v 
Mexico City, spievali 
pred n~pl nenou arénou, 
kue sa ko na j ú býčie 
zi1pasy a kde sa zmes
tí 48 000 d ivákov. 

e Bat· t·y R.van pre 
dal za t r i mesiace tt·i 
mi lióny gramoplatní s 
nahrávkou Eloise. Ne 
dávno sa na trhu obja 
vila jeho LP platňa, 
ktorá okrem iných 
oiesnl o bsahuje pieseň 
.'vl;; Mama. Pa ul a Bar
ry Ryan ju venova li 
svo jej matke, známej 
~~~~licke.i f ilmovej he 
n~čke Marion Ryan. 

• Heintje, k tor ý 
m;t: 12. aug usta 13 ro 
kov, láme rekordy v 
získavani zlatých plat 
nl. Zat ia l' mlí doma 
osem zlatých LP plat 
~f a dva s ingly, ďa lšie 
v ra j . ešte Jen dostane. 
Zatia l', čo iní speváci 
ma;jú svoje zlaté plat
n e uschované v trezo
roch, Heintje ich má 
doma - v izbe. Zato 
sl ale presne zistil, 
koľko zlaté platne vá
ž ia. LP platňa v[lž i 325 
gramov, SG 65 gramov. 



Precízny výber 
vrcholných poduiatí 

tov i Ko'n~ť i i ~ráve ! lirämf 10. sep
tembra 1972. 

Pred začatím olympiády vystúpi aj sú
bor z Brodway - ko nkrétny ešte nie je 
určený, bude to ten , ktorý v sezóne 1971 

l Kultúrno-hudobný program 
olympijských. hier 

'Karajan príde s Ber l!nskou filharmó
n iou, Berns tein alebo Boulez s Newyor
skou filharmóniou, hosťovať bude štát
ny symfonický orchester ZSSR a možno 
aj Drážďanská štátna kapela. Vystúpenia 
týcht o s lávnych o rchestrov v let e 1972 
v Mníchove patria k ume l'eckým podu
j atiam, ktorými chcú organizátor i zvýšiť 
atrakt!vnose olympijských h ier. Výraz 
.,kultúrna olympiáda", k tor,ý sa často po
užíva, je zavádzaj úci, lebo nepôj de o zá
polenie múz ·a na rozdávanie me dailí 
chýbaj ú kritériá. Kultúrny prog ram sa, 
ost atne, začína tri až štyri t ýždne pred 
prvým štartovacím v,ýs trelom pre atlé -

Finančný krach 
amerických 
orchestrov 

Ako vyplýva z rozhovoru amerického 
týždenníka TIME, zápasia všetky pop red
né symfon ické orchestre v 'spojených št á 
toch s finančnými ťažkosťami a mno hým 
h rozí zánik. Pre finančnú krízu sa zlúči li 
orchestr e v Bufallu, a Rochestri; ako aj 
filharmónia v Cincinnat i a Indianopolise. 
Det roit ská filharmónia je po 34-dňovom 
štrajku hudob n!kov v take j s it uácii, že 
pt·avdepodobne zanikne. Fi nančný expert 
Carl Shaver p redpovedá, že v rokoch 
1971-73 zanikne tretina, ak n ie polovica 
veľkých amerických orchest rov. Alarmu
júci je stav v piatich najväčších a naj
známejších amerických t elesách - v 
newyorskom, bostonskom. ph iladelph
s kom. clevelandskom a chicagskom -
kde s túpol def icit z 2,9 milióna dolárov 
rok u 1964 na 5,7 milióna l'Oku 1968 a pre 
sezónu 1971- 72 sa očakáva deficit 8 mi~ 
!iónov dolá rov. Aby sa t ie to orches t rP 

Waldemar knižne 

S u staviĽ ne t'as túc im záuj mom o popu
l áľ!lu hud bu a o zábavné ume nie vôbec 
p r ibúda a j počet publicistov, všíma júci ch 
si t oto odvetvie. Popr i záp lave m a'teriá 
lov v rôznych časopisoch zj avujú s a čo 
raz častejšie na knižnom t rhu publikácie 
venované osobám a osob nostiam zo sv.eta 
populárneho umen ia. V t ýchto dňoch sa 
nám dostala clo rúk knlžka Waldemara 
Ma tušku a Ivana Foustku TO VŠECI<O 

zožne najväčší úspech v New York u. Na
proti tomu Milánska Scala vystúpi 
s Aidou pod vedením Claud ia Ab bada pr~ 
ve v č ase, keď bude olympiáda vrcholi ť . 

Ku ltúrny program má prebi ehať sčasti 
tradičným spôsobom, sčasti spôsobom. 
kt orý ešte nikomu nie je jas ný, ale ktorý 
by mal byť nezvyčajný a aktuálny. K tra 
d ičnému spôs obu patrí folklór . V cirkusp 
Koru na vystúp ia sku piny z celého sve ta 
medziiným kaukazské, japonské, brazil
ske a pravdepodobne aj náš S~UK. Za 
tradičné možno pokladať a j rozhodnu t i<·' 
objednávať sl sk ladby špeciál ne pre t ú
to veľkú udalosť. Pre š tátnu operu pra-

vôbec mohli udržať nad vodou, boli nú 
tené siahnuť na rezervné fon dy. dotova
né z podpôr a dot ácií. Chicagske j fllha r 
!Tiónii sa napríklad zmenš il t e nto rezerv
ný fo nd zo 6,2 milióna dolára na púhy 
jeden milión. Losangeleske j fi lha rmó nii 
sa zvyšuje tohto roku de ficit z pol mi
lióna rok u 1966 na milión s totisfc doJ[J 
rov. 

J ednou z prfči n fina nčm'! j k l'lzy ame 
r ických o rchestrov ie znížen ie oros tr ied
kov, ktoré ve nuje federá lna vlád a na 
umeni.e a kultú ru . Aj Fordova nadácia 
u rčená pre 61 orchestrov, k torá ešt e ro 
ku 1966 či nila vyše 80 mil·iónov dolárov 
sa mimoriadne ·znížil a. 

Niektor! kritici sú t e j mienky, že ťaž
kos ti vznikli preto. lebo filharmón ie boli 
pt"íliš dlho výlučne doménou boha tých. 
že sa za pos ledných 40 rokov vôbec ne
vyvíja li , takže mládež ich považuj e za 
s t aromódne a s ta tické. Programy sú kon
zervat !vne, orient ované na 19. storočie 

- slovom také, aby vyhovovali najmä fi 
nančn9m patrónom. To však neznamená, 
že uvedenlm m9der ného p r9Qramu by sa 

. počet poslucháčstva au tomaticky zväčšil 
Ide o to, aby s a pritiah la mlád~ž. kto r(, 
bude tvoriC publikum zajtraJška. 

< • 

Hudobný riaditeľ Bostonske j fi lharmó
nie Erich Leinsdorf tvrdi, že .,sku točn ú 
kríza je povah y hmlob ne:i a môže sa r i0 · 

VODNES ČAS .. . (vyd . Olympia. s tr. 181. 
cena 28 Kčs ). 

.Po pulárny spevák s i pribral na spolu
prácu priateľa-pub li ci stu a porozprával 
mu svoje životné osudy. Rozhodol sa t ak 
v správnom okamžiku - na vrchole svo
jej slávy. Po preč!tanf knižky má č lovek 
pocit, že nepremárn il jej lis tovanlm po
daro mnici ča s. Nechceme t ým pochopi 
teľn e tvrdiť, že je celá bez ch.ýb . . . 

Foustka zaznamenáva život popredné
ho českého interpréta o d prvých det 
ských hier až po dneš né dni. Predkladá 
čitateľovi svoj výklad , ktorý spestruje 
Matuškovými vs tupmi, kedy nadobúda to 
to čítanie vzácne dôver"ný ráz. DialóQ:/ 
sú často vermi bys t ré. zručne napísané 
a čítavé Cltateľ sa však ťažko zbav! 
do jmu o rozťahanost i prvej t retiny kniž
ky (detstvo) . Je vari zbytoč ne pop retká
vaná nepods tatným! pod robnosťami. Me 
nej by t u bolo rozhodne viac. Tak isto 
nie sú bez d iskusie pasáže, v ktorých 
sa autor i ut iekajú do meditat!vne j polo
hy. Ich filozofova nie - a j keď mimo
r iadne svojrázne a o r ij.'jiná!nP. - oôsob! 
skôr fa lošne. . 

Zaujímavé s ú druhé dve tret iny, kto ré 
zachytávajú v lastn ý umelecký vývoj 
W. Matušk u. Od ťažkosti a neuznania -
až po nadš ené prijatie publikom. 

Svojrázny je jaz-yk kni žky - zmes veľ
komests kého s lang u s jazykom muzikant 
skej obce. J e zaujímavé,, že autor i ho ne
vk ladajú ib do úst svojho hrdi nu , ~l e 
oretkávajú nim ce lú k nižk u . 

Napriek !stým výhradám možno prijať 
Foustkovu a Matuškovu pub likáciu so 
sympat iami. Nádych d ôvernost i, veľa za
u jímavostí zo sveta našej pop,mus ic, ako 
a j nemalý počet fotogt·a fii v ne j is t e 
pripútajú t isícky mladých čitateľov. 

(1. S.) 

K šesfdesiatke prof. G. Némethyovej 
V týchto dňoch (21. septembra) si 

spomenú vďační žiaci na pani profe
sorku Gabrielu Némethyovú , l<torá sa 
tložíva 60 rokov. 

Profesorka G. Német hyová vyučuje 
ako h udobný pedagóg v Koš iciach ne
pretržite od roku 1931 až podnes (Hu
dobná škola, Pedagogické oddele nie hu
dobnej školy, Vyššia hudobná škola, 
Konzervatórium) . V j e;l klavírnej t rie
de dostali pevné zák lad y dnešní popred 
ní slovenskí klaviristi , ako Elena Ol< re-

. sová a 1 1exander Cattarino, Prof. Né
met hyova bola vždy obetavýÍ'rt a tt·pez-

!ivým pedagógom. Svo jou cieľavedomou 
prácou neskoršie - najmä v oblas ti 
hudobnej teórie - dos iah la u svoj ich 
žial<ov pozoruho dné výsledky. Dnes vy
učujú na Kon zet·vatór iu jej žiaci a žia · 
c i j e j žiakov. Pro[. Néme thyová je nic · 
len vzor ným pedagógom, a le a j vzo
rom J)ľe s vojich ko legov najmä z r ad u• 
iej bývalých žiakov. 

Ko legovia i žiaci prajú pani profe · 
sorke G. Némethyove j k jej vzácnemu 
živo t nému jubile u t1Šte veľa zdravia a 
radost i v ďalšej pe<lagoy ickej práci 

- mp-

cuj e !(órejčan Isäng Yun, pre GärtnPr
pla tztheater Rak úšan Gerh ard Wimber 
ger. Tradičná je napokon a j myšlienka 
pozvať prominen tn,ých hostí, v t omto prí
pade bale t New York City pod vedenim 
Geor Qea Balanchina, ďalej operu Sadlers 
Wells, ktorä pravdepodobne p redvedie 
Brittenovu ,,Giorian.u", ako a j ďalši diva
delný súbor z Anglicka a lebo Francúz
sk a. 

Samozrej me, an i domáce scé ny nebu
dú chcieť v auguste a septe mbri 1972 
zaostať . Objavila sa a j ochota uspokoj iť 
vkus mladých ľudí. Ale kto vie, čo sa ko
mu bude páči ť o t r i roky? To vysondu je 
medzí l'uďm l n i ekoľko osôb, ktoré po 
dajú in formácie organizačnému _výboru . 
Nezvyčajnou časťou prog ramu má byť 

konf ro ntác ia šporlovcov a funkcionárov 
s ume lcam i. Tito by nemali prísť s p r í
liš ť ažkým kalibro m, hádam s pantomí 
mou alebo bábkam i a lebo malým pou l ič 
ný m d ivad lom. Rozhod ujúce inšta ncie 
vša k nepoved ali ešte posledné s lovo. 

Organ izáto rom sa pod ar ilo získať a.i 
VIedenských symfonikov, ktor! by mali 
vys túpiť pod ľa možnos t i na ot vorenom 
m·ies t ranstve. ako to býva zvykom v 
Grécku. V prípad e dažďa ( ako to už 
v Mníchove býva) vystúp ia v športovej 
hale. Predvedú celovečerný koncert z d iel 
.Johanna Straussa. 

šiť iba v oblasti hudby. Pred dvoma de 
saťročiami sa prejav il veľký záu jem o ba
rokovú h udbu . Orchestre sa nepris pôso
bili. Teraz je záujem o avantgard nú 
hudbu a orchestre na to nereagu jú". Nik 
nezavrhu je ma istrovské diela minu lost i, 
tak isto ako do galér ie patrí Rembrand t. 
Mnohí exper ti vš ak usudzujú, že " or
chestrových múze!" je viac, ako by bolo 
pot rebné . J edným z n ich j e a j anQlický 
d iri!.Jen t Colin Davis, ktorý možno raz 
budP. na čel e newyorske j al ebo bos ton
ske j filharmón ie. Hovorí : "Znehodno cuje
te majstrovs ké diela, ak ich hrá t e kaž 
dý t.ýžd eň. Ak človek má niečoho mno 
ho - napriklad sexu alebo raňajok -
:lotom to pre neho nič nez namená" . 

Spomínaných päť ame r ických orches· 
trov p rechádza na 52-týždňový pracov
n.Ý rok. Naoko by sa zdalo, že by sa 
muse l defici t zviičšiť, keď každý koncert 
je dP. ľ i c it n;í. Riad itelia však hgvor ia. :1e 
.. c ie l'o~ nie je , 52 týždňov, a le 52 še 
kov .. .. 

Dir igenti Met ha a Le insdor f t vrdia, že 
perma nen tná sezóna v budúcnos t i prine
s ie s voje ovocie, a j keď zna mená t vrdú 
prácu a · námahu. Permanen tná sezó na 
ko nkrétne znamené, že sa vy tvárajú 
menšie komorné skupiny, ktoré cest u jú 
clo me nš ích miest. prichádzajú v úst re ty 
publiku . Leinsdorf t vrd í, že cieľom h ie 
.ic zmenšovať poče t č lenov o rches tra, ale 
zvacšôvať ho - - aspoň na 120 namiesto 

doterajšieh 100 al ebo 106. Zväčšený or 
chester sa potom môže rozdeliť na t r i 
skupiny: na barokovú (cca 26 členov), 
modernú skupinu (od 8 po 20 ) a trad ič

ný orchester 19. storoči a, ktorý má oby
čajne 75 h udobníkov. 

Desaťročná opera DJGT 
V tomto roku oslávi opera Divadl a 

Jozefa Gregora Tajovského v Banskej 
Byst rici 10 rokov exis tencie. ú s tredné 
os lavy bu1lú v novembri t . r . V jubi
lejnej sezóne pripravuj e tlramaturgia 
opery nas le tl ujúci repertoár : 7. novem
bra t . r . b ude prvá premiér a tejto se
zóny, a to HOFFMANOVE ROZPRA VKY 
od .1. Offenbacha, na 19. decembra p ri 
pravuj ú Bystričania opere t u CIGÁNSKY 
BAH ON .l . Straussa, 6. marca 1970 .~ a 
s ústredí záujem publika i kritikov na 
baletný a operný polvečer zostavený z 
dvoch nov iniek, a to z opery súčasného 

rakúskeho skladat era Paula Angerera 
pod názvom PASOVA KONTT!OLA a z 
bale t u súčasného talians ke ho sk ladate
ľa Manina - MÁRIO A ČARODEJ. Na 
záver sezóny uvedie 011era DJGT Verdiho 
RIGOLETTA. 

Vedenie divadla sa pos taralo o pos il 
nenie orch~stra speváckeho zboru a ba
le tu novými čl e nmi. Do sólistického en
semhlu angažovali mezzosopranis tku 
E. Jakubcovú zo SĽUK-u. Balet ný s úbor. 
povedie v novej sezóne i nad'alej cho
r eograf SND, zas!. u melec J . Zajko. 

Ale bys trické operné divadlo sa do
s t áva do povedomia i t e levízn ym divá
kom. Po úspešnom prenose Cikkerovho 
J ura Jánošíka v predvečer osláv 25. vý 
roiHa SNP pr ipravu je d ivad lo a Sloven
ská televízia záznam z predstavenia ope~ 

ry Barbier zo Sevilly. 

TOP-TEN BRATIS1 AVSKÉHO SUPRAPHONU 
za mesiac august 1969 

l . ÚSVIT (Carter/Ľ. Feldek ) Sp. M. 
Kr i štofovi č a RT-VOX, TOBR d ir. 
M. Brož. 

2. PLAVOVLÁSKA (The Tremeloes/J . 
Tu ran ) Sp. D. Grúň, hrá Sex teto 
J. Ve lčovského. 

3. POĎ SO MNOU (F. Migliacci/A. Kar
šay ) Sp. E. I<ostolányiová a RT-VOX. 
TOBH dir. I. Horváth. 

4. PONÄHĽAJ SA ZA OZVENOU (M. 
Franko/T. J anovic - M. Las ica) Sp . 
Z. Ko llnska a l. l<ra .J iček, TOBR dir. 
M. Brož. 

5. OBLAKY, OBLAKY (J. Lennon - P. 
McCartney/J . š trasser ) Sp. O. Sza
bová a RT- VOX, TOBR d ir. I. Hor 

, váth . 

6. JEDNU LÁSKU MÁM (t.. Bakýt
ka/ I. F išer - T. Janovic ) Sp. M. 
Lal ferová a K. 1-Iála, orch. K. Vla 
cha. 

. . POHĽAD Z OKNA (M. I<r ištofovič ) 
Sp. M. I<rištofovič a D. Ružička, 
TOBR dir M. Brož. 

'l SOM ZLA (Reed- Mason/ J. Čižmár) 
Sp. M. I<lesniaková, TOBH dir. 
L Horváth. 

9. VIETOR V MOJEJ ZÁHRADE (T. 
Malreux/T. Janovic) Sp . Z. Kolí t1ska 
a RT-VOX, TOBR d ír . J . Laifcr . 

10. TIE DNI (G. Raskin/I. úradn!Ľck ) 
Sp. A. Tichá a RT-VOX, TOBH dir . 
M. Brož. 

Opera Divadla J. G. Taiovského v Banskei Bystrici 
l:tonúl~:a, S170ii••• (triaa.znivct:ni• 

12. IX. 1969 piatok o 19,00 hod. 
13. IX. 1969 sobot a o 19,00 hod . 
16. IX. 1969 utorok o 19,00 hod . 
18. IX. 1969 š tvr tok o 19,00 hod . 
19. IX. 1969 piatok o 19,00 hod. 
20. IX. 1969 sobot a o 19,00 hod . 
23. IX. 1969 u torok o 19,00 hod . 
26. IX. 1969 piatok o 19,00 hod . 
27. IX. 1969 sobota o 19,00 hod . 
.30. IX. 1969 ut orok o 19,00 hod . 

Pred ám ručne vyrezávan ú 
skr inku na noty a kompletnú (as i 
100 -ročnú ) ručne vyrezávan ú je
d li i P.ň - orirod nv orech. 

c tel. 40()-21 

TRAVIATA Uh. Hradište 
TRAVIATA Uh. Hradište 
TRAVIATA B. Bys t r ica 
MY FAIR LADY B. š t iavnica 
MY FAIR LADY B. Bystrica 
DON CARLOS B. Byst r ica 
ERINDO B. Bystrica 
POĽSKÁ KRV B. Bys t rica 
MY FAIR LADY Zvolen 
MY FAIR LADY B. Byst rica 

Z obsahu 17. čísla: 

• Hra o láske a smrti 
v zahraničných kritikách 

• O špecifike malého národa 
s Eugenom Suchoňom 



Vďaka pohotovosti pražského Nárôd 
ného divadla objavili sa niektoré Pucci 
n iho opery v P rahe u ž s koro po svo
j ich premiérach: Manon Lescaut v ro 
ku 1894, Bohéma v r oku 1898 a Tosca 
v roku 1903. Zdenek Ne je dlý vo svo.i e.i 
práci "Dejiny opery Národního divadla" 
p ot: tom odohra tých predstavení (repríz ) 
a ich celkovou odozvou dokazu je, že 
pražs ké prijatie Pucc iniho nebolo také 
spontánne ako inde vo svete, ani u obe
eenstva a tým menej u vtedy progre 
sívnej C::as t i divadelnej kritiky. Bude 
užitočné pristavi·ť sa pri tomto j ave. Od 
t ,ých C::ias sa totiž datuje ps ychóza aver
z ie a podcenenia v odborných k ruhoch 
českých (a pot om aj s loven s kých) p ro
ti všetkému, čo s úvisí s poj mom ve
ľi zmus a s menom Pucclni. Z C::oho, z 
ake j doby a akých podmienok vyvrel 
ten to záporný post oj, ke dy a v čom bol 
o právnený a progresívny a ke dy naro 
bil viac š kody ako ú žitku? 

Koniec XIX. a začiatok XX. storočia 
s ú poznačené urpu~ným bojom o d e
flniUvne postavenie českej n árodnej 
u me leckej školy nielen v tvorbe, a le a j 
v i nterprctúcii. Zdenek Nejedlý nazval 
t ieto roky "víťazstvom nového štýlu" -
a má pravdu. Na pamätnom zájazd e 
ND do Viedne v roku 1892 s lávilo veľký 
a zas lúžený úsp ech najmä operné d ie lo 
Bcdficha Smetanu. 

Vý razná vlna úprimnej národnej h r 
dosti a radosti z · úspechov a k vali ty 
českého u menia našla svoj odraz v ume 
leckom živote i v kontakt e · s ve rej
nosťou. Zdenek Nejedlý charakterizo 
v a l toto obdobie najšťastne.i šími ro km i 
riaditeľovania F. A. Suberta v ND; 
u s kutoC::nil sa prvý cyklus Smetanových 
o pier {1893), kona la sa Národopisná vý
stava v P rahe (1895) atď. Zden ek Fi 
bich komponoval a pražské divadlo 
uv iedlo j eho opery Blaník (1894) a Búr
ka {1895). Mikoláš Aleš navrhol a na
kreslil figú r y a kostýmy do inscenácie 
Libuše a Šárky. V roku 1897 sa zúčast
nili vypísaného konkurzu na novú čes
kú operu me dzi inými aj skladatelia 
Zdenék Fibich {Šárka ), Jose!' Bohu slav 
Foers ter (Eva) a Karel Kovarovic 
( Psohlavci). V roku 1901 ma p remiéru 
Dvot·ákova Rusalka a roku 1904 Janáč
kova Jej pastorkyňa. (Tá, hoci - a lebo 
pretože - najprogr esívne.išia, m ala pre
miéru v Brne a na Prahu muse la ešte 
cl lh o čakať.) 

V t e jto ná lade pochopiteľného nad
šenia, ná rodného uved omenia a patr io
t izmu s ú ce lkom logické všetk y preja
vy radost i. aj orie ntácia na veľké dielo 
s ve tovej t vorby (Mozar t, Wag ner , Bee~ 
thoven atď.). Menej logická (a už nie 
natoľko s ympat ická) je p ra"'· k torá naj
radšej vyzdvihu je - a neraz i preceňu
je - do mácu tvo r bu na úkor niekto
r.ých cud zích die l. ktoré vyšli z inej 
kultúry, me nta lity a temperamentu a 
k lád li s i iné c ie le a kr ité ri á , než práve 
tie potrebné a uznávané "u nás". Ako 
k eby neb.ola možná č istá radosť z úspe~ 
chu "domácich", bez podcenen ia a za
vrhnu tia iných skladate ľov. K týmto 
,. iným" patri l a patr i na čelnom mieste 
práve Giacomo Pucc ini. Tu zapôsobil 
provokujú co aj úspech a š iroká popula
ri t a jeho op ie r , ktoré obecenstvo celé 
h o s veta prijímalo s nadšením (o tom, 
že a j nadšenie v Prahe bolo ist e väčšie, 
n ež {Jko zaz name náva Zdenek Ne jedlý, 
svedčia divadeln é výkazy, spomien ky 
u mt!lcov te j doby. Pozri časté hosťova
n ie Emy Dest innove.i v Tos ce !) . Triezvo 
a 1bjektívne t reba povedať, že v s po
m ínane j s ituácii českého umenia a ž i
votu Pucciniho oper y v pražskom ND 
n emohli zohrať ni ;jako zvl ášť pt•ogresiv
n u ú lohu, a le to is te an i nebol zmys-el 
ich zaradenia do repe rtoáru. Len úzko~ 
prsä jednotvárnosť by moh la viesť k po ~ 
p ieraniu a uzatváraniu sa pred die lom 
t akéh o skladate ľa, akým .ie Giacomo 
Puccini. V týchto súvi slostiach odp orco
v ia verizmu a Pu cciniho zvl ášť, ako 
hlavný argument obyčajne vyťahujú n á 
m ie tku proti pri častému reprizovaniu 
opie r tohto typu a proti ich neúmern~j 
prevahe v dramaturgických plánoch. Co 
býva p ravda, t ak ako intlmny fakt, že 
"odporcovia", predovšetkým t eor.e tickí a 
k ritickí, j ednoducho nemajú Pucciniho 
rad i a ani mu n erozume jú. Samo osebe 
t o nehovori v prospech nikoho, ale di
vade lný ori)anizmus sa nedá d lho a n á 
silne ovlivňovať. Ak neskôr skutočne 
d oš lo k r epertoárovej nadvlád e takzva
nej svetove j - talianskej a francúzskej 
- opery nad d omácim a iným reper~ 
t oá rom (a to nielen v Prahe! ), treb a 
zváž.iť, koľko viny · qesie obecenstvo a 
ko l'ko d ivad lá, často až priochotne pod
liehajúce ,,konzumentovej objednávke " 
a zabúdajúce n a to, čo samotní diva
del níc i nazývajú "vyšším poslaním ume~ 
ni a ~·. 

o veľkej obľube Pucciniho u obecen
s t va nemožno p_ochyqovať. Lenže umelci 

.. 

ä obecenstvo zr iedka zverejňujú s voje 
názot•y a pre históriu ostávajú len šta
tistiky a výkazy - a krit iky v novi
nách a v hudobno- historických prácach. 
Obraz ce lkom iste s k resle ný! Ale a j tak 
nájdeme z t ých čias všel ičo zaujímavé . 
Napríklad s úboj o Pucciniho medzi 
Zdeňkom Nej edlým a Emou Des ti nno 
vou . Na jednej strane hviezda sveto
vých operných scén a veľká umelkyňa, 
n a druhej strane jede n z najosobitej 
š ích z javov českej kultúry v odbore 
hudobnej h istórie a kritiky, ktorého po
hl'ad n a umen ie a ž ivot bol d iktovaný 
zápalisto vyh raneným názorom kultúr 
no-politickým, bez preds tierania objek
tivity. Čas a vývoj opravi l, odmietol i 
na správnu koľaj u viedol ne jednu Ne~ 
jedlého teóriu, názor i hodnotiace sta
novisko - napriklad podceňujúci vzťah 
k Antonínov i Dvorákovi , Leošovi Ja náč
kovi a predtým a j k Musorgskému. Ak 
bol Ne jedlého pomer k týmto aut orom 
taký, aký bol, neprekvapuje ;eho po
stoj k Pu ccin imu. 

Konflikt vyvola la Ema· Destinnová vý
;,erom svojich pohostinných vystúpen! 
1 Prahe, neuváženým i a netak tickými 
s lovami v novinov,ých interv iew - i keď 
mala svoju pravdu in terpretačného 
umelca. "Ked' spievam Puccin iho, :le mi 
jeho hudba heslom a vynakladám všet
l<y s ily na jej prežitie a prvotriednu 
interpre táciu a ked' spievam Smetanu 
alebo Wagnera, preživam a ut·obím s i 
heslom ich umenie." {V časopise Dali~ 
bor, roku .1912.) Obd iv k autorovi .ie .i 
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z vefli:ých 
na opernotn 
Olymoe'l 
s lávnych postáv Madame Butterfly, 
Toscy, bol ,is~:_Pr.ii·otlzený a pochopiteľ
ný o to vacsm1, že bo l opätova ný. 
V t·o.zhovore , p~e Corriere della Sera ro
ku. 1909 Puccini na ·otázk u, kd,~ bude 
pt·emiéra jeho novej opery Dievča zo 
záp adu, odpovedal: Pravdepodobne v 
New Yorku, lebo jedine New York má 
Destinnovú a ·Carusa ! 

Zdenek Nejedlý v polemike napísa l: 
Destinnová · sá ·· čuduje, aká je kolízia 
medzi láskou k Smetanovi a k Puccini
mu. Ak to n evie a n ajm ä - ak to ne
cí t i, dokazu je t,ým, že Smetanov i von
k oncom n erozumie . tot iž zmys lu Sme 
tan ovho ž ivota a umenia. Možno j ej 
vš ak dať názorný, priklad: Destinno vá 
rada hovorí vo s vojich interview o vše 
ličom, ten to raz do nich zavliekla aj 
Husa a dovolila s l o ňom poved ať niečo, 
čo je pre znalca Husa, jeho pos lania 
a morálneho významu nes lýchaná 
blasfémia. Podľa Destinnovej želania 
Hus by bol dobrý m hrdinom pre ta
liansku operu ä la Puccini a Destinnová 
by v nej m ohla mať vďačnú' áriu , kd e 
by záležalo n a tom "ako", a v ôbec nie 
"čo". Sm etana by však bol vytvoril Hu
sa v jeho výške ľudskej a n árodnej, 
v odpore proti všetkej virt uozite, kto-

• r á s i . trúfa n a;jvážnejšie city ľudstva 
znásilniť len pre záu jmy oper ných ne
právd a faloš nos ti . . . Tu m al pravdu 
Nejedlý, inokedy zase Destinnová. Kto 
s por vyh ral, neviem e, vi eme však, že 
zbytočne u trpelo menO Giacoma Pucc i~ 
niho, lebo jeho d ie lo vonkoncom ne pat
rí t am, kde by ho mnoh! boli r adi vi• 
d eli. 

"A Pucciniho hrajú teda ďale.i: 21!. IV. 
1894 Manon Lescaut, ale tá už vôbec 
nevzbu dila pozornosť a zm izla e .šte v 
tom ist om roku . . . " "A z mladších iba 
J . B. Foerster sa celkom neuzavre l p red 
Puccin im, a le nie preto, aby ho napo
dobnil , ale skôr aby h o p rekonal inou , 
vyššou melodikou." {B. K.!) O Bohém e : 
"Sympatickejšie s!ce než ostatné Pucc i
niho die la tým, že to nie je veľkooper
ný fa lošný bombast, a le kus normá lne
ho ž ivota normálnych ľudí, kus súdo 
bého t·ealizmu. Pravdaže, umelecky je 
to rovnako falošn é , len zase z dr uhej 
s t rany , .• " O Lerouxovej opere Kráľov-

ná Fiametta: .,Dielo, m ierne poved;,m é, 
:ve l'mi podivné, v podst ate ver istické, 
len rozriedené francú zskou sen ti me nta
litOu , ako bol posledný Puccini.'' (Tu
r·andoť! B. K l. (Citáty z práce "Dej iny 
o per y ND".) 

Tento (m ieme povedané) podivný 
zvyk k r itiky za ťahovať Pucciniho c.lo 
posu c.lk ov iných au torov . a le vždy len 
v negatívnom až pejoratfvnom význa 
me, sa nám zachoval ti ež až do našich 
čias. ako o t om svedčia viaceré kritiky 
po celoštátne;i_ premiér e Menot t iho ope
ry Konzul v bratis lavskom SND v roku 
1966. 

*** 

Na Slovensko ( do Bra tislavy a Košíc ) 
dosta li sa Pucciniho opery zo známych 
p l'ič i n n eskôr n ež do Prahy. štefan Ho
za v p ráci Opera na Slovens l<u uvádza , 
ž.e začia tkom storočia odzneli pred bra 
tis lavským publikom zásluhou hosťuj ú 
cieh spo l očností českých, nemecký ch a 
maďarských Bohéma, Tosca a Madamc 
Butterfly. Po založen! Slovenské!')o ná
rodného d ivad la v Bratislave v roku 
1920 Puccin iho opery - predovšetkým 
t rojica - sa natrvalo nasťahovali na 
plailút.v i na .i avjsko SND, a le na slo
venské preklady si museli ešte počkať. 
Bohém a zaznela po slovensky až rok~ 
19~9. Madame Butte r fly a Tosca v ro
k u 1940, Turandot v roku 1942, Giann i 
Schtcchi a P lášť v roku 1944 - všetko 
v SND. iba Dievča zo Ziipadu v Štá t
nom divad le v 'Košic iach v roku 1968. 

Už v roku 1923 stihol však rece nzent 
Robotnlckych novín pri hostovaní Emy 
Dest innovei v Madame But te r fly n api~ 
sať, že "tá to hrubá n a a nepočúvanie 
obohraná opPra pôsobila dojmom novin 
ky" (Š . I-loza: Opera na Slovensku). 
Takto s prekvapujúcim súladom zachy
ti la brat is lavská kr itika pražské lade 
nie a a;i nad'ale .i znela disharmónia me~ 
dzi kritikou a d ivad lom i obecenstvom. 

Výhrady s e riózne j časti kritiky však 
nikdy nebo li nato l'ko zahroten é p roti 
Puccinimu. ako proti d ivadlu, ktoré ne~ 
ú merne repr ízova lo jeho opery, takže 
zos tá valo len · má lo m iesta pre iných 
s kladatP!'o v, pre poznan ie, poch openie a 
ob l' úben ie si náročnejších d ie l o perne j 
litera túry. T ieto problémy n ie sú do-

1 dnes vyriešené a nie .ie možné nájsť 
len jediného či n iteľa v celom komp le 
xe otázok umelecký ch. sociologických, 
pedagogi ckých a iných, k torému by sme 
pripís a li zodpovednosť. 

" Verizmus využíva všetko, čo pr i
nieslo veľké umenie dramatických maj 
s t rov hudobných. Aj on chcel drámu 
a nielen bezdu chú operu. Ale drámu 
hrubú, sprostú, len a len pudovú, preto · 
p lnú k rvavosti n a jedne j str ane a fa
loš nej sentimentality na strane druhe j." 
(Z. Nejedlý: De.iiny opery ND.) Ak sa 
vtedy v zápale boja používali zo strany 
kr itiky tvrdé slová na odsúdenie Pucci
niho ~ veristov, potom čas a u dalosti, 
ktoré ľudstvo odvtedy prežilo, vyr iešili 
a do spravodlivej šieh o svetla za radili a ;j 
opery úspeš ného a nenávideného Pucci
niho. Mnohé žánre . pr~dl)tihli verist ov 
v "krvavost i . a s e nt ime_ntame" ·- a bez 
zjemňujúcej a invenčne i melodicky 
stá le ž ivot n ej peknej ' hudby ·ta lianske
ho skladateľa! Ostal len j ediný m?žr~ý 
úkaz s va rovným pod t exto m - nekn~ 
tický vzťah bezhran ičného obdivu časti 
ob ecenstva i umelcov, k torý môže vy
tvorit zábr any pre chuť vnlmať a s chop
nos ť . pochopiť náročnejšie diela star
ších i novších skl adateľov. (0 tom, že 
s a zmenilo u i stanov isko ča sti sloven 
s kej kr it iky, svedči a ohlasy, ktoré 
vzbudila posledná pucc iniovska p remié· 
ra ·. na javisku SND - Turandot - 20. 

xr. 1965. An i 'jeden sä nestotôžňuje 
s u rážlivý m a nekritickým podceňujú· 

1 c lm vzťahom m inulý ch čias k Puccini· 
mu! ) ,. •• 

**"' 

Aký je t eda náš postoj a vzťah? 
Keď objektívne konštatujeme zmenu 

v pohľade na P ucciniho v jeho pros
pech, zauj!ma nás hlavne to, či zmenu 
pod mienil nástup nových generáéií, ne ~ 
zaťažených komplexom zaznävan ia pria · 
mych pred chodcov, či si j u vy nútili več-

, né problémy žúnru a jeho perspektív , 
alebo či j e dôsledkom logickej evo lúcie 
d ivade lnej si tuác ie. Fak t, že Pucciniho 
opery sa dožili akejsi renesancie , ne
možno poprieť. Dir igujú ich prvotried ni 
umelci, h rajú ich na festiva loch, spie 
vajú v nich na jlepš í speváci (to bo lo 
vždy) , píšu o nich, zväčša pek ne, umel
ci, k r i tici a hudobní vedc i {to vždy a 
všade nebolo) . . . Is teže a j to súvisí 
s permanent nou krízou opery a jej náv 
š tevníkov, o kt<re:i sa znovu - a po 
koľký raz ? - hovorí a píše . Pret ože 
sme opii ť v take j s ituáci i, je pacho~ 
pi teľné, že zástancovia opery a jej bu
dúcnosti vynies li všet ky t romfy a ne
nechali bokom autora. k torý úspechom 
a životaschopnosťou svojich opier pre
dlžil životnosť žánru až dosi a ľ o vyše 
pol storočia. A napriek všetkému, ne
zdá s a, že by sa l'utl ia chceli vzdať ta 
kejto hudby a tohto divadla. Asi pre t o 
sa stre távame s oveľa liberá lnejším ná
zorom na Pucciniho aj u známych osob~ 
ností kritického s ve t a . Napríklad H. H. 
Stuckenschmidt v ankete časopisu 
Opernwclt volá na pomoc "vel'kých": 
Aj Bertold Brecht, ktorý milova l Bu t 
t e riiy, Heinr ich Mann, ktorý p o celý 
život obdivoval Bohému, a lebo Arnold 
Schiinberg, ktorý Pucciniho obdivoval a 
viazalo ho k nem u priateľstvo odborní
ka - títo vše tci sa k nemu hrdo pr i· 
ZII!Íva li. O niekoľko riad kov cľalej : Al
(J'ed o Caselln vychva ľoval na majstrovi 
práve jeho sebakritiku, Idorá ho u chrá 
nila pred podnikaním čohokoľvek, čo by 
bolo nad jeho s il y! Iqor Stravinskij: 
O Pucciniho hudbe som sa •·az zhovä~ 
ral s Debussym a p amätám sa, že De 
bussy s i ju vážil rov nako ako j a - to 
to je m imochodom v rozpot·e s tým, 
čo píše Ga rner v Pucciniho životop i~e. 
ľuccini bol vel mi láskavý a vfú<lny, de~ 
mokra tický a ušľ2 cht ilý člo vek. Fran~ 
cúzsky hovoril dosť chabo, s t alianskou 
výslov nosťou ( a a.i zasa s r uskou) , ale 
ani toto. ani naša hudba, ktorá si bo la 
priveľmi vzdialená, nám neprekáža lo v 
našom priate ľs tve. 

Citova ním prejavov sympatií a obd i~ 
vu ch ceme vari dokázať, že Giacomo 
Puccin i patri medzi "na jväčšich z veľ~ 
kých na opernom Olympe" '! Veď rov ~ 
nako by stne mohli reprodukovať opač
né názory, počí najúc Tucholského vý 
rokom, že "Puccilll 1e Verd i malého 
človeka", pokrai;u;júc autormi hudob
ných dejepisov, lexikónov až po ľa -

! hosta;j nosť veľke.i časti sta rého i mo 
derného obecenstva. kritiky a umelcov. 
čo Pu ccin imu - a n ielen jemu - vždy 
najviac škod ilo, bo l nekritick ý vzťah, 
obdiv i odmiet anie . Obidve krajnosti 
š kod ili skladateľovi, opere, konzumen
tom, vzťahom medzi n imi a t ý m a j v,ý~ 
voju operného žánru. Prečo sa Pucci
niho meno nevyslovuje zároveň s au 
tormi Koru novácie Poppei, Or f ea a Eu~ 
rydiky, Dona J uana, Fidél ia, Tl'ist a na a 
!zol dy, Bor isa Godunova a Othe lla 'l 
Pretože mu chýba la nová jednot a štý lu 
Pel leasa a Melisandy, provokatívnosť a 
exp resívnosť Salome, či avantgardnosť 
Wozzeka, Z m t'tveho domu a Ohnivého 

1 anjela ? V nejednej Mozartove.i ope re -
- v jedinej Beethovenove j - nájde ~ 
me však tiež š týlové nejedno t nosti ; 
tvorca Niebelu ngov zasa nevynikal se ~ 
bak r itičnosťou a moder no u s tt'Učnosťou 
a skladatelia XX. storoči a už vonkon
com neosta li bez p roblemat ických a ' 
problémov.ých výsledkov. čo k eby sme 
hľadali vysvetlenie v majstrovej seba ~ 
kr itike. k tor á mu - vedome, č i intui ~ 
tívne? - nedovolila zmocni ť sa "veľ~ 
kého" námetu a stvárn i ť ho s ťažko 
definovateľným " vyšším posvä ten!m" ? 
Jeho odhad vlastných síl bol udivu 
jú ca presný a ciele , ktoré sl kládol a 
dosiaho l, nikdy neprekroč il i métu dob
rého, zau jímavého a dojlmavého oper
néh o d ivadla. Po celý život a ce lou 
t vorbou s lúžil len záujmom opery a je j 
obecenstva. Pri výsledkoch, ktoré do
siahol - a keby nen apísal nič iné, le n 
Bohému, Giannih o Schicch iho a Turan~ 
dot - je to málo, aby to ktokoľvek 
m ohol odsunúť na perifér iu takzvané~ 
h o veľkého u menia? ! On sám n ikdy 
netrpel ,.mesiášskymi komplexami" a 
jeho láska i úct a k Verdimu svedčia 
o u znávan i hierar chie . 

*** 

Uved ené u kážky sú z kn ihy Branisla ~ 
va Krišku : Giacomo Puccini, ktorá vyj~ 
de v edícii Skladateľských proľ.ilov vy
davatefstva Supraphon- Bra tislava v ro
ku 1969. 
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