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Cenceli, cencell, 

u n 23~24 
doniesol som vám oceli: 
aby sa vám hrnce, misky, nepuliall, 

ŽÍV'Ot 

Napriek všetkým prefíkanostiam 
dnešnej hudobnej produl,cie vracia
me sa každoročne - tJ čas zaviaty 
bielymi a čistými spomienkami det
stva - leu piesenkám o niekoľkých 
intervaloch, skôr rečňovankám ako 
piesňam, s textom málokedy nenaiv
nýrn, no napriek· tomu preplneným 
(preboha tou. mierou) poéziou vyras 
tajúcot< priamo z r eálneho života. 

,. . rl·)Žili sme .~a nového juhása. 
čo nám bude ovce pástt, 
aj . kozičky jalo vie -
kúpim~ mu halienlw i bačkorlcy 

no vie." 
Dožili sme sa "juhásov" , chlapče 

k:o t' ozajstných l vyďhádzajúcich 
prwmo z ľudského citu. a r ozumu; 
každý deň z t ých uplynulých bol 
dl'iom <radenia - i smrti. pravda
ŽP. - ; no predsa len, najkrajšie "de· 
ti'' sa rodia l! (Jielom po.wätení Via
noc. kedy je menej rozumu. za na
.~imt činmi . menej váhania, premýš
ľania a viac spontánneho pochopenia 
ľud.~kých skutkov i snažení. Dožili 
sme sa "juhásov" pretrpených a pre
nosených v mlčanlivom. a bolestnom 
sebaspytovaní, zrodili sme a odot!zda
li uplynulému rolcu (každý podľa 
vlastných možností, snažení, potrie/· 
a cieľo o) , oypravili .,svoje deti" do 
sveta s rôznou mierou starostlivosti . 
podľa momentálnych možností a vet 
kosti nalich .. duševných p1·íjmov 1 

u!fdavkov". Vianoce nie sú pre bil an· 
co vanie - skôr pre láskavé po rozu · 
menie a zabudnutie hodín t votivéhn 

' úsilia , L' ktorom sa rodia my.Wenku 
a city. Vianoce sú pre zahľadenie so 
na bielu tíšinu naokolo i v nás sa 
motných sú to hodiny, v lctorých 
sa nedá počúvať - akokoľvek hrie.~
ne to m6že znieť - žiadna iná hud
ba, okrem t )Ích nielcoľkointervalo 
vých a stereotypne znejúcich k olied 
11a .~ich predkov. Veď to už ani nie 
sme my, povie niekto t r iezvejší . . . 

• Ale ani táto hruda zeme, ani táto 
voda, ani t ento str om a skala lt ž nie 
j e - a pred.~a len je - človekom, 
súčasťou nás. Pozeráme sa na čier

nych chlapcov kráčajúcich po bielej 
cest e, lJychádzame im v ústrety 
aspoň tJ myšlien1cach, lebo prinášaj ú 
dary najvzácnejšie, dary vyTcresané a 
vyr ezané do biel eho dreva jasličiel<. 

voňajúcich ešt e raňajšou živicou a 
neopadaným ihličím, senom a teplom 
živočíšnosti, ďalekým t ichým pr esu
nom stád na vysokých holiach a t ep
lom ohňa, svietiaceho na pokraji me
dzí . 

Možno sa nám to iba všetko zdalo, 
ten bukolický neslcutočný sen, po od
znení ktor ého príde znovU: hudba 
všednrích dní . T. Ursínyová 

V číSLE : Speváčka pre s vetové pódiá • Rok za ';lami · . Ako j_e to so 
slovensl<ými spevákmi? e List z Talianska . e TaJ~mstvo 
hudby v prírodP e Fri,•(h ich Guida provokuJ:?. e Co z~
znieva z. našich javísk e Heseda so sloven~ky~1 skladatel
mi • Na prahu piatej Lýry e Francúzsky sanson 

Vinšujem vám šťastlivé sviatky! . 
Aby sa väm darili kury zobaté, 
husi hlavaté, 
kone s toľkými kopytami, 
voly s toľkými rožiskami! 

. ' 

Po det~l{ýcb · stopál~fi __ 
Za každú radosť sa mus! platiť. To som poznal už. ako .chl<J · 

pec. A najv iac som plati! za vianočné radost i, pretože tie bol i 
najväčšie. Pre mňa začín ;1 li Vianoce vlast nP už v ,ilí li. Bolo . to. 
tak : moja matka' póch(J d?<J '1 !J d N í 8 o tec zo 14: Tó znamenalo, 
že som mal' celé regimenty ~t rýkov a t iet. Vel'a • ich ku nám 
prichádza lo na Št Pdr·ý deň . Pokial' som veril v Ježiška: prijím'al 
som kopy darčekov ' ako požHhnaníe z nebies. Ale potom sóm sa 
dozvedel. že mi ich dávajú pod stromček tety a st rýkovia ' -
a to ma zdrtilo. Preboha, môžem stá le iba prijímať ·a nič' nedá 
vať? Nie, musím sa tým 'strýčkom tiež nejako revanšovať. ·Ale 
z čoho má 7-ročný c·h!a'pec nakupovať dary? : A tu 'som prišie l 
na riešenie. Jednoducho ' musím napísať nejákú: klavírnu vec 
a potom im to zahrám A tak som zač!nal už v Jete vymýšl'ať 
skladbičky pre strýkov a tety, každému .,na telo'" .: Strýko Lumír 
bol vojakom a tak som mu zložil Boj blanfckych rytierov, strýko 
Manuš s taval hromozvody, nuž som pre ne'ho -zložil skladbu 
Perun. Strýko Bolek ma strašieva l tým, že keď 'pôjdem do Tatier 
do ozdt'avovne, môže sa mi prihodiť, že príde · medveď a odtrhne 
mi čelusť. Tento strýko bol pre mňa zosobnen!m hororu, nuž 
som mu zložll veľmi' t emný Smútočný pochod, A· tak to išlo 
ďa lej. Najhoršie to bolo' s rodičmi. Keď som .. si-' pre nich vy
ťukával skladbičku, prišla mamka ~ a vraj, ·· čo ťo vymyšhim '! 
Darček bol prezradený a ja som musel vymýšl'ať nový> 

Snímky: Otakar Nehera 

Nadišiel Stedrý deň, s trýkovia sa schádzali a ~a SOt;J už ~ prie
behu dopoludnia od rozčúlenia z<Jrhrípol. V~ľka Eo~ma Sl sadla 
k večeri , dedušlw v čel e, ale nikto nehovoril. ka.zdy l~n poz::ai 

, do taniera a potichúčl<y sŕkaL Napätie. vyvrcho!Jlo p1~1 ~ypraza
nom kaprovi Všetci čakali to, čo sa teraz ~ ako !:azdy rok -
muselo stať , Totiž na chvíľu, kedy de~uškovi zaskoc1 v __ krku ry
bia kosť. Strýkovia sa od napätia až nadvihli zo stohc~y a po 
očku pozer.ali k ded u~kovL . A. u~ . to .. t'! · bolo! Dedko sc.erve_~el , 
odhodil príbor a zač·al sa dusJť, babička k nemu prl~_koctla , 
strýkovia za ňou a začal i d ed~ška. bi.ť do_ chrbta. ~o~~l;cky sa 
vzpamäta l. kosť bola vonl<u. vsetc1 st blazene sadiL a az t eraz 
s a · ·1.ačala tfl prav{, vianočná niHndll . 

Po večeri srn P.. sa zlworriaždilf v kuchyni - stále vtd!m, ako 
som tam stál, ab dubáčik v Jese svojich strýko~ - len otec. 
zostal v izbe rm stt•omčeku . A zazvonil zvonce~. dver~ sa 
otvorili a rodina zaspievala Narod il sa Kristus Pa~, Ked :a 
pieseň skonč ila. v.ykročíl SO!l1 k darčekom . Ale stryko L';liTIJ~ 
spustil druhú ·.slohu. Rodina sa . c.htia<:~pechti!l C? musel11 pnd;~ť; 
Zase s,om vyk;očil, a l~ .7~i·ý~o . Lumír , za cai . t~ettu . s lohu: .,Go has 
oloupen, raduJme -se . . . . , . . _ . . . • 

Koniec tretej slohy zaspievali vš~tci finálne, aby stryko Lumlt' 
nedostal chuť začať sp ievať ešte ~tvrtú slohu . 

Po rozdeľovaní darčekov priš la moja chvíľa. Sadol som si ku 
klavíru - bol to s tarý Stingel. al~ so zvukom ako zvon, nezni~ 
l'ite ľný nástroj - a hral shm: svoje ~kladbičky, každému po jed
nej . Perun metal blesky, hrmeli zbrane blan[ckych rytierov, za
milovaná teta MiiH<la plakala pri Jarnom večere a strýko Bolek 
poveda!, že ten Smútočný pochod bude vhodný, kecť ma vezme 
do hôr lyžovať a . bied ne tam zapynieme Všetcí bolí vesel!, iba 
mamička sa zamys le la - asi tuš ila,' že sa tu rozhoduje o moj_ot;t 
budúcom povolaní. Sku točne ss aj ro:l(hod !o. Vede la to celá rodi
na, iba ja nie, AŽ· po rokoch, kecľ som sa _zača l u_c iť .ko_mp?z!~iu 
a hru na klavíri, poznal som, aká• cesta mt je urc:ena, ze .Je Je ~ 
di ná a mne. nezos t ;~ v a nič iné, iba prijať ~voj osud. 

Mo je sklad bi čky neskôr vyš li v tl ači a české det í s a na nich 
IJodnes učia ' hr.ať .. Malo by 'ma to tešiť, ::1 le ja k tým s klaclbá'm 
necítim vlastn!cky vzťa h,' pretože 'to · bolo vtedy komponovanie 
bez zásluh a bez ·viny, bol a to len hra a j edinou zásluhou bolo 
t.o, . že 'som tie. kúsky vedel vždy . utajiť· až do ;Via no~;:. 

Dnes trochu závidím .sáin .s.ebe · - ako, mi to .vtedy l'ahúčko 
išlo. 'Dnes už ' to .ide ťažš ié. U:l 'sa . nedokážem hrať s klavesni
cami ·a . potom ' - tí strýkovia . a ,tety sa ' vytratili, už . sa . im ne
mám . za čo zavďačiť. Niekoľko ich lež! na vresinskom cintoríne, 
kedysi opus tenom v poliach, dnes však . obklopenom polkr\]hom 
hrozivých.- domov, ktoré sa vynárajú na obzore . Blíži sa sem 
Ostráva s hradbóu svoj ich vežiakov. Už zhlt la starú Pot·ubu, t e
raz -je na rade : Vl'esina. Dedinka sa krčí p[·ed tou záplavou ako 
vyľakaný zajačik. 

ILJA HUHNIK 

A #&FF ii Jii' 

MARIAN JUHII<: 

ROK 

ZA 

Prvý rok životä nášho čäsopisu je z.a nami. Ak 
je zvykom, že sa na konci roku poohhadneme za 
sebou, zamys lím<) nad minulým rokom a vykona
nou prácou, že s a pokúšame zrekapi~ulovať a vy
hodnotiť pozitíva i negatíva svojeJ prä.~e, ~ak 
o to viac prichodí nám tento zvyk uplatmť prave 
v našej práci. Sme s i vedomí, že jeden rok exi~ 
tencie časopisu j e príliš málo na vyslovovame 
definitívnych uzäverO\', skô~ s~ teda za~ýš_l'~me 
nad uplynulým obdobím a hl a~ame <?_Por n_e pih_er e 
pre sformovanie tváre a profilu násho casopisu. 
Azda to nebude neskromnosť, ak vyslovíme pre
svedčenie, že vst up Hudobného života do .. veľk~j 
rodiny časopisov bol užitočným činom a ze pri 
niesol mnohé pozitíva. 

nanciu a Kontakt s čitatal'čm. často sme sa 
zmýlili, ale v mnohom aj poučili. Najmä v tom, 
že je nesmierne ťažké a niekdy a.i falošné nasilu 
dávať dokopy to, čo spolu nejde. 

Z týchto skúseností sa nám vidí. že podst atný 
~- snáď _aj hl~vný po.zitivny čin_ ňašej jednoročnej 
cmnost1 a vobec ex1s tencie HZ je tá skutočnosť , 
že sa nám podarilo vytvoriť platformu pre h'u
dobnú kritiku a publicistiku, že sa o hudob
nom živote píše aktuálne a na naše pomery na
ozaj pohotovo. Sme si vedomí · problémov aj 
v tomto smere. Ziaľ, tradír.ie slovens kej hudob
nej publicistiky sú priveľmi skromné a krátke. 
ale v tom j(~ aj naša vel'ká príležitosť: vytvoriť 
bázu, na ktorej by s lovenská hudobná publicisti
ka mohla vyra stať. Pravda, budeme s i musief 
ešte ujasniť čo je, ,a lebo aká má _ byť . hudobnfl 
publicis tika . Zatia ľ sa totiž ocitámfl medzi · pro· 
tichodnými názormi: pn'! · niekoho s me príliš od·· 
borný a náročný časopis , pre iného zase · prfl i ~ 
populárny, neodborný časopis . V skutočnosti · n~m 
dosia ľ neiš lo ani o . jednu . z týchto. krajností 
Chceli s me o hudbfl písať a hovot•iť normálnou . 
ľudskou rečou, bez . š krobených fráz, bez hmJis .. 
tých .. zovšeobecnení,' prosto, · ľudsky. Domnievam 

sa · t otiž, že ak sa nemá nad'alej prehlbovať a 
zväčšovať priekopa medzi hudobným umením, 
umelcami a tými, zostaňme pri osvedčenom t er 
míne, čo ho konzumujú, nemôžeme s i dovoliť 
vydávať časopis pre úzky ol{ruh odborníkov. Náii 
zámer bol iný, a ak sm~) sa aj mýlili, iš lo nám 
predovšetkým o zachytenie čo najš irš ieho ok ruhu 
záujemcov, ktorých by s me pos tupne viedli k či
tateľskej i poslucháčskej náročnosti. 

Za nami je t eda jeden rok. Je pr irodzené, že 
si kladieme otázku, ako ďalej 'l Pd hl'adaní na
še j cesty v budťicom roku by sme daleko ne
pokročili, ak by s me sa opierali Jen o na'še vlast
né sily . Očakávame vašu pomoc. vaše rady, ná
zory. Za uplynulý · rok sa nám ich dostalo, ž iaľ, 
vel'mi málo , A to je naše jediné smutné ko nšta
tovanie· pri· vše tkých ťažkostiach, ktoré sme malí. NAMI 

. . . - ·----· ·---'~ ----

Ak sme si v prvom čísle Hž do nášho prológu 
vpísali, že chceme držať ruku_ na tepe doby .a ís t: 
s jej duchom, ukázalo sa, ze to nebola ulohP 
ľahk1í. Najmä v uplynulom roku. Hľadali _ s me pre · 
dovšetkým sami seba a svoje post aveme v spo· 
Jo cnosťi . · Sme s i vedomí mnohých našich nedos
t at.kov, , i toho, že pr i úsilí kráčať s dob?u, d~tkl i 
sme sa jej problémov iba povrchne, ,iba v .Jed · 
nóilivostiach, azda aj menej dôležitých. o kto 
rých sme sa domnieva li, že ony sú tým pulZO!'!J 
či inšpirujúcou iskrou, cez ktorú ·nájdeme rezo-

. A ·preto by som chcel na konci prvého ročníka 
HZ poďakovať na tomto mieste každému, kto s a 
akokoľvek pričin il • o to. že ' časopis mohol vy
chádzať a že :sa môt e ' ne rušene pripravovať na 
vstup do druhého rol<a . s vo;jho života . Kladieme 

. si v ňom nové, náročnejšir; úlohy. K ich splneniu 
s i. do nového roku želáme pevné zdravie a dobrú 
spoluprácu s našimi čitateľtúi. · 



no klu~ 
československý Hi-Fi klub rozposiela 

·svojim členom subskripčnú ponui<U, 
ktorá .obsahuje 6 nových gramafónových 
LP platní. Týmito titulmi pokračuje spo
lupráca jeho gramofónovej edfcle s n. p. 
Supraphon. Potešiteľné je, že medzi ín
terpretmi sú- tentoraz zastúpení n11št l 
zahraniční špičkoví sólis ti, súbory i hu
·dobné ·telesá, .a to z oblasti pop-music, 
·džezu i vážnej hudby. Všetky platne 

. vylisujú v· ·MONO i STEREO verzii a 
vyjdú v exkluzívnych obaloch, aké na 
našom trhu nenájdeme. Vari nemusíme 
zdôrazňovať, že snímky sa lisujú špe
ciálnymi technikami a pri ich výrobe 
sa osobitne kontroluje zabezpečenie ma
ximálnej zvukovej kvality: Vzhľaclom na 

· VY:Soké nároky všetky platne edície sa 
: vydajú v obmedzenom množstve. Pre
to upozorijujeme záujemcov, aby urých
lene ppslali svoje objednávky na ad
r esu: Ceskoslovenský Hi-Fi klub, pošt . 
schr. 249, Praha 1. 
· Aspoň stručne k novým titulom: 

JAZZ GOES TO BEAT snímka, 
r eagujúca na súčasné tendencie vzá
jomného prelínania džezu s avantgard
·nými · prejavmi beatovej hudby. Na tú
to tému sa prihlásil k slovu skladateľ, 
aranžér a dirigent Václav Zahradník so 
svojím big bandom. Na nahrávkach sa 

· zúčastnili aj poprední československí 
džezoví sólis ti. 

.. Dobrý večer, dámy a páni, ja som 
RAY CHARLES. Budem vám hrať a spie
vať, ako len najlepšie viem." Takto sa 
zvyčajne predstavuje svojim posluchá
čom 37 -ročný nevidia cl s pevák, klavi
rista, organista, saxofonista a skladateľ. 
Jeho veľký talent a umelecký cit sprí
stupňuje LP platňa aj našim dlskofi
lom. 

Druhá LP platňa EVY PILAROVEJ -
-na rozdiel od prvej - obsahuje vý
lu čne dote-raz nepublikované, po česky 
!iplevané nahrávky skladieb domácich i 
zahraničných autorov. Takisto piata 
gramofónová pl,atňa j(i!dného z našich 
najobľúbenejších spevákov - KARLA 
GOTTA - prináša c:;elý rad zauj íma
vých žiadaných hitov. 

P r a ž s k í m a d r i g a l i s t l, dnes 
I,IŽ trojnásobní držitelia f rancúzskej 
Grand. Prix, is~e nadchnú všetkých mi
lovníkov vážnej hudby omšami MISSA 
AVE REGINA CAELORUM a MiSSA 
ECCE ANCILLA DOMINI, ktoté zaznejú 
·na členskej plat ni Hi-Fi klubu. Autorom 
je spolu'tvorca _prvej nizoze.ms kej" školy• 
"'? 't5. Stol.'očí Guillaume D uf a y. · 
' A napokon americká ·Nrma C o l 'u Ili" 

·b l a· ·sa . po prvý raz preds taví č lenom '·• · 
gramofónovej edície Hi-Fi klubu dvoma 
azda najpopulárnejším! skladbami Ri-
ch ar da Str a u s s.a . v podaní Phila 
delphske j filharmónie za dirigovania 
Eugena Ormandyho. Sú to symfonické 
básne DON .JUAN a SMRŤ A VYKÚPE
NIE. Platňa svojou vynikajúcou kvali
tou ·sa · stane .klenotom každej diskoté-
ky. 

li' . . a. 

e Národný umelac prof. 
Alexander Moyzes bol 5. - -ll. 
novembra t. r . hosťom čes
koslovenského kultúrneho 
strediska v Káhire. V tom ča
se boli a j dva koncerty, na 
ktorých odzneli niektoré je
qo diela. Taťjana Fraňová 
uviedla vo svojom recitáli 
Moyzesovu Sonátu e moll a 
Zpojnlcku rapsódiu a na sym
fonickom koncerte odzneli 
Moyzesovi Jánošíkovi chlapci. 

e Dňa 19. januára budú
ceho roku odznie v abonent
nom cykle koncertov univer
zity v Utrechte elektronická 
skladba Jozefa Malovca Or
togenezis. 

e Zakllnadlá - skladbu 
pre zbor a orchester od ll jt,l 
Zeljenku si na vysielanie vy~ 
žiadalo už 15 svetových roz
hlasových stanfc. 

• V rámci MIDEM .,
Classique, ktoré sa uskutočli l 
spoločne s MIDEM - popu
lár nej hudby v j anuá ri bu
dúceho roku v Cannes. bude 
na jednom koncerte úč.inko 
vať Slovenský komorný. or 
chester. Prednesie sklad·bu 
Ladislava Burlasa Planctus ..•.. . 

e Poslucháčka Pedagogic
kej fakulty v Bayreuthe 'Hán
nelore Fischer spracúva ako 
dizertačnú prácu tému: Spev
níky a učebnice hudobnej vý
chovy na Slovensku. 

e Americký huslista Ho
ward Beebe prejavil záttjem 
o Sonat!nu pre husle a kla
vír Euge na Suchoňa a o sú
časnú slovenskú flautovú li 
t eratúru. 

e Já n Valach d i rig~va l 
dňa 28. X. t. r. na Medziná-

MARIÁN VANEK: 

rorlno m va lónskom fest ivale 
v Bely1clw Vel'l<ý t•ozhlasový 
~ymfonický or<.:hester brusel
ského rozhlasu. Sólistom bol 
parížsky klavirista Juri Bu
koff. Na progr ame bol Dvo
i'ákov Karneval, Prokofjevov 
III. ldavirny koncert, Cikke
rove Orchestrálne štúdie a 
Respighiho Pini di Berna. 

e V Kráľovs~eJ · flámskej 
opere v Antwerpách bola· 15. 
novembra t. r. premiéra Sme
tanovej Predanej nevesty v 
naš,tudovani Jána Valacha. V 
tejtÓ sezóne' je to už dr.uhá 

· česká opera na tejto scé-ne 
(dňa 11. októbra tu ·bo1~··pre
miéra Gréckych pašií Bo
hus lava Mart inú v hudobnom 
1aštudovaril J ána Valacha, v 
réžii K. Jerneka a s výpra
·.~ou O Šimáčka) . 

• Dňa ll. decembra bol 
· " Žiline jubile jný koncert 

lrch.~~tra fl)esta Žiliny, po 
:torom predseda, MsNV Jú
ius Kompiš zhodn,9til desať
"Očnú čit;~-r:osť to'!p.t9 po{>red
'lého stredoslovens-kého ama·· 
~érskeho telesa. l' • 
.e v., rézii J'.áha $~ŕana 

'Uvied l~, .spevohra ::l!l~v al,l'ljl Jo
naša Záborského ·.v Préšove· 
ako svóJ,u P9,~lednú premié
ru v tomto .t;oku hudobnú ko
'11édiu Ottó Vinczeho Parlž
sky hosť. Na príprave insce
nácie spolupracova li dirigent 
Vladimír Danek a choreograf · 
J ura j Colombe. Návrh scény 
pripravil štefan Bunta. kos
tými Já n Krokavec a š tefan 
Bunta. Premiéra bola '19. de 
cembra t. r . 

e Zväz s lovenských diva
delných a rozhlasových umel-

cov spol ú so· séí<ciou pre tvo
r ivú činnosť v oblasti divad
la a filmu pri Slovenskom li- . 
terárnom · fonde · udel!l -o." i. 
cenu . •Jo·zefovi· Krónerovi · za 
postavu Tovjeho v muzikáli .. 
J. Steina··· a J. Bocka· Fidli
kant 'na s treche. Boris Slo
vák dostal· cenu za' 'choreo
grafiu téj:·istej Inscenácie : a 
na pokop· spoloii·nú cenu·· uele· 
lili dvom : ' umelcom opery 
SND - · dirigentovi. Viktorovi 
Málkovi . a • r ežisérovi Júliu
sovi GyermekovJ ·;za inscená
ciu slovenske j opernej no
vinky-Juraja Beneša: cisárove 
nové šaty. e V . . pr.eh!ijldka . sloven
ského koncertného . umenia sa 
uskut.očňuje, .v .Nitre , a v ži
line. Kr"uh ·· priateľov umenia 
v Nitre · · uskutočnil v rámci 
jesenného abonentného cyk lu 
vokálny kon~ert N. Házucho
vej a komorný· koncert P. 
Michalicu a M. Starqstu. V 
Ziline za spolupráce Konzer- ., 
vat ória a Domu qdborov 
us porié:da ZSS 7 konc!lrtov v 
rozmedzí od 26. nov. 1969 do 
25. marca 1970. 

e Lucia Poppová ; má v 
novej sezóne za seHou už 
dve pt·emiérové vystúpenia": .. 
V kolínskej inscenac)i Mo:. " 
zartovho Tita (10. · septem
bra) vytvorila postavu Ser vi
Ile, v hamburs ke j inscenácii 
Händlovho Júlia Caesara po
stavu Sexta. V januári a feb
ruári bude spievať v Metro
politan Opere Kráľovnú noel 
v Carovnej flaute a Sofiu v 
Gavalierovi s ružou. Pód tak
tovKou Leonarda Bernsteina 
vystúpi v máji ako Marcelí-

.. na vo .. v"iedeiiš!?e} !nšéenácli 
Fidelia. . 
· e London · Opera Society 
uv~die ,odZde<;~mbra do júla 
päť opier .v koncer:tnpm pred
vedeni - Gounodovho Faus
ta, - Giordanovho André Ché 
niera, :'Straussovu Salome, Cl
leovu Adrianu Lecouvreur a 
Meyerbeerovho Proroka. 
účasť v . týchto . produkciách 
potvrdlli . vynikajúce svetové 
spevácke osobnosti, sopra
nistky Montserrat Caballé, 
Angeles Gulin, Re nata Tebal
di, tenoristi Nicola! Gedda a 
Placido Domingo, barytónista 
Sherril Mil ne~:~. 

e Záujem ·o českú hudob
nú tvorbu· v západonemec
kých divadlách pokračuje. V 
októbri a novembri mahi 
Smetanova Predaná nevesta 
premiéru v Bremen a Kasse 
li, Janáčkova Jenufa (Jej 

· pastorkyňa) v DUsseldorfe. V 
rakúskom Badene . uvied li 
Nedbalovu oper etu Poľská krv. 

e Spomedzi tohoročnej 
grampprodukc!e firiel\1 Decca 
a 'Telefunken s a hodnot! ako 
najvydarenejšia operná. sním

-ka Soltiho naštudov~mie Ga
va liera s ružqu. Hlavné P<lrty 
spie.va'jú R. Crespin (.mar.
šálka), Y. Minton {Octavian), 
H. Donath (Sofia) a O. ~é
ner (barón Ochs). Šlágrom 
č. l je však Barbirolliho na
hrávka Othella pre firmu 
EMI. na ktore j je pozoru
hodné, že ani jednu z hlav
ných úloh nevytvára talian
sky umelec. Othellom j e Ja
mes McCracken, Desdemonou 
Gwyneth Jones, Jagom Diet
rich Fischer-Dieskau. 

HUDOBNÉ V\'NALEZY 

Každý na s lovo vzatý odbornfk (hu
dobník) vie, že obl'úbený kovový dy
chový nástroj lesný roh mal v trinás
tom storoči úplne inú funkciu, akú má 
teraz. Bohat! feudáli povoľoval! svojim 
poddaným hrať na lesnom rohu iba v 
hlbokých a temných lesoch svojho pan
stva. Odt ial' i ten názov - lesný roh. 
Postupom času sa lesné rohy začali z 

nebývalý piedestal s lávy. Vynález spo
číva z lesného rohu a plechovej nádr
že, ktorá je dômyselne prichytená k ná~ 
stroju. V plechovej nádržke je pripev
nený ježko, ktorý sa bežne predáva v 
každom vyspelejšom kvetinárstve. Na 
pichliače napicháme rôzne poľné a Jes
né kvetiny, veľmi nám k s právnemu 
p,r ipevnenlu pomôžu zna losti z japon
ského zostavovania kvetin, aby výsledný 
dojem bol nanajvýš estetický ( ikebana). 
Keď máme kvet iny už pozapichované, 
naplníme plechovú nádobku až po okraj 
vodou a lesný roh s ikebanou je pri
pravený ku hre. Hrat na takýto lesný 
roh musí - z pochopiteľných dôvo
dov - hráč vel'mi opatrne. nakoľko ne
uv(iženým sklone ním nástroja môže t !Z 

XVI. 

Lesný roh s ikebanou 
lesov vytrácať a zaujali čoraz viac 
miesto, ktoré Im história prisúdila: v 
symfonických a dychových orchestroch , 
V trinástom storoč! hrali lesné rohy 
v lesoch prvoradú úlohu. Teraz sa však 
z nich s tali nästroje, t ak povediac, dru
horadé. Prečo to j e tak a nie inak? 
Z jednoduchého dôvodu. Atmosféra le-

. •·sa. splynutie s okolím a. majestátnosť 
vysokých.; dubov na-toľko ov.plyovn ili maj~ 
s~r9vs,tvo , hráčov; .. v t rinástom .. s:t:Pr.očl,. . 
že o lesnom r ohu sa medzi vtedajšou 
š ľach tou vravelo ·ako o kráľovi všet
kých hudobných nástrojov. Tým, ako 
sa lesné rohy strácali z prostredia, do 
k torého patrili. mizlo i majstrovstvo in
terpretov. Je to pochopiteľné, nakoľko 
teraz symfon ický or chester skoro vôbec 
neporiada koncerty v lesoch. Preto hra 
lesný roh v symfonických orchestroch 
iba .. dr uhé hus le". Avšak môj najnovší 
vyná lez, lesný roh s ikebaf10u môže zno-

... .v.u :V.Y.ni f:!;S( -Mn.to . l!udobný . nástroj na 

. nád ržky ·voda vytiecť :a kvety predčasne 
zvädnú. , 

Hra na takto upravenom nástro ji bu
de pôžitkom i lahôdkou a výkon sa 
zlepš í aspoň o s to percent. Atmosféra 
krásy a pohody, ktorú vytvoria kve
tiny, vykúzli z nástroja t ie na jkúze lnej
šie zvuky, ktoré v trinás tom storočí 
naplňali feudálne lesy neopísa tel'nou 
krásou a s trachom. Pevne verím, že po
mocou tohoto vyná lezu sa lesný roh do
stane opäť na miesto, k toré mu prá• 
vom pq_trl. : 

.......................... mmaa-.~&mro~~~ ~ ............ __ .............. ~----................... ~~-=-------.... ------

·Posledná tlačová beseda Supraphonu, 
usporiadaná - p ravdu povediac - veľ
kolepým spôs obom, mala napriek vonkaj
šiemu lesku hlavne pracovný charakter. 
li'redebatovali sa t u otázky rozvírené ne
'dávno v s lovenských denníkoch (napr. 
malý náklad LP plat ne Prúdov), ktoré 
s úvisia · s kapacitou výroby, momentálne 
nestačiacej za dopytom (čo je nielen slo
venský, ale i celoštátny pr oblém), nedos 
tatok pracovných síl v gramopriemysle, 
problémy okolo individuálnych obalov, pri 
ktorých sú výrobné lehoty až triš tvr te 
roka, honorárová politika, opierajúca sa 
o dobou prekonané (no doposia!' nezme
-nené) vyhlášky, politika, ktorá v posled
nej dobe nachádza r eakciu v neochote 
or chestrá lnych t elies v československu 
nahrávať pre Supraphon, rozhlas a t ele
vlziu. Diskutovalo a informovalo sa aj 
o zlej distribučnej sieti na Slovensku 
-(Supraphon má na Slovens ku 32 predajni. 
z toho 25 percent predaja reprezentuje 
Bratislava. Za mesiac november mala na
priklad brat islavská grame-predajňa na 
Leningr adskej ulici t ržbu za vyše dvesto 
tisíc kor ún - a to v malých a nevyho
vujúcich podmienkach, ktoré vo väčšine 
pr ipadov charakterizu jú celú slovenskú 
sieť predajni tohto typu. ) Problémom je 
aj šírenie slovenských a zahraničných 
gramoplatn! na vidiek, do miest a de
din, kde nie sú špecializované predajne. 
Tam obyčajne možno zakúpiť gramoplat
ne v kníhkupectve - a t u dostať iba ve 
ci, ktoré vyhovu jú vkusu vedúceho, alebo 
idú mimoriadne na odbyt, pričom spra
vidla vážnu hudbu konzument hľadá na
darmo. A tak aj vynikajúce nahrávky 

Supraphonu. kt orých realizácia stála nie
koľko stotisíc korún (v ojedinelých prí
padoch i viac ) sa predajú iba v počte 
200-300 kusov. Isteže, veľa by pomohla 
lepšia propagácia, ako a j spolupráca s vi
dieckymi predajňami knihy, väčši záu jem 
š kôl o prekrásne hudobno-slovné nahráv
ky v tzv. školskom rade, o profily našich 
popredných hercov, o gramoplatne, na 
ktorých sú nahr até na jkrajšie literárne 
skvosty - ak už nespomíname rad hu
dobných snímok .. . Ale Olohy i povinnosti 
by nemali byt len na s t rane Supraphonu. 
Najúčinnejšou propagáciou j e slovo na 
stránkach tlače - pravda, tu sa vyžadu je 
aspoň minimálne informovanie pracovní
kov tl ače prostredníctvom recenzných 
platni Supraphonu a na druhej strane 
nezneužitie t ýchto s lužieb zo strany no
vinárov. 

*** 
Nasledujúce riadky nemajú byť potvr 

dením vyššie spomínanej požiadavky, 
skôr j e to - po dlhšom mlčaní Supra
phonu - nadviazanie na na~u snahu in
formovať aspoň v stručných glosách o 
nových gramoplatniach, k toré vyšli v slo
venskom Supraphone. Okrem Paschov!'!j 
Vianočnej omše F dur, ktorá si zaslúži 
zvláštny článok pre mimoriadny edičný 
čin, zmienime sa o poslednej - predvia
nočnej - produkcii v oblasti t zv. vážnej 
hudby i pop-music. Album DETSK? HOK 
je akýmsi pokračovaním Roku na dedine. 
Pásmo slovenských ľudových piesni, det
ských hier a r iekaniek zostavil dr. J. Far· 
kaš, hudbu napísal Bartolomej Urbanec 
Súbor u štyroch gramoplatnl so zasväte· 
ným textom dominuje precízny réžijný 
výkon Mikuláš a Bugára a Detske j dra · 
matickej družiny československého roz· 
hlasu v Brati slave, ako a j Det ského spe· 
váckeho zboru pod vedenfm Ondreja 
Francisciho a Ondreja Lenárda. Zvyko
slovné pásmo je pospájané hud bou čer· 
pajúcou zo s lovenského fol klóru, pričom 
jeho š ty lizácia dodáva nahrávke skôr scé
nický ako dokumentačný charakter. Gra
moplatňa bude zrejme dobrou pomôckou 

učiteľom, pretože nielen zoznamuje, ale 
sa i dobre počúva pre hudobné a he 
recké hodnoty (O. J ariabek, Karol L. Za
char, D. Vašlčková, H. Kostolanská, M. 
úradníčková ) . 

*** 
Diskutovaná LP platňa bratislavských 

Prúdov prináša 12 najväčších hitov t ejto 
kapely, ktorej momentálna existencia je 
opradená striedavo int erpretovanými le 
gendami, k toré jej dodávajú snáď ešte 
väčšiu atrakttvnosť. Dve skladateľské 
osobnosti Prúdov - Marián Varga a Pa
vol Hammel vytvorili v Prúdoch a pre 
Prúdy osobitý štý l beatovej t vorby opie
ra júcej sa o slovenskú melodiku a zro
zumiteľný, niekedy poetický, inokedy 
trochu naivný text (Pred výkladom s 
hračkami ). Predsa však ťažisko a hodno
ta Prúdov, ich novosť a provokatívnosť 
spočíva v t extovej stránke, pričom hud
ba - napr iek melodičnosti a zvláštnej 
jemnej atmosfére - je po viacnásobnom 
opakovan! a najmä na .,zhrňujúcej" gra
moplatni trochu jednotvárna a stet·eotyp
ná. Možno to spôsobuje .,nezúčastnený 
vokálny prejav" Pavla Hammela (ako sa 
o tom píše aj na zadnej strane obalu), 
dokonale vyjadrujúci isté tendencie v 
spôsobe inter pretácie, nepochybne odrá 
žajúcej aj kus odporu voči afektujúcim 
maniéram bežne j pop produkcie. Napr iek 
osobným dojmorp recenzenta je LP plat
ňa Prúdov dokladom zdravých ,.prúdov" 
v slovenských beat ových s úboroch, medzi 
'<torými si spomínaný s úbor drži stále 
:>opredné čestné miesto. 

*** 
Niekoľko malých singlov pohotovo 

·> redstavuje Evu. Má zikovú v piesni RING 
ľHE BELL, pričom okrem kvalitného hla
>ového fondu ne možno nespomenúť ,.čud
nú" art ikuláciu speváčky, ktorá sa s tala 
zrejme jej maniérou, žia!', veľmi nevkus
nou a zlou. Eva Kostolányiová v Reddin
(Jove j Security (Is tota ) odhaľu je svoju 
drsnejšiu interpretačnú strunu. Pohotovo 
ju sprevádza Sexteto Ľuba Beláka - iba 
ďalšie nahrávky s týmto súborom potvr-

, .. ' 

di,a, či ide u speváčky o zmenu·. in terpre• 
ta.čného štýlu, alebo ·jba o ojedinelú ukáž
k~ jej výrazového a hlasového registra. 
Ľudovít Nosko a the Gentleman nahrali 
pre Supraphon Oberth/Anderkovu CON
FESS!ON a ' Holmove Muny, Muny, Muny 
- za pozornosť stoji hlavne · sólový pre
jav speváka, ktorý priam stavia na ;,drs~ 
nóst i" svojho hlasu, · dodávajúceho každe j 
nahrávke s kupiny zvláštny charakter a 
atraktívnosť, i keď časom aj táto ,.ne
l'Obozvučnosť" sa môže stať dobrým a 
teda a j maniérovitým tovarom. K spomí
naným gramoplatniam treba pripočítať aj 
LP platňu pod názvom VIII . ALBUM 
SUPRAPHONU s najúspešnejšími - , a te 
da veľmi dobre známymi nahrávkami 
.. š lágrov" uplynulého roku. 

*** 
Z tzv. vážnej hudby rea lizoval Supra-

phon pozoruhodnú profi lovú gramoplatňu 
jedného z najúspešrlejších českosloven
ských komorných súborov - Slovenského 
kvarteta. Škoda, že s a nepodarilo reali
zovať pre tento ensembel, k torý vel'mi 
často vystupuje hlavne v cudzine - LP 
platňu s individuá lnym oba lom, resp. s 
fotografiou súboru ( čo je však v tomto 
prípade zavinené . aj samotným Sloven
ským kvartetom). Súbor nahra l pre Sup_
raphon Sláčikove kvarteto č. l a mol Ro
bert a Schumana a Sláčikove kvarteto č. 4 
e mol Felixa Mendelssohna-Bartholdyho, 
čo je iba skromný výsek z prebohatého 
repertoáru, zahrňujúceho kvartetá J. 
Haydna, L. v. Beethovena, M. Rave la, 
B. Martinú, L. Janáčka, D. šostakoviča, 
B. Bartóka ... Nahrávka dvoch náročných 
a na svetových koncertných pódiach po
merne pertraktovaných kvartet je do · 
kladom nielen t echnickej vybrúsenosti 
š týlu a výrazovej hlbky, s kto rou je Slo· 
venské kvarteto predovšetkým známe, 
a le je to súčasne doklad, že aj na Slo
vensku vieme .,vyrábať" dokona lé tech
nické snímky. napriek min imálnym a tak
mer žiadnym t echnickým podmienkam R 
nahrávacím priestorom. 

T. Urslnyová 



Hana Jankú ako Turandot v Buenos Aires 

ran doť, Dlvadeln! noviny, 27. 3. t968.) Fll'llrn skii npNa 
nebola prvou scénou. na k to rej spicv>J ia ! l;~m1 .l r.nlni s vo· 
j u slávnu pos tavu. Mimor iadne úspechy v t t'j to úlohe do
siahla už predtým v Bratislave, Drážďanoch , v l:lerlinH 
i Prahe. 

V roku 1968 dosta la ponuku k host:o van iu v milá ns l, r·.i 
La Scale , ktorá je vy ttl ženým cieľom sp«;:v<ikov cel(•lio 
sveta. V his tórii nášho oper ného um Pni a sa pod <t ri lo 
na tejto scéne spievať iba dvom našim speváčkam - Te-

j u pozn ~ l a pr·ecltým. Z~kladn,ým prvkom jf•ho na~tudova~ 
11i<1 holo ok re 111 d t':-tnta l ično~t i zdôr<tZIIf:n ie pr vlw v Žf' l1 • 
skosti tejto pos ta vy. Orchest E-r vi edol La ~ým vy nikH,j(lcim 
s pôsobom, že som si mohla dovoli[ s tíšit: hlas do naj
jemne jšieho piana. Naproti t.o mu v Dnížd'Hnoch vyžadoval 
dir iQcnt stdt•snen ic Turando t ako zl e j a démonickej 
/.eny . Ve ľm i na dšc nf1 som bola , insce nác iou vo Verone. 
Operu ll HŠtudoval významný ta lia no;l<y diri gent Fť~ ncesc;o 
Mol inari Prade ll i, ktorý vyzdvihol tal icmsku me locll čnosť 
a vášnivosť ú lohy. Dokázal, že sa <l ~ na t e ,j to zdanl ivo 
stereotypnej postave stá le niečo vyl epšovať. Poki <~ ľ ide 
o spolupríicu so sólis tami Je kľudná, srd cčn a - a hlavne 
bez 7<ivis t i. 

S kým ste spolupracovali zo s vetových spevákov ? 
- S tenoristami L. Spiesom, P. Domingom, A. Del'mo

tom, sopranistkami H. Glidetl, L. Hyschánek a s n111oh ými 
ďalši mi. 

Roku 1963 ste s pievala v milán sl<e j Scale. Aký re
pertoár ste sl vybrali pre pred spievanie '! 

- Pripravila som si Turandot a Miladu z Dalibora. 
Dalibor je však v Taliansku skoro neznámy a tak som 
si muse la zvoliť náhradnú á riu. Bola to šperková ~r ia 
z Gounodovh o Fausta a Marg<~rély. Ale priš lo a;i na Mi
ladu, vyžiada la s i ju nakoniec samotná porota. 

Chcela by som sa ešte vrátit k vašim niektorým zau;ii
mavým cestám . Aké ste mali zážitky zo zá jazdu do 
Buenos Ait'es'ľ 

- Premiéra Tmand.ot bo la v mii j i t. r . a prenášali 
j u rozh lasom do ce le j Argentí ny. Ko lumbovo div&d lo 
v Buenos Air es - ktoré je podobn é Teatl'U del Liceo 
v Barce lone - je, čo sa týka akustiky, najlepším d ivad
lom. aké som doposiaľ pozna la. Zapôsobil na mňa vy
nika;júci orchester a jeden z najlepšieh zborov, aký som 
kedy počul a. 

Tamojšie obecenstvo vie clo nekonečna vyvolávať pred 
oponu a po pn:,dstavenl čaká hoci dve hodiny n a pod
pisy. I<aždý večer som podpisovala programy viac než 
hodinu a rozdávala som najmenej 80 fotografií. Po mo
jom obchode sme dos t a li správu , že to isté obecenstvo, 
ktoré by ma nos ilo na r ukítch, vypísk alo premiéru Tra• 
viaty. Tým viac som si vážila uosiah nut ého ú spechu. 

D
iv adel ná kariéra sopranistky Hany Ja nkú patrí 

k t ým, o ktorých sa hovorí ako o oslňujúcich. 
Jej cesta k opere nebola ťažká. Spev študova la 
na hudobnej škole J aroslava Kvapila v Brne. 

reze Stolzovej a Emeo Des tinove j. I-la na Jankti zv í(a~:ila 
v konkurze medzi :i3 vynikajúc imi svet ovými sopranis t
kami. Po prem ié re T ura ndot bola označená za objav 
českého opernéoho neba a za náde jnú hvi ezdu prvej ve ľ
kosti. Bezpečne sa zaradila m edzi el itu sve tových spe
vá kov. úspechy z Tura ndot slávi la Hana Janku tiež 
v Bue nos Aires, vo Viedni, v St uttgarte, Ve rone a i. 

Zatiaľ sme hovorili iba o speve. Ale f ste t iež výbot•ná 
herečka. Ako to vyzerá vo svete s inscenovaním opier? 

- P roblémy sú podob né ako u n~s. V Talia ns ku sa 
i.nscenuj e Turandot stat icky na celkom realis t icke j scé
ne. Najviac sa m i páčila scéna vo Verone, ktorá bo la 
real istick€1, a le pritom vzdušná, moderná a výborne na
vodi la atmosféru . Iste k tomu napomohol [Jrírodný amfi·
teá tcr pre 23 000 diví1kov. Po réžijne j stránke boli veľmi 
pod obné insc c.:nácie v St ut t ga rte a Buenos Aires. V Bue 
nos AirE'r' ma l ré~žiu nemecký režisér Ernst Petkum. 
Spolupr acovalo sa m i s nim vel'm i dobre a z jeho p ráce 
si cen lm h lavne i o. že spája veľm i účinne s pev s d ra
mati t"l<.ými hereckým i akciami. Na:jmoclemcjšiu scén u Tu
L:3 rHiot som vid(' la vo východnom Berline. Nedávno som 
sp ie v•1 la vo Vi t>dn i Da libora. Die lo bolo zošk r tané natoľ
ko. ZP d okonca do.'ilo k Zi'Jsadným zm€n ám chRra l<ierov 
postáv a m' vy nalieza vá, st e r eotypná bola iiež r ézia. 

Najvtičší význam v dejinách českého ~pe vflckeho urne .. 
ni a rmi však jej Li hu ša, pre k torú má v.šetky pred pok ia
dy vo svojorri mohutnom. zvučnom hlase s vybr úsenou 
spev~ ckou technikou fl výraznou h ereckou chara kteris ti
kou. ,..l a nk ú je našou n ajlepšou a na j l.ivotnl' jšnu Li bu 
šou. Udivuje spevnosť jej j.;otl an ia a dokonalosť vo frtí 
t.ovani. .Te j LibušH - to ni!' jP l(m posluva vlus tem•cl<á. 
:.l le ti ež umelecky plne strhujúca ." (H . Pc~čman : Mani .. 
i' f:stačn<l Libuš a, Hovnos(. 10. 9. Hl68. ) 

u prof. Hedy Ryšánkovej. Vtedy ešte na divadlo ne
myslela, chce la byť len učiteľkou spevu. Hlasové pred
poklady Hany Janku nepripúšťali však iné životné urče
n ie, iba dráhu opernej speváčky. Zaujala už pri svojom 
absolven tskom vystúpen! v r. 1959. Ojedinelý bol pre
dovše tkým jej hlas, jeden z najväčších a najkrásnejškh 
soprán ov aký sa u nás v. poslednom čase objavi l. Ha n a 
J anku priš la na scénu Ja náčkovho d ivad la ako 19-ročnii . 
Bez rozpakov spievala hneď po prvý raz závažnú ú lohu 
- kňažnu v Novákovej Lucerne. "l<ovový" t embr, ne 
obyčajnii sila a priebojnosť hlasu pri zacho va ní pln (~ .i 
uš ľachti los ti a tónovej krásy jej umožnili vy tv<irať ú lohy 
ly r ického alebo m lad odramatického oboru ú k (ilohá m 
vysoko dramatickým. Netrvalo d lho a dosiahla výs ledkov. 
k toré predpovedali výnimočnú spevá cku kariéru. O ka 'l
rlej postave, ktorú vytvorila, by sa da lo veľa povedať. 
Mal i zvukovú k rásu , veľkú spevf1cku kul túru a š irol<ý 
v,ýrazový register. Do j ej boha tého repertm\ru p~ trí zn 
Smetanovských úloh Blaženk a v Tajoms t ve, Ven du lk:-t 
v Hubičkc, Marienka v Predanej n eveste. Anežka v Dvoch 
vdovách, Hedv ika v Certovej s t ene , Jitka a Milada v Da 
tiborovi, Krasava i Libuša . V Dvor!lkových ope rŕ:1 c i1 n~ 
štu dova la Rusalku,. Júliu v Jacobinovi. v Mozar toví ~.H~•: 

1-\ jej ~:a hran i čný m ús pechom pall·ia ~ájazdy sn s ú bo
rom br nPnskej optH'Y do Ban·~>lony ( H u~Hlk a ) . Li pska 
( Ma r iPnkH v P!'Nlanej ne v ~!ste ). z á pHd ll í!hn Nemecl\H, 
l'ntncú~ska a Luxemburska ( Mi lad a v IJ<ili bn rov i ), 1\ tén 
(Marie nka v Preda nej neveste). Už dnes putrí me nr) l·la · 
ny .Ja nku k tým , k toré rwvym iwú z dc'jín ť:(~s l~<)j hudby . 

Al'ý má te n ;hor na opernú inter·pretáciu? 

*** 
Chcel i sme sa od l-Iany Ja nku dozvedi P ť <lko vyzerá 

operné umenie v zRlJranič!, preto smn s iiou hovori li 
hl" vnP. o tPjl.n l.t~nw · 

- Ope ru t vor! predovšetkým spev a hudba . Mys lím s i, 
že id P.Mnym je dokona lf. vyrovnan ie spevu s h ~r r-: c k ou 
akciou. Hovnal<o ako sa m i nepáči typ kot1cer tne j opery. 
·s na j nut nejšou m im ikou a ges tami, ne ma lo by sa zase 
he rectvo preháňať na úkor s pevu. Spevák by mal pre
žíva ť to. čo sp ieva a za pomoci dirigcntu a režiséra vy 
lvíll" i:iť celok sp("'' Íick eho i he reckého prejavu. 
čo si 'najv iac cnníte n H zahraničných zájazdoch ? 

:.y rófku vo Figarovej svadbe a uonu Annu v Oon Gio
v;~nni. Ste lesnila ti ež rad postáv sve tovej operne j li tera
túry: Leonóru a Desdemónu vo Verdiho Trubadúrovi 
a Othelovi, Markétku v Gounodovom Faustovi a Marga
ré t e. Mimi v P u ccin iho Boh ém e, L!zu v čajkovského Pi
kove j llám e a Elsu vo Wagn erovom Lohengrinovi. 

Aké je pust ave ni P {·t•sko ~; l ov~> nsl(ýeh umel<:ov vo s veli)'! 
- Z v iH~! nýeh skú ~Pnosli lll i, )Pm ~nvpd:oť . Z<· vel' m i 

dob rô Vše tky výko ny našio:h unw !cn v fll Hjtl vySľ,kli úro 
veň; rw.,talo sa, aby niel<tnr.Ý 7, nich vys lovr:n.e "poho-
rel". . 

Ako sa vám · s polupracuje so špičkovými dil'i gentatni 
a sólistami'! 

- Saw nzre Jlll e . skú ~o·nosti . k toré by . . som . n emohla 
ni kd y zí ~ka f iba na domácej ~~;ép e . Vt•ľmi cenné sú .s kú
senos t i zo spoluprkc so zahraničnými d irigenLanl i,'oJi'ni'
to by m nla i brnens ká opera da( možnosť s pol.upr m:ovai 
s tý mito clir igE:ntami t iež t ým , k tori sa nedostanú do za
hraničia . 

V rok u 1968 uviedla brnenská opera Puccin iho Tu
randot. I<eď sa Hana Janku ob javila po prvý raz v te jto 
úlohe, boli poslucháči i kritika vo vytt·ženi. "Je priam 
fenomená lne, s akou isto tou sa Janku pohybuje vo vy 
sokej polohe, s akou samozrejmosťou .. sádže" jedn o c za 
d r u hý m. Ide pritom o nádherné veľké t óny, s p ievané so 
vzácnou s peváckou kultúrou." (rt Rouček: Brnens ká Tu-

- Táto s polupráca znamená pre mňa obrovský zi:íž i
tok. Dirigenti sa nestarajú iba o hudobnú strá nku po s t a 
vy (presnú intonáciu, rytmus), a le vedia celkom presne 
vylo~ iť só lis tovi svoju predstavu o ú loho. · Napríklad Tu 
randot som spievala s niekoľkými .dirige n t umi. Zv lášť 
vynikajú ci bol Georges Pretrc v milán skej Scal e, ktor ý 
mi objasnil Turandot celkom v ine j podobe, než ako som 

Aké s ú vaše plány? 

Brat is lavská opera má nového t e noris
lu. Je nim doterajši sólista Vojenského 
umeleckého súboru Arnold Judt. Stálym 
n ávštevnlkom operných predstavení n ie 
je tento tridsaťjedenročný tenorista u ž 
neznámy. V sezón e 1967/68 vytvoril v SND 
pohostinsky Britwalda v Moyzesovom 
Udatnom kráľovi a Malcolma vo Ve rdiho 
Macbethovi. A hoci najmä jeh o Britwald 
bol vzhľadom na nároky partu pozoruhod
ný, predsa sa s Judtovým angažovaním 
ka lkulovalo. Až nečakané zúženie teno
ristickej špičky v tomto roku otvorilo 
mladému spevákovi brány do SND. Prvý
krá t sa vo väčšej ú lohe predstavi l ako 
Janík z Predanej nevesty (30. novembra) . 
Možno bolo celkom šťastným r iešen!m, že 
mu na quasi konkurzné predstavenie ve
denie opery vybralo túto mäkkú, lyrickú 
s metanovskú postavu, spevákovmu natu
relu a dispozíciám dosť vzdialenú. J udt 
~;a s ňou totiž vyrovn al na úrovn i, ale 
zároveň jasne naznačil, k torá tenorová 
oblasť bude v budúcnosti j eho doménou. 
Má zdravý, silný, vo všetkých polohiich 
vyrovnaný materiál, ktor ý n ajmä v s tre
doch oplý va objemom t ónu a tmavším , 
šťavnatým zafarbením a napovedá p er
spektívu dramatického tenora. Menšie 
tech nické nedost atky (málo vypraco va ná 
scHopnosť spi evať v plane a m czzavoce) 
nahrád za Judt dravým s pôsobom s pieva
nia. ktoré s ice nie v každej pasáži pri
náša rovnaký efekt, ale imponuje ne
prešpekulovanosťou pr!s tupu. Viac ako J a
n ik by Judtovi už dnes sed e li party dra
matickejši~ [(näpt". Luigi v. Plášti, Jon son 

v Dievčati zo Západu, Ped ro v Nížine ). 
Posledné dve opery SND s íce neuv<idza -
postavy som s pomenul pre to, ŽP. v tomto 
dramatickom veristickom žánri a v po
s tavách zemitých hrdinov sa bude Judt 
cít i ť n a j lepšie. J eho a ngažovan ie je na 
mieste a aspoň čiastočne odbremen l kole
gu v odbore - F. Livoru, ktorý by po
maly musel spievať všetko - od úloh 
lyrických až po postavy dramat ické. 

Po niekoľkých rokoch a v čase stej 
r epr_ízy Nabucca dostáva sa n a. repertoá r 
nový bestseller. Na prekvapenie je to die 
lo súčasne j proveniencie, Martinuove 
Grécke pašie. Predstaven ie s druh ým ob
sadením (pondelok l. decembra) bolo vy
pred ané a vysok á návšteva bo la a j deň 
predtým , hoci Gréck e p ašie mali veľkú 
konkurenciu v t e levíznych Forsytovcoch. 
Na tomto predstavení fasc inovala Kata
r ína Marty Nitranovej, s pevácky. hl asove 
i ponorom do úlohy ešte o pozna nie d is 
ponovanejšia než na premiére. Citlivejšie 
a ekonom ickejši e narábauie s materiálom, 
vyrovnanejšia spevácka línia v rozsahu 
celého pa r t u a špička aj vo vrcholných 
tónoch s pravili z te jto pozoruhodnej 
kreácie naozaj zážitok. Nitranovej Kata
rlna rad! s a v československých reláciách 
k najlepším sólistickým výsledkom pos
ledného obdobia. 

Aj kecľ sa n a operu sn ažíme poierať 
ako na hudobné divad lo, úroveň operného 
telesa vo svete sa stále m er ia kvalitou 
sólistickej zložky. Myslim, že obu fa kty 
nie s ú v protirečeni - režisér a celá 
divadelná ma šiné ri a inscenácie vy tvá r a 
optimálny priestor pre h e rca, speváka a 
jeho výrazové vyjadrenie obsahu. Felsen 
ste inova Komická opera a pražs ké ND 
práve preto hrajú vo svetovom ope r nom 
dianí iba druhorad ú úlohu, lebo význam 
ným osobnosti am režisé r skym. d irigent
s ký m, výtvarníckym nezo dpovP.dá rovnako 
kvalitný sóli s tický en semble. Hoci s a v 
praxi opery SND v pos ledných dvoch 
troch sezónach zvyšu j!! š tanda rd hudob· 
uých naš tudovaní a r ežisérske j prá ce , 
zuá sa (a dokazuje to aj posledná insee -

- Pre brnensl<ú s cénu a západný Berlín študujem 
Pucc iniho Toscu. V berlínskej Deutsche Opet· b udem 
spievať tiež Leo 11oru vo Verd iho Si le osudu. Potom · ma 
čaká Ilr use! z Verdiho Lady Mackbeth a Pa le rmo s Tu
randot. 

n á cla), že sólisti sú stií le n a jkvalitne jšou 
zložkou telesa. Práve pre to zaráža, že 
vcll enie di vad la a vede nie opery (v prie 
behu desaťro či a už štvr t é ) ne zaobch ádza 

· s touto d evízou pr~1ve najšetme jšie ~ 
najhospodúľncjšie . Na niečom nesú azd~ 
vinu objektívne, špeciálnP. československé 
pomery, zodpovednosť za mnohé omyly 
však dopauá priamo na hlavu kompetent
ných a vedúc ich pracovníkov divad la. Ne
možno sa na malom p r iestore zaoberať 
touto problematikou zoš iroka, bez špec i
fikovania a nuansovania, v niektorých 
pripadoch š lo totiž o nutné . z lo, o ne
d ostatok inej možnosti, nap r . v obsadení, 
inde o svojvoľnosť, m a lú operatívnosť, po
mýlen ý názor. Nie vše t ky sily v s úbore 
sú dostatočne využité, iné s ú preťažova
né. Každý režisér a dir igent sa s naž! zís 
kať do svojej inscen ác ie len t ých naj lep 
š ích (resp. tých, k torých za n aj lepších 
považuje). obs<td zuje sa proti n atu re lu -
za posledných pä ť rokov patrí sem na
príklad Svobodovej · Liu, Peňaškovej Leo
nora di Va rgas, Pappove lyľické postavy, 
S rnyčkovej zaneprú zd nenos ť od vysoke j 
kolora túry po lyrické party, Hr uba ntovo 
putovan ie med zi basový mi pos tavami a 
pripravovaným, pomerne vysoko po lože 
ným Renatom z Maškarného b::í lu, Ra
nincove záskoky v basových úlohcích. Za
hradníček odspie val vše tko, od Almav ivu 
po Kalafa, zdá s a, že to isté pos tre hne 
onedlho Fr antišk a Livor u. Nitran ovej po 
mezosopránových a viac h erecky expono
van ých postavách v modernej li te ratúre 
a rozsahom neveľkej Giorgctte a A. da lgi
se p onúka jú neorezieravo super úlohu 
Leonór y vo Fidéli ovi. V tejto s úvislosti 
t re ba o;;pom e núf pr ípad E. Št úrovej s pred 
t roch rokov, kto rá na n ezmyselnom ob
>ade ní do t itulne j ú lohy Ariadny na Na
xe ( s pieva jú ;ju o:>tr i eľan~ wagnerovské 
•;pe váčky) div neskončila svoju speviicku 
tlráhu. Argument, že ne bolo možné tú . 
č i o nú ú lohu inak obsad iť neobs tojí, patrí 
k povinnosti dram aturgie zvažo,vať - pl'i 
všetkých itJých krité riách - č i nav rho 
vaný tit ul zodpovedá možno stiam a stavu 

Pripravila L'ETltA HEE RENOVÄ 

s úbor u. Neob::;to;ií ce lkom ani šesť-sedem· 
ročná "obsencia" š. J-lulmanovej, ešte na 
posled nom pre lome de'sa(ročí altemantky 
M. Cesányiovej v mnohých nárou ných Olo
hách, práve tak ako fakt, že pre naj 
lepši u československú Azucenu J . Sedlá
ŕovú sa za šesť rokov nem'lšla poriadna 
úloha. 

Zastávam názor, že v opere .SND by .s a 
mal sústreť.ľovať výkvet s lovenského s pe
váckeho ·ume,n ia . Nie je t omu tak Ra z 
sa a rgum entuje bytovým problém om (za
uj ímavé, že iné čsl. divad lá riešia li e to 
problémy pružnejšie ), inokedy p lným ob
sadením odboru. Tak opere SND u š il dve 
vynikajúce koloratúrky Poppová a Grú~ 
bcrová, Sur yovii, Abra hámová , Blahuš ia
ková a ďalši. Málo pozornosti s a venuje 
mladým. Keď pred desiatimi rokmi pri
chádzali do divad la I< ucha rsk ý B·tricová 
a spol., dost<ívali možnosť doštL;dov'ac veľ
ké ú lohy v bežiacom repertoár i. J ed.nak 
tým odbreme ni li st a r ších kolegov, svo jou 
prítomnosťou urobili predstaven ia pre š ir 
ši okr uh n ávštevníkov priťažli v1.;j šími, 
pre j av ili v n ich svoje schop nosti, pr í
padne u káza li n edosta t ky, r ástli na t ých 
to úlohách, rozširova li s i t'ep er to á t', Pre 
~oslednú värku zo škôl ( Nitranová, Kri
z.anská, Ranin ec, špaček, Janči) bolo ve 
rlcn ie opery v tomto smer e nepomerne 

· s kúp e jš ie - a to sa v čase ich pr íchodu 
do divad la h ra l šir oký r e pe r toár. 

Posledným prípauom nepr užného a 
čudného pris tupu k sóli s tom SND je pr í
pad .J irího Za hr ad nič ka. Veu1.; nie divadla 
ho ani pri dnešn e j o bmedzenej prevádz
ke neuvofn ilo pre osemmesačnú ~E'zónu 
do Nórsk e j opery v Os lo a vec sa mu
se la riešiť Zahradničkovou výpoved'ou. 
V Brne hez problémov pust ili na sezónu 
lianu J anku, v Banske j Bystr ic i rnhia 
vše tko pre úspešnosť zahraničného úči n 
kovania Edity Grúberovej. Ce nia s i, že 
ich ume lci zožínajú úspechy v cudzine, 
7.e šíria uobré me no divadla i v zahra
n i č!. Ale nejde iba o to. Zahradnlček s i 
za svo,ju šesťročnú či nnosť v Bratis lave 

(Pokračovanie na s tr . 11. ) 



Zecchi 
na ·pratni 

I< vrcholným zážitkom v SF 
možno zat·adlť nepochybne 
hosťova nle znamenltého talian- . 
skeho dirigenta C<!rla Zecchi
ho, ktorý s ot·chestrom SF in
te rpretoval 20. a 21. novembra 
program z t vor·by viedenských 
klasikov (Jiaydnove symfónie : 
e mol č. 44 - Sm\ltoi!ná f moll 
č. 49 - La Passlone, Mozartov 
flautový koncert a Serenáda 
D dur (I<ochel 203). · Casť z ·' 
tohto programu dodatočne za
dol<Umentoval Supraphon. Sú
diac z úrovne koncertného 
uvedenia môžeme oprávnene 
predpokladať, že Zecchlho 
pia tňa s oboma Haydnovýml 
symfóniami bude patriť k tým 
n aj lepšfm t•eprezentäclám náš
ho prvého telesa vo svete. 

Zecchi navštlv!l Brati.glavu ľ 
na priek tomu, že pred krétkym 
časom utrpe l úraz, takže na 
pódium musel prisť s berlami 
a nevydt•žal stéť počas celého 
koncertu. Podstat ný bol však 
v_ýkon, k akému dokázal s t r
hnú( veľkosťou svoje,j umelec
kej osobnost! Slovenskú fll
har·mónlu. 

Jeho ponlmanie klasikov je 
vzdialené šedému akademlzmu; 
práve naopak. J e priam nabité 
emocionálnosťou, zemitosťou, 
vrúcnosťou a eleganciou. štý· 
lovým ho robí. práve jedinečná 
umelecká dlsclplíJla a úspešne 
realizované úsilie po dosiah
nutí klasického ldeélu - rov• 
nováhy medzi citom a umelec
kou rozvahou, zmyslom pre 
mieru výrazu, dynamiky l 
tempa. Zecchiho interpretačný 
prejav je vzdialený akejkoľvek 
šablónovitosti. Charaktet•fzuje 
ho nevyčerpateľné bohatstvo 
intet•pretačnej Invencie a re
produkčnej fantázie. Jeho su
gestwita pramen! v priklad
nom podriaden! vybrúsenosti 
dPta llov celkovému stavebné
mu zámeru. Spomeňme aspoň 
aké napätie dokázal vyvol11ť 
dynamikou. Zecchího gesto je 
jasné, zreteľné, prirodzené a 
energické; postráda akúkoľvek 
teatrál nosť, zveličovanie, čl 
patetičnost. 

Sólistom koncertu bol prof. 
Vladislav Brunner-senior. V 
Mozartovom koncerte pre flau
tu a orchester D dur (Kochel 
31.4 ). " ,.demonštr,cwal úspešnú 
snahu po maximálnej sústre
denosti výrazu, po doslahnut1 
syntézy tak majstrovskej tech
niky, intonácie discipllny i 
prežitia. Súhra s orchestrom 
bola znamenitá, arunnerov vý
kon plne zaujal. 

K ideálnemu vyzneniu Zec
chiho koncertu chýbalo Iba do
tiahnutie smerom k zvukov.ej 
vyrovnanosti' a ku kultllre tó
nu Pri stllpajúcom trende 
každého ďalšieho výkonu pred
pokladáme však, že než sa do
spelo k nah rávaniu, podarilo 
sa prekonať i tieto prekážky. 

Vlado Čížik 

Skla·manie 
z Doratiho 

Posledný novembrový kon
cert (27. a 28. XI.) v porov
nani s vynikajúcimi predchä~ 
dzajúcimi podujatiami v tom
to mesiaci znamenal tak v dra
maturgii ako i v umeleckej 
úrovni značný krok späť. Ame
rický dirigent maďarského pô
vodu - Antal Dorati, t. č. pô
sobiaci v Anglicku, v mnohom 
smere prekvapil, ale aj skla
mal. Pomerne najvyrovnanejši 
výkon podal v sprievode úvod
n ého Händlovho organového 
koncertu (sólista doc. dr. Fer
dinand K!inda). Dokázal poho
tovo viesť orchester - i na
priek sólistom zavineným ne
oddôvodneným zmenám v tem
pe. Z hľad iska štýlového ne
bol výkon dr. !<Iindu v Händ
Jovi vždy rovnako úspešne 
zvládnutý. V jednoduchšich 
partiách hol kľudný, vyrovna
ný, priezračný, v technicky 
exponovanejšlch partoch poľa
voval v artikulácii a žiar, ne
vyhol sa pre nápadné spoma
ľovanie ani značnému rozvikla
niu agogiky. 
Veľmi svojráznu ko ncepciu 

Doratiho v Debussyho symfo
nických sklcách La mer (Mo
re) možno prijať s rozpakmi, 
pretože je na míle vzdialená 
našim predstavám o adekvát
nej interpretácii impresionis-

' tickej partltl1ry. Doratl totiž 
výdatne načiera! do palety 
ohnivejších a sýtejš!ch farieb. 
Jaho llsllie tt'ejme smerovalo 
za doS!ahnutfm vyjadrenia bez
prostredného zážitku tohto 
najväčšieho zo živlov, pravda 
- videného vlastnou, prevaž
ne vitá lnou Individualitou. Z 
hľadiska tohto pr!stupu poda
rilo sa dlt•!gentov! pomerne 
do11t úspe~ne vystihnúť večnú 

premenlivo&ť, optimistický 
zmyslový vzruch - menej už 
meditatívno-filozofický po.d
text.· Skoda, že takllto koncep
clu nepodložil i dostatočne di
ferencovaným! a kultivovanej
~lml nástro,jovýml farbami 
rafinovane zvukovo tieňovanej 

pastelovej Debussyho inštru
mentácie. Z hľadiska dirigen
tovho výbiJŠného naturelu po
kladám výber Brahmsa - to
bôž jeho Idylickej II. symfónie 
- za nje pr!íve najvhodnejšl. 
Doretlho dirigoval sice spamä
ti, ale tento fakt ako keby 
ubral na zreteľnosti a istote 

. jeho gesta. Už od prvYch tó~ 
nov bol nastup orchestra nl!~ 
!stý a trvalo niekoľko taktov, 
než sa terrjpo ustálilo. Celkóve 
sa Oora tlho koncepcia Brahm
sa niesla v znarnenl striedania 
pri jateľných llspešnejšlch úse
kov (naJm'ii zvukovo a výrazo
vo · exponovanejšlch ), s neistý
ml, skoro možno povedať béz~ 
raclnýml. Už d4vno sme nepo
čuli hrať nái orchester s tor
kými kazmi intonai!nými a s 
takými neis~ýml nbtupmi. ' A: 
to patri Brahms k čisl•m 
kmeňového rep_ertollru! · 

Oalšie podujatie SF (4 . .a 5. 
decembra) dirigQval dr. Cudo- . 
vít Rajter. Pre (ažkosti so' za·
obstarávan,!m orchestrálneho 
materiálu vypadla t:tejatrakt ív
nejšla, pôvodne prograt:novan!l 
Téma a · varili cle ·llre klavir· a 
or~hester od japonského skla
d&teľa Yorltsune· Matsudalru, 
ktorá sa nahradila Mo~artovým 
Klavlrnvm koncertom Es dur 
(Kochel 271). Až na Dona Jua
na - symfonickú bti3eň RI
charda Straussa · - · pr(?dsa 
však odzneli diela pomerne 
zriedkav.e jšie programované. 
Dona Juana vystaval Rajter v 
zhode s autorovým programom 
a presvedčivo stvárnil mladist~ 
va bezhľadnll priebojnosť ' vi
tálne sa pred lerajtlceho titul
ného hrdinu, ako l ďalšie vý
razovo diferencované epizódy 
brilantnej partitúry. 

Schubertova šiesta (,.Malá 
C durové") symfónia l.l~;poko

jila svojou klasickou vyváže
nosťou romantického obsahu. 
Podobnými rysmi možno cha
rakterizovať orchestrálny 
sprievod v Mozartovom klavlr
nom koncerte, ktorý dosť ln
tenzlvne kontrastoval s dyna
micky prectzne vypracovaným 
sólistickým partom japon
skej klaviristky Yaeko Yama
ne. Jej Mozart mal švih, ele
ganciu, jemnosť i vzruch, 
spevnosť. Technické zvládnutie 
nároč11ého partu bolo solídne. 
Miestami sa žiadalo viac tl
močiť bezprostrednosť výrazu, 
ku ktorej partitúra - najmä 
v druhej spevnej časti - prl
liš zvádzala. 

Priaznivý 
dojem 

Vlado Čížik 

Posledné novembrové hu
dobné podujatia Bratislavy sa 
niesli v :~:namenf hudby baro
ka a klasicizmu. Veci sledujme 
- Beethovenova Pastorilna v 
koncertoch pre závody, výluč
ne na 18. storočie zameranii 
Zecchlho zostava a nakonlef' 
aj týždenné uzévery - neder · 
né komorné koncerty - sie · 
dovall výlučne tento §týlov ~ 
okruh. Preto pre mnohých bol 
husrový recitál Thomas:> 
B r a n d i s a - s Mozartom 
ako najmladšfm skladateľom
len ďalším článkom dramatur
gickej jednostrannosti. Tí, čo 
však na koncert prišli, neoru-

tovall. Aj napriek vfhradim na 
adresu dramat urgie si mys
Jim, že je užitočnejile a cen
nejšie zaznamenávať vysokO 
úroveň v interpretačnom vy
stlhnutí štýlu baroka či 1da· 
slcH:mu aj trikrát za sebou, 
ako veľakrát konzumovať ne
urovnaný, neraz horúcou ihlou 
š itý sled programov - hoc
ako pestro tlramaturgicky zo
stavený. 

Vyst úpenie relatívne mladé
ho 33-točného koncertného 
majwtra berlinskej filharmónie 
T ho m a s a Br an d Js a za
n~chalo v posluch!lčoch vyso
ký umele<lký záiitok. Jelw 
zdroj vyc,ihádzl! zo skutočností , 
že huslista demon~troval sku
točne prllvý prístup k hudb,e 
baroka a klasjcizmu. Premys
leni koncepcia Händlovej D 
dur soná~y, oprosteni od akej
koľ\lek zvu~ovej maslynosti, no 
i dynamickej aské1.y, mužná 
lyrika, vrúcncjš l!! tlmočená v 
händlovskej melódike sôlového 
partu, viac kpncentrovaná v 
B!!Chovej SonAte c moll, kul
tivovanosť v budovaní gradá
clf, dynamlck6 pla!Jtlcita zvý
runená v interpretácii son4ty 
A dur Frantlika Bensu - to 
boli hlavué momenty, ktoré na 
výkone nemeckého urpelca za
ujali. Kvalitné zvl4dnutle 
týchto fenoménov vychádza z 
fal,tu, že lntonačná čl$tota a 
do detailov vypracovaná tech
nika slí u Brandisa samozrej
mosťou. Čiastočné výhrady by 
sa dali adresovať azda viacej 
lyrlzovaným pomalým častiam 
Bachovej Sonáty - zniesli by 
viac maslvnejši ,.schnelder
h•novský" tón - to je však 
vec osohného názoru a kon
cepcie (Brandlsovo podanie 
nakoniec neodporuje bachov
skému a barokovému štýlu). 

DruhA polovica vystúpenia 
bola venovaná Mozartovým so
nátam, z ktorých zazneli dve 
z najlepšieh - B dur I<V 378 
i A 'dur KV 526. Ich podanie 
potvrdzovalo <lojem, že Bran
dis vie svoje cllápahie štýlo
vosti vhodne transponovať. aj 

··do klasicizmu. Priezračný, !<la
s.lcky . uši'achtllý tón l prllle
havost výrazu najmä v Mozar
tovej A dur sonáte - z kto
rej nesporne ťaži! Beethoven v 
svojich husl'ových sonátach -
boli ďálšlml zložkami schop
nos ti, ktorými umelec dispo
nu,!e .. 

Nesl~bodno í7. Bhudnút na . vý
borný sprievod k!Hnor·ne crtla 
ceho E c k a r a B e s c h a pri 
klavíri. Zvlášť vhodne umoc
ňoval · dynamickú plasticitu 
zvuku komor,tého dua. Doko
nalil sílhra a teclll'tickl\ pripra
venosť klaviristu doplnila vy
so!<o priazl'!iVý dojem, ktorý 
sme sl z vystupenia nemec• 
kých umelcov odltášall. Škoda, 
že tak dobrý koncert nebol 
lepšie propagovaný. 

Košický 
začiatok 

Ľ. Chalupka 

Vznik š tátnej filharmónie v 
l<oš iciach s a začiatkom tejto 
koncertnej sezóny prejavil v 
hudobnom živote Košic aj po 

8tr6nke orginlza~nej:· ~t4tni 
filharmónia prevzala organi
začm1 starostlivosť o pravidel
ný koncert ný život v Koši
ciach od Parku kultllry a od· 
dychu a postavila sl za cter 
yYbudovaf koncertný život v 
I<ošlclach s pravidelnými kon
certami a z!skať pre t ieto kon 
certy zdravil časť košického 
hudobného publika. Zaplánova
la s i tri dvOj!llesačné abonent
né cykly s tým, že koncertná 
sezóna v Košiciach vyvrcholf 
Košickou hudobnou jarou, po
n!manou po novom, ako hu
d0bné slávnosti eo zaradenlm 
mi~dzinärodného organového 
festivalu. Je to plán, ktorý sa 
v Košiciach rysoval už dlh-lu 
dobu, ale nebolo ln§tltúc(e na 
vysokej proleslonálnej hudob
nej úrovní, ktorá by ho reali 
zovala. štátna tilhl\rmónla v 
Košiciach ut•oblla d'a!AI l<rok, 
ktorým potvrdila t eoretickú 
premisu, že vo vl!č5om me8te 
možno vybudova ť P\llzujllcl 
koncertný týfdeň len pri e~ls
tenc!l profe slo11álneho !IY,h1fo
nického telesa a dostatočnej 
organizačnej základne pre 
profesionálnych koncertných 
umelcov. Od 10. sapt embra do 
29. októbra 1969 v l. abonent
nom cykle SF bol! štyri kon• 
certy, o ktot•é prejavilo záujem 
350 maj i teľov abonentiek a 
okrem toho na každý koncet·t 
cca 100 individuá lnych náv
števníkov - 450- 500 návštev
nikov v prve,j TP.!lUiárnej kon
certnej sezóne gF tvol'l ~dra
vý štart k ďa lš im výbojom v 
košickom obecenstve. Nebolo 
by správne, keby sme už te - · 
raz hovorili o úspechu. Košic
ké obecenstvo totiž poskytu je 
ďa !eko väčšie možnosti. Tieto 
však sí bude treba zabezpečiť 
serióznou organtza~nou a 
ume leckou praxou SF: neskla
mať ani jedného náv§tevnlka 
koljcertov. lebo ten .ie zárukou 
zlskavania ďalších. Toto nepl
šem len z potreby .. m~;~ľovanla 
čertov na stenu", a le preto, že 
pri or!)anizovani I. a'Qonentné
ho cyklu sa vyskytl i a j také 
n edosta~ky, ktoré by po or~a 
nlzačneJ s trá nke v práci s 
obecenst vom nemuseli byť. 
Treba pochvá liť št. filh!lr mó
niu, že si pomerne skor o ve
dela utvo riť !<lub priateľov ŠF, 
ktorý pred každým koncertom 
koná pravidelné ,,fllharmonic
ké utorky". na ktorých priate 
li a ŠF majú možnosť pohovoriť 
s i s interprP.tm i o koncerte na
s lepujúceho dňa, Na druhej 
strane treba upozorniť. že naj 
mä na začiatku pravidelného 
koncer t ného života ŠF mala 
byť informovanejšia pri výbe
re zaht·aničných umelcov 
(Heinrich Berg, kla vlr z NSR) 
a väčšiu pozornosť nrlprave 
proQramového bulletinu (Orga 
nový konci'Jrt Jozefa Sluysa ). 
Možno síce tieto nedostatky 
ospraved lniť sústredením ve
denia ŠF na svo j zá jazd do 
TH lianska (už sme o ňom pl
«ali). ale nemalo tým ut.rpieť 
rlomáce obecenstvo práve v 
dobe, keď ho chceme ziskať . 

Otváracl koncert Y, abonent
ného cyklu patri l štá t nej fíl· 
tJannóníi v Košiciach (10. IX.) 
s di rigen tom Bystrlkom Režu
chom a sólistom Radomírom 
Melmukom. Programované 
skladby (F. Chopin : I<lavil'ny 

10. decembra uplynulo dvadsať rokov od pamätnej prvej insce
•tácie Suchoňovej Krútňavy. diela základného významu v moderneJ 
~lovenskej opernej tvorbe. Na jej úspešnom štarte má vefkú záslu · 
hu aj dirigent prt>dstavenla Ladislav Holoubek, režisér Karel Jer
nek a trojica hlavných, klasických predstavitelov - Katrena Mar
qlty Ceslinylovej, Ondrej štefana Hozu a štelina Františka Zvarika 
Potom sa aj na Krútňavu zniesol súmrak estetiky päťdesiatych ro
kov. A' predsa sa dočkala svojho vzkriesenia návratom k takmer 
pôvodnej verzii vo vynikajúcej Zacharovej inscenácii z roku 1965 
Za dve desaťro<"ia uviedli Krútňavu skoro všetky československt' 
operné divad lA a celý rad popredných zahraničných scén, medzi 
11iml l Moskva . Budapešť, Mnichov, Ant werpy. Podstatnou mierou 
sa pričinila o dobré meno ,slovenskej opery a slovenského hudob
ného umenia v Európe. -bi-

koncert e moll, :ee'dl'ieh s~ .... 
tana: Vltava, A. DvoMfc; K•r· 
neval, j, Haydn: Symfónia D 
dur s gajdlimi, ooll vldtr'lé vJ• 
zitkou SF pred vlastným pub
likom, pripravenou pre záj~zd 
do Talianska. Som rada, že 
väetky obévy o SF na j e j ta· 
llanskom zájazde už m6me .z• 
sebou. Tento koncert t6tlž cel
kove názna~ll. že zAja:zd bol 
iltý hqrll~ou Ihlou, a že ~~k 
výber sollst u ako !!J d'• lí ie}\o 
hosťujúceho dlrlgen~a (L. Mel
muka a B. Ct!ek) nUpll\il 
dostato.čne umeleckO nAro~~ 
no11ť qeklat·ovantl vedenlm §r 
pri vzniku telesa. Pred domA
clm p41>11kom najväčAI llspéch 
mala J. Haydnova Symfónl~. 
A. Dvoi'á~ov Karneval, kýrri 1\. 
Melmu~a v Chopinovom kon
certe podal len málo výruný 
prléŕtl!lrný výkon. B. Sn'létlňÓ" 
va Vlt &VIl napriek svo jej po
P4lllr lt e a llspechu u ooécén
stva v konce{:lcíl B. Re-žuchu a 
v pod~!nl orchpstr a dostatočne 
neprésyedi!l la (nezvyklé rot
vl~čno!!ť, neqpstatočné técb· 
nl!:: ké zvládnutie v orc,héstrl ). 
Úl!!pechy SF v Taliansku a naj • 
mä aeasť s lovenského huallstu 
P. Mlchallcu v programe . urči· 
te znarnenajll ďa151e dopr aco_. 
vanie programových sklidiéb. 

V dvoch recitáloch I. a~o .. 
nentného cyklu sa košlckén\u 
obecenstvu predstl.\vll záplldó
nemecký klavirista Heinrich 
Ber g s L. v. BeethovenovýnH 
sonátami ( Patetická, va r~ 
štejnská, APPIII:!ionáta, Mesač
ný svit ) a belgický (flámsky)· 
organista Jozef Sluys. Heinrich 
Bérg je u nás zatiaľ málo zná
my, hoci pochádza z Moravy. 
študoval v Prahe a má veľl(ý 
záujem o Interpretáciu českej 
hudby. Jeho klavirlst!cký pre
jav dokazuje, že má za sebou 
ve ľkú obohranosť a rutinu., 
najmä pri spopulárnených k ia
vlrnych sJ<ladqéch (i keď Bee
thovenových ). Ziaľ, obecenstvo 
je náročné na umelecky vyso
kú úroveň Inter pretácie práve 
pri t ak populámych Beethove
nových sonátach. A v tom H. 
Berg košicl<ému obecenstvu 
ost al veľmi veľa d lžný. Nt. 
druhej strane J. Sluys (8. ok
tóbra 1969) na organe košic
l<ého Dómu pr edstavil domá-· 
cemu obecenstvu málo zntlmu 
starú i modernú flámsku or
ganovú litera túru a svoju vy• 
sokll umeleckú úroveň doká-· 
za! najmä na troch chorá ld-' "'·t 

' vých predohrách ' J . S. Ba chrt 
(Wachet auf ruft uns dieJ id 
Stlmme, Wo soll ich fliehen 
hin ? Nun komm der Heiden 
Heiland) a · j eho výkOn vyvr 
cholil v J . S. Bachovej -Fantá
zii a fu ge c moll a v C. Fran· · 
ckovom Chorále a moll: vý
stavbou jednotlivých diel, t•yt 
mlckou presnosťou a vyso'kou 
technicko4 vybavenosťou . pt trt 
nesporne medzi európsku eli ~ 
tu organistov. 

Stvrtý koncert I. abon~n'tné~ 
ho cyklu patril opäť St. fi lhar
mónií v I<ošlc!ach s dirigentom 
Byst1,1lkom · 'Režuchom a sólis 
tom zasl. umelcom Michalom 
I<arin'om (29. októbra 1969), V 
J. Cikkerovom Concertine· M. 
Karin ukázal podrobnú znalosť 
tohto základného diela sloven
skej kll!Víl'nej literatqry a s ve
jim suverénnym výkonom sa 
za!iltlžll o úspech tohto cUela 
a j pred košickým obecenstvom. 
Rovnako Z. I<odälyove Tance z 
Galanty znamenali obohat enie 
repertoáru SF z nových oblas
ti (osobitne treba pochváliť K. 
I< locáňa v exponovaných · čas
tiach klarinetového par tu ): J. 
Br ahmsova II. symfónia B dur 
op. 73 znamenala pre oťches • ' 
ter šF nie jedno llskalle. · 

Mimo abonentného cyklu vy
stúp!la v košickom Dóme 
umenia s klavlrnym recit álom 
l<lára Havllková (5. novembt•a 
1969). Na programe mala So
nátu F dur č. ll J. A. Bendu, 
Chaconnu G dur G. F. Händ la, 
Scherzo f moll op. 4 J, Brahm
sa, Toccata et variatlons A. 
Hineggera, Dumku a tanec E. 
Suchoňa a prídala E. Suchoňov 
záver Metamorfóz, jeho Ro
mantickú skladbu a M. NOvá
kov Detský kapriz. (Tento kon
cert len registrujem, lebo som 
v tom čase bola mimo I<o~lc.) 

Druhý abonent ný cyk lus ot 
vor ila opäť St. filhat•mónia v 
Košiciach svo,ilm koncertom 
l2. novembra 1969 s dlrigen· 
tom zas!. ume lcom Ladislavom 
Holoubkom a so s ólistami I<a
l'olom Pet róczím a L!ldis lavom 
Neshybom. Bol to popravde 
ko ncert košických umelcov: 
Ladislav Holoubek uviedol na 
ňom po prvýkrát v orches trá l
nej podobe svoje naj novsrP. 
dielo ·Spevy jesene pre bas a 



orchester z: r. 1968, resp. 1969 
(vléni sme ich počuli v Ko
šiéi!!Ch v klavirnóm znen i) . V 
ňom L. Holoubek oiJäť polvr
dil svoje veľké kva! ty na poli 
p ·ieS!\o vej tvorby , v ktorej m<i 
rrreť(zi slovenskýmj skládaleľmi 
veľmi exponov!lné miesto. Bils
nlcký text s hlbo~ými ľu!jský
mi my!liénkaml starého P. O. 
Hviezdoslava bol podkll!dOm fi-
16210flcky vyrovn~nej skladby 
L. Holoubka. L. Neshyba bol 
nl~len ln§ptriltol:om tejto 
skladby, ále aj je,l prvým a vy
nikajúcln'l Interpretom. Skoda, 
žé usporiadateľstvo zásadne 
néťl~va ·po!llucháčom texty vo
kálnych sklodleb - naJmH no
vé skladby strácajú tým~o n~ 
dôvernejšom kontakte s obe~ 
olmitvom. Vrcholom topto 
:koncertu bola c. Franckpva 
Symtónla d moll, v ktorej r.., 
lioloubek a celý orchester SF 
ukázaJ veľký kus ďälšf?j pnice 
na tv(lrbe lnterprétačného ~tý
lú tohto t e lesa. 

l<oncért11~ tnaJster SF lúir:ol 
ľ~tróczi vystúpil ako sólista v 
W A. Mozat·tovom Koncf:!rte 
)'>re husle a orchester č. 3 G 
dur K z. 216. Treba veľmi 
fll'ivitať programovú spahu 
umeleckého vedenia ŠF, že dá
va pr!ležitosť mllldým sloven
~kým umel~om k sóliStickým 
vystlípenl!lm s orchestrom a 
tYm viac t t·eba privítať, že to 
rob! SO SVOJimi vlastnými pro~ 
h~onlstaml v jednotlivých ná
stro jových skupinách. Karol 
Pe'tróczi už doteraz vykonal 
ve\'ký ~\.IS práce ako koncert
ný n'u\ jsté r S~<' najmä v práci 
so sli\člk!1tni šF a má za se
Mu aj dosť presve(lčjvú, hoci 
krátku sóllsticka prax. Zaslú 
žil llll 6 prvé n&študovanje J. 
Hatrlkóvých Kontrastov pre 
htllll(l <\ ~lay!r: ako aj J. Gre- · 
šállóvé.l Morcaau II, pre hu·sJe 
~ klav!r1 t':la lšle naštuclováné 
slfllléfby v KRO tu netreba ani 
v,ypoč{tava f. Je sympatické, že 
téntó mladý huslista sa hú
žeyn~tr usllu je o vyplnenie 
mei(l!tlt'Y, v koncertnotn živote 
I<oi!c á yýchodného Sloven
ska; od čias E. Z!lthureckého 
nétnärne v J;<o.šiciach husľového 
virtuóza,. l<torý by doplňal po
rnf-rne veľký počet koncertu
,illciclí klaviristov na východ
rt'tm'l Sloven~ku. úlohy, ktoré si 
f<, P~tr'Qc?ii ako j<oncert ný maj
stor Sf í .ako sóljsta dal, nie 
rul l'ilhké, Bllde )llusieť pri nich 
Pl'f.l<o,nať veľa , obje~tívnych l 
su~,jcktlvnych ťažkosti a uro
bila l'ly som mu vel'ml zlú ' 
SI\.IŽbU, kepy S()m pri jeho pr
VOtn koncertnom vystúpen! ne
napisala pravdu. K Petróczlho 
som už počula hrať lepšie ako 
na tomto koncerte. v prvej i 
druhe:i časti koncertu zakol!sal 
il\tOnačnf' c1 tónove í techn ic
k y ~a pr!!~&dil až v tretej čas
t i, Napriék tomu povaitu,Jem I<. 
P~~>tr6cziho vystapen ie za veľ
m i symoatické a verím. že 
d'ál~íe jeho vystúPenia budú 
zt~~~men ať jeho ďalší l.lmelecký 
rut. 

Na záver treba poznamenať, 
že St. filharmónia v Košic iach 
okrem svojej koncertnej čin
nosti' (16. októ)Jra 1969 mala 
kOI'lCét't v Prešove) aktfvne 
sr:>olupraéuje na výchovn.ých 
koncertoch v Košiciach, Pre
šove a Levoči. 

Mária Potemrovií 

Medzinárodné 
hudobné 
·týždne v Paríži 

Už niekoľko rokov prebieha 
v Paríži · po4ujlltie ojedinelé 
svojim rotsabmn a dramatur
giou, Sú to Semaines Musica• 
tes lnternatlonales de Paris, 
ktorých hlavným organizáto
rom je francúzsky rozhlas a 
televlzla v spolupráci s Me
dzlnirodnou hudobnou radou. 
V zahranlči je t6to akcia do
teraz nedostatočne známa -
nie' dlv. ked' v samotnoltl l'aw 
riil sa utrApa v záplave najroz~ 
ltenejšlch koncertných podu
Jati. Napriek tomu vš11k ide o 
mimoriadne zauJímavé poduja
tie. ktoré sa venuJe najsúčas· 
ne.Jaej hudbe neobyčajne za~ 
ujlmavým spôsobom. Každý 
rok tvot·f fsžlsko festivalu 
tvorba nlekofkých súčasných 
•utotov, ktorým je venovaných 
vždy nlekol'ko koncertov. To
ho roku to boli Messlaen, Lu
tosiiWSki a Llgetl. Každý z 
nich m11! vyhradený jeden deri 
s tromf koncertami v rôznych 
sil~~h t vrátane VP.f1,e.l siene 
paiAc• Challlot), čo umožnilo 

predviesť veftnl ilroký a re
pfezentativny ' ·.vbcr z ich 
tvorby vt'átane novinlpk. Z 
Messiaena nanr. po pt•vý rl!z 
vo Francúzsku predviedli jehp 
celoveč~1·nú transfiguration 
pte "v~fljli v~l'lfý orchester", 
zbor a sóla ( Y. Lo rl od, M· 
Jlpstro~ovlč). Totb dl(llo publi
kum prijalo veľnil nadšene, nb 
naprie" torhu sl! jnl zdá, že 
skutočhe ~áv~žflej hutlol!nej 
s~bstancle y i\om je na celo
veči!rný prog ram pr!liš málp. 
Z LlgetlH~ zaujalo hajmij I:..oq
t~nq pre otc~ester, lftoré za
slúžen!J zvifazllo v tRhoročnej 
Tribúne Unf,!sco. Lutoslawské
llo kottcerty sotil už ž!al'bo~~ 
'les~lhoi, h to ~0111 aspoň 
úchytko"l zarj!glstrovat zaujf-. 
mavé kopcértr; na dpi, veno
vanom rtJo<Jerhe~ ol"g11novej 11-
t!)ratúte a lnJf.!rpretäcll a nie
kof~o p rertrltir experlmentál
'tej .hudljy (i tá m811! osobit'lÝ 
dei\ s troma kopcertllmi ) . 

ZpslUhbu r~zJ1lasových pre
nospv I1J&~a korrcer~y pJirí~
skych hudobných tyž~ňov vel'
kú p~!>li):!it).J vo Fr~ncúzsku. no 
i samy o sebe su vermi po
zoruhodt]é tý!lt. ?e ma,lú v;v ni
kajdce n~vštevy publil,a, r·eg
rutl,l,úCeho su na ~O% z mla
djch J'udí. S takým výrazn.ým 
zaujmum mlatlých o avont
g!lrilnlí hu!]bu som Sl! ešte ne
stretol a preto bez pokusu o 
hHerpretáCíu tento f~kt aspnií 
vyzdvl~ujem. Tým viac, že to 
bol zaujímavý príspevok l< proiJ
Iémorn. o l<tor;ých sa v tom 
lstofll čase v p<~lácl UNI\SCA 
t~~ iJtten:dvne diskutoval() a 
uvažovalo. -LM'-

Hudobné 
Estón$kQ 

Dni kulq1ry a umenia Estón
skej SSR, ktoré v uplynulý~h 
týždňoch prebiehqli v · česko
slovens~u. boli súfjasťo,u kaž
doročne~ !!kcie, kladúcej si za 
ciel' pred~taviť umelecký ži
vot tej-ktorej republiky So
vietskeho z11äzu. Tohtoročné 
dni sa stali pr!ťažlivejš!mi, 
pretože o estónskej kultúre je 
všeobecne známe, že bola a 
je na vysokej at·ovnl, či už v 
oblasti archltektilry, výtvarné
ho u1nenia alebo literat(lry a 

. hudpy. V ,posle!i!lej oblllstl 
, najh'jä mla!i~la ·genetiá;ola es
tóns~ych sl<ladateľov predsta~ 
vuje podstatnú ·súčasť avant· 
gardných snaženi v ZSSR (spo-

mi skladatel'ml. Z týchto vy
nikli npjmä rozsiah le Sväto
jánske piosqe od V. T01·misa a 
Saarova Vtáčia pieseň. Obe 
diela kl ád li na in terpretov 
zvýšené mi roky . Pozornosť s l 
Z te jto ČclSti zrstúz ia aj dva 
naše zbot·y - Smetanov SIUv
nostný zbor a Moyzesov zbor 
V trenčianskej záhradke, ppie 
vané v češ tine. resp. s loven
č ine. Drematurgic~y zaujfmaVlí 
bola dt'Uhá časľ uvedená re 
nesančnou polyťónou tvortJbu 
Orlanda Lassa, Gesualdó da 
Venosu, 1'. tv!orfeyho - až na 
Gesualda výoorne predvedenú 
najmä vo vhodnej reilukci i vý 
razovos ti . Nll jzau,ijmave,išia bo
la však nrehliadka zborových 
komJ:1ozlcii m ladše j gen enície 
estónskych sk l adateľov. ktt>rl 
dokumentovali v svoj ich skla(l 
bách vysoký zmys(~ l pre syn
tézu nqvšfch smet·ov v konei
povanf vokil lnych part ií s do
mácou. resp. r u skou t radloiou 
.. chorovoclov". Z~žitkom boio 
najmä De profundls K Nys
t<' cl ta, charakterove príbuzné s 
Pendpr(~rkim. Táto čas e umož
nila ta ll inskému zbor u odhal i ť 
všetky kvality, ktorý m i disr~o- , 
nujP - h lasová vyrov nanosť a 
disciplína. zvý,raznenle dyna
mických kon trastov a odušev
nPi •; podun ie . · 

Na koncerte, k~orým estón
sk i umelej zakončili · svp je vy
stúpenia u nás, sa ~0. novem
bra v koncertnej s ieni Csl. 
rozh lasu predstavili dirigent 
Neemo .Tiir vi, soprnn ist)< a Urve 
ľautsov!i, basistn Tiit {<uusl a 
k lavirista Arbo Valma . úvod-
n.ý Dvoi'úkov Karnc~ vu l chápal 
diri9tml a~n celok s v(tlcc> rýtni 
kO htrHslnými plochami. PrE' lo 
k ládol dôraz na dynamiku a 
plast ic itu jednotlivých 1ísekov 
ná'~ledkom čoho sa mu však 
ne pod arilo udržať kontinuitu 
ce lky. Symfonický orchester 
Cs !. rozhlasu pomj!rne uspoko
jivp r ealizoval Järvlho zámer. 
Podo~n~ · chápanie, v tomto 
pr(p9pe vel'mi vhodne volené, 
uplôtňoval d irige nt vo výstav-
be 3. symfónie mladého estón
sk eho skladateľa J. Räätsa, v 
ktorej sa autor inšpiruje hod-
ne šostakovičovým a Proko
fíevovým symfo.nizmom. Kom
pozične podob,n~ boli oriento
vané tri častí z tanečnej suity 
Kalevipceg op Eugena Kappa. 
Sqpranistka vo svojom vystú
pení dokumentovala širokú pa
le tú výrazu í · ľahkosť prednesu 
(Novikov ...,.. ánía• matkY·• Z kan ....... 
táty •, Pottrebu,ieme m1er, VHem , 
Kapp., Mara z .opery Lembitu, 

• Tallinský komorný zbor na koncerte v sie1ti Slovensfcej filhar
r,:tónie. Snlmka: . ,J:. Valko, čSTK . 

meňtlje Jen .úspešný ohlas .skla
dieb Pärta a · Sňijtkeho na 
záhrebskom bienale ·pred dvo-· 
ma rokmi ). Aj keď estónski 
umelci sa v Bŕatislave pred
stavili iba na troch hudobných 
podujatiach (folklorístícký ·sú
bor Laine, tallinský Komorný 
zbor a koncert sólistov s or
chestrom) dala sa z nich po
znať aj ďt~lšla kladná stránka 
- vysoká interpretačná úro
veň. 
Dňa 24. novembra sa v kon

certne.j sieni SF predstavil tal
linský Komorný zbor, ktorý 
sme u nás mali mp7.nosť po
čuť prvýkrát. Je to po~erne 
mladý súbor (založený v t. 
1962), č!m si možno vysv~tlíť · .. · 
aj jeho široka a priebojnú 
dramaturgiu. Zvláštnosťou je. 
že všetci jeho členovia sú hu
debni profeslo n<HI (zbol·maj 
strl, pedagógovia. skladatelia); 
tým je podmienená aj vysok~ 

kvalita· interpretácie. Vedúci-
ml súboru sa traja d irige nti 
Arno Ratassepp, Kuno Areng 
a Ants Oleoja - takt iež čle
novia zbo1•u. Program svojho 
koncertu koncipovali estónski 
ume lci do d voch tematických 
celkov:- prvá časť bol a veno-
vaná ľudovej tvorbe a úpra-
vám ľudových piesní estónsky-

Eboli z. Verdiho Don Carlosa), 
zvlášť up(ltala ~osnosťou svoj
ho hlasu á vynfkajúciril krytim 
prechodu registr,ov. Mohutným 
hlasovým fondom, kultúrou 
prednesu a javis }<ovým stváť~ 
nenim' zaujali 'Tiit KuLlsi v Mu
sorgského monológu Borisa 
Godunova u árii Petrova z ope
ry Breh búrok od estónskeho 
skladateľa Gustava Ernesaksa. 
Vyvrcholením koncertu bolo 
uvedenie · Stravinského Capric
cia pre klav!t· a or Gh ~) steľ, kde: 
sólistá Arbo Valma dokum'etl 
toval štýlové pochopenie Stra
vinského vo vhodnom op ros- : 
ten! výraz~:~ nesk!zava,iúcom :do 
akademlcke,io chladnosti popri 
samozre jme bezpečne j techni
ke a súhre s orchestrom. 

Na záver zostáva len ľuto
vať, že organizá tori hudobných 
vystúpen! sa nepostarali aspoií 
o elementárnu Informáciu, ne
hovoriac: o set•'ióznej propagá
cii, nedostatkom ktorej mnoho 
ľudf prišlo o skutočne ume/ec 
ké zážitky. Pričinenfm toho 
som sa nemohol zúčastniť na 
husľovom a klav!rnom recitá
le estónskych umelcov (s diP
Iami Pä rtll, Ka ppa a i.) . o 
existPncii ktorého som sa do
zved~> l až deň po koncert~> -
z tlače. -ch-

Mario Zafred 

V R!me je ešte stále jarné počasie, a ťak ·jé ťažko vží
vať sa do atmosféry opernej sezóny, ktorá sa nazýva zim
nou. Dňa 20. novembra sa rímska operná sezóna začala 
obnovenim takmer úplne zabudnutej opery Giuseppe Ver
diho - Lombanlčania (l LombBI'di). Pri d irigentskom pul
te bol nestor talianskych d irigentov, popredný hudobný 
vedec a kritík Gianandrea Gavazzenl, ktorý bol dlhoroč
ným umeleckým šéfom a šéfdirigentom milánskej La Sea
ly. Nedávno ho v Buda pešti vyznamenali za jedinečné di
rigovanie opery Don Carlos. Tohto experta sme požiadali 
.:._ spolu s riaditeľom Teatro dell'Opera - Mariom 
Zafredom o niekoľko odpovedi na otázky pľe Hudobný 
život. 

' ,, 
Gavazzeni:' Je takme1· tradícicm · zaiiínat' ·operne.," lle-z'6ny. " 

, v Taliansku dielami Verdiho, Tentokrát" - po dohode s Mariom 
Zafredom - sme vybrali rané dielo skladateľa, odztkadľu-: 
}tíce ' ešte revolučnú atmosféru Nabucca, ale prezrád:wjtíce 
aj mimoriadne rýchly vývoj Verdiho. Skladateľ prežíva 
v t omto období silné osobné straty - zomrela j eho milovaná 
žena a dve deti, bol na pokraji úplného zrútenia. Nebyť vte-; 
dajšieho intendanta Scaly - Nerellfho, ktorý mte priam vnú-' 
til prácu na opere Nabucco, nemali by sme možno Verdiho 
vôbec. 

Zafred: Niekedy majú aj riaditelia divadiel historické zásltt ·· 
hy na umeleckom vývoji nár oda. Séfovia talianskych operných 

· divadiel to skutočne nemajú tahké. Bojujú s veľkými eko
nomickými a dramaturgickými ťažkost'ami. Ešte neutíchli ostré 
dramatické ohlasy na Moky ptoti vedeniu rnilá.nskej La Scaly, 
vedené barytonistóm Zecchilom, ktotý podal žalobu na Anto~ 
nio Ghiringelliho, riaditeľa prvého opetrzého divadla v Talian-: 
sku. Tento nezvyčajne ostrý útok ·na vedenie La Scaly bol 
zamierený hlavne proti astronomickým honorárom operných 
hviezd (od 3000 až 6000 dolárov za predstavenie ) a proti 
nejasnej ekonomickej politike divadiel. Teatro dell' Opera sa 
snaží za každých okolností sledovať cestu výchovy a získava
nia novej generácie pre túto startí hudobnú formu. Nechceme 
však, aby opera zostala iba .,staroa dámou", ako j u v Talian
sfca obyčajne nazývajú. Ja sám - ako skladateľ opier -
verím v jej večnú aktuálnosť naptiek námietkam mnohých 
súčasných skladateľov, napr. Bouleza, ktorý by nás všetkých 
chcel poslat' do vyhnanstva. Zaviedli sme systém využitia ge
nerálok, ktoré stí verejné a pozývame na ne školskú mládež, 
pričom sa dáva prednosť hudobným .~kolám a konzervatór iám. 
Populárna hudba narobila veľké šfcody v oblasti hudobnej vý
chovy a je .~nahou rozhlasu i fi lhannonlcl<·ých spoločností 
poskytnúť našej mládeži skutočne hoclndtné 1wltrírne zažitfcy. 
Náš repertoár pre tríto sezónu je zameraný ešt e stále na zís 
kanie nového obecenstva. Po Verdiho ranej opere uvedieme 
operu Vyvo lená nevesta od Busonlho, teda skladateľa, kfol'ého 
význam j e eši'e stále nedocenený. Baletné predst(tverzia p1·lne
sú novinky IJ podobe premiér Gas liniho Draka a baletu mla 
dého skladateľa Helmuta Laberera Pozri sa. . . Potom bude 
nasledovat Don Juan v novom naštudovaní - v titulnej 
úlohe s vynikajúcim barf.!tonistom Sesto Bruscantinim. Na 
programe máme aj Monleverdiho Tanec nevďačných a ďalEon 
novinkou pre Rím bude Petrassiho opera Kordovančan, ktorrl 
.~pojíme s Pucciniho jednoaktovkou Plášť. Rossíni nás ollveselí 
.~o svojím Conte ď Ory, po ktorom bude na.~ledovaf svetová 
premiéra opery Idiot od súčasného umeleckého šéfa Scaly 
I:..ucíana Chailyho. Pre milovníkov Belliniho sme zaradili do 
repertoártt operu Cudzinka (ta Stt·aníet'a) s Rena tou Sootto 
vou r' tit((lnej náročnej úlohe, Mario Ross i brtde dirigovať 
predstavenie Carmen. Wagner bude zastrípený Holanďanolil. 
l~ tot'ého uvedieme v ta liančine s Rossi-Lemenim v hla vnej 
ulohe. Sentu bude spievaf Virginia Zeani. Po Wagnerovi dá
me opäť slovo baletu . Uvedieme .wetovú novinku skladateľa 
Romana Vlada , ktorá má názov Cajka. Všetci sa tešíme na 
predstavenia Elnemovej operu Dan tonova smrť, ktorú bwic 
režírovat Franco Enriquez Donizetti bude mať svoje slovo 
v opere María Stuartovna, ktorá mala taký živý ohlas 1W 

tohtoročnom festivale t' T!:dinburgfw so slávnort Montserrat 
Caballéovoa 11 titulnej úlohe. Nel1ojíme sa ani klasickej ope
reflf· S poprednými sóll~tamt uoedieme Suppeho Boccaccla. 
Naša sezóna sa skonči v }líni operou Werther k torú bude 
rlirigovať Franro Mannlno a t it ulnú úlohu bude s'pievať skvelý 
španielsky .tenorista Alfredo K1·auss . 

Zhovúral sa: Jozef Borároii, Rim 



z rozhovoru časopisu SPIEGEL s rakúskym pianistom 
Friedrichom Guldom o klasickej a modernej hudbe 

- . . . ~ - -- - --- - . 

SPIEGEL: l'án Guhla, nedávno ste sa 
uhradili proti zaužívanému s pôsobu kon
cehnej prevádzky. čo vám vadí na s ú
časnom koncer·tnom živote - progra
n1y, ume lci. publikum? 

GULDA: Musím kon.štatovať, že s ku 
točne moderná hudba je afro-amcrickú 
hudba a jej najlepšiu čas(- džez sústav
ne vykl i ešťujú z konce r tnej previlclz
ky . Stá le počúvame, že sa málo hrá 
Stot:kllausen, málo Boulez, ale to nie je 
podstatnú. 

SPIEGEL: Skutočne s i myslite, že 
vplyv džezu na európsl<u hudbu je ta
l<ý vcl'ký '! 

GULDA: Považujem slovo džc7. v tej
Lo súvislosti za trochu úzky pojem 
Myslím na nový hudobný štýl a :jeho 
praktiky. Tento zlom v štýlP sa jed· 
nudu cho už . nedá odtaji ť. 

SPIEGEL: Kedy vlastne tento zlom 
nastal '! 

GULDA: Prlpravne v 19. storoč!, ketľ 
sa začínalo delenie na .,vysokú" a ,.vul
gárnu" hudbu, dnes označovanú za E -
resp. U - hudbu. Definitívne došlo 
k zlomu rozšírením džezu na prelome 
storočia. Dnes je rozkol komple tný. Ale 
dnes sme v situácii, keď sa oba tábor y 
tvária, akoby ten druhý neexistoval. 

SPIEGEL: Hudba, ktorú vy komponu
jete, je síce moderná, ale priemerpá, 
ako to kritici sústavne potvrdzujú. 

GULDA: Ktor! kritici? Dže zov! kriti
ci, a čo je na jdôležitejšie, džezov! ko
legovia s ú so mnou celkom spokojní. 
Námietku zo strany klasikov poznám. 
Znie: Prečo nezostáva Guida pri klasi 
ke, tam je jeden z lepšieh. Prečo robí 
džez, kde nie je taký dobrý ? Odpoved' : 
Aj keby som sa v džeze neprešvihol cez 
priemer, nebol by som z toho nešťastný. 
Pretože sa považujem za koliesko -
ale v správnom stro ji. Na t o som hrdý 
A.i keď nie som na špici, podieľam sa na 
:;pr ávnej veci. 

SPIEGEL: Kto teda stojí na špici'? 
Kto podl'a · vašej · mienky robí časovú 
hudbu? 

GULDA: Iba niekoľko mien: Miles Da
vis. Bill Evans, a lebo Sonny Rollins, ale 
bo John Coltrane. 

SPIEGEL: Teda veliká ni džezu . Pán 
Guida, a le teraz vašej kritike koncert
nej prevádzky už vôbec nerozumieme 
Nemožno preds'a tvrdiť, že naša kon
cer t ná prevádzka veľké mená !lžezu za
nedbáva. 

GULDA : Nie. Kompromisom by bolo, 
keby sa obe reči koketne zmiešali, ako 
to niektorí robia. Je predsa rozdiel, či 
sa zmiešajú do nezrozumi teľnej .,hat
laniny" , alebo čl hovorfm v pl'vej časti 
la tinsky a v d ruhej tali a nsky. Mimo
chodom ma teší, iée mnoho mladých ľu
dí si radi vypočuje moJe koncerty a 
predovšetkým m11 osobne teší, že dá
vajú prcdnoi'>ť modernej hud be. Klasic
kej hud by j e mi síce ľú to. nie viem, že 
je to nevyhnu tné. 

SPIEGEL: Haz s t<' povedali, že by sa 
vám bridilo, keby ste už dnes vedeli, 
i e budete 22. api'Íia 1971 v Bue nos 
Aires o 20,15 hrať Appu ~<;ioná tu. 

GULDA: To súhlasí . 

SPIEGEL: Sú to terla manager! veľ
kých koncer·tných :1genllit', l; torí - zo 
ziskov ých dí'lvocl ov - dil<lu.iú [Jt'llgra
my a termíny, a tak knrmidlujú celú 
l•oncertnú prevád~.ku '! 

Koliesko 
v S}lľávnom 
stroji 

F. Gulcla ako džez-saxofonista a klasický piáli"!Sfl! 

Friedrich Guida v tozhovore s redak t otmi Spiegelu 

alebo za režijnú cenu, a tým vplývali 
na publikum? 

GULDA: Viete, nie som radikál. Ne
chcem zmeniť celý systém. 

SPIEGEL: Nie 1 

GULDA: Vlastne áno. Ale to by ob
r azne znamenalo vziať pušku a isť do
džungle strieľať. To by bolo nad moje 
pomery. Bolo by to dôle)!ité urobiť, ved' 
koncertná prevádzka j e mal inká súčasť 
nášho ods táteho spoločenského života . 
Ale svoj súkromný život s i predstavu- . 
jem Ináč. Vždy bude m hrať modcrn\1 
hudbu, o ktorej som presve dčený a 
možno raz prídem k t omu ... 

SPIEGEL: ... že Gl•lda bude hnť ib~ 
Guldu .• . 

GULDA: ... no povedzme: na 80 perc. 
Guldu. Velikáni m inulosti robili c:ellw m 
to isté, ale nie len ve likáni, aj t i st re1lní 
a mal!, o ktorých nič nevie me . Mo-, 
zar-t hral iba Mozarta , Bach iba IJacha. 
Nik od nich nečakal , že by hrali inú. 
hudbu ako vlastnú. Aj ja by som t o 
chcel dotiahnuť tak ďa l !l ko. A keď k to 
mu dô;jde, keď sa týmto spôsobom 
sformuje nové publikum ·- náznaky lo
ho už pozorujem - potom by som mo
hol povedať: Starých, večne . minulých 
sme tou to metódou dos tal! z kortcertne.,i 
sály. Teraz konečne môžeme' opäť robi( 
trochu klasickej hudby. Teraz vám za
hrám niečo 'i Bächa. To by bola podľa 
môjho názoru schodná a' rozumná cc$.'' 
ta, Pot om, mysllm; by sa dostavil a .p<r-> 
treoná zmtma sama~, Či UŽ S .,k011CC'~-l!~ 
mi" v. tradičnom zmysle, alebo bez nich·;. 

SPIEGEL! čo budú potom robi ť vaš i 
kolegovia, ktorí to nedokážu? ču by 
robil pán Arrau, pán Hichter, pán Gi
lels? 

GULDA: Teraz prichádzame k výc ho
diskovému bodu. nozume;jte, robí sa de 
len ie. Hovorí sa, že to s ú všetci veľ 
kťJ ' Ii'lRldbníci, čo sa sčasli úprimne, 
sčasti pokrytecky uznáva. Ale týmto 
hudobníkom a ich hudbe sa nedari pľe
skočiť bariéru, k torú zriadili zodpoved
ni činitelia za koncertnú prevádzku. Tu 
vysoká klasika, tam nízka zábava. Túto 
bariéru treba vid ieť. 

SPIEGEL: K tomuto s pôs obu tr iede
nia s te sám prispeli. Ved' pri vašich 
koncertoch uplatňujete toto dvojrozde
Jenie. V prvej časti hráte tzv. klasickú 
hudbu a v druhej tzv. afro-amel'ickú. 
Tým teda dokumentujete, že sú to dva 
odlišné svety, ktoré nemajú jetl en s 
druhým nič spoločného. 

GULDA: Ano, je tomu tak. Ale ne 
chcem obviňova ť iba ich samých. Spo
luvinnikom je viac-me nej každý, kto sa 
na prevádzke nejakým spôsobom po
dieľa, mňa nevynímajúc. 

SPIEGEL: Pán Guida, vy s te (lôverne 
oboznámený s prak tikami firiem na vý
robu gramofónových platní, ked'že ste 
sám mnohé nahrávali. Tyranizujú a dik
t ujú tam menej ako koncertní mana 
geri ? 

GULDA: Veľm! zriedkavo. Keď naprí
klad George Széll diriguje Viedens kú 
filha rmóni u, r úd si to vypočujem a- som 
ochotný zabuclnú"ť, že ľudia sú zbytočne 
oblečenl do večemých úborov a zbyto'č
ne zaplatili 800 šilingov a Széll dostal 
zbytočne 5000 dolárov. 

GULDA: To sú veľké memí. O tých 
natol'ko nejde, t i sa ani tak nezmenia. 
Dôležité by bolo, aby sa mladí hudob
níci, o ktorých mi predovše tkým ide, 
pozreli do očí hudobným sku točnosti arn 
nášho stor.očia, skutočnosti, že nastal 
tichý zlom·. Keby si každý mladý hu
dobník toto poznanie, alebo, povedzme, 
povedomie premietol do praxe. potom 
by došlo samo od seba k potrebným 
zmenám. 

SPIEGEL: Aj vy, pán Guida, predsa 
dostávate zbytočne mnoho peňazí, keď 
máte koncert. To by ste mohli naj rých
lejš ie reformovať. 

GULDA: Tie maj(I toľko spoločného 
ako la tinská a talianska reč. To zna
mená, že sú to dve roz ličné reči - jed
na stará, druhá nová, ktoré sú však 
úzko príbuzné. 

GULDA: Nie, práve Lak. GULDA: Chcem vám dať príklad: Pri 
jednom koncerte v Ossiachu sa obe 
censtvo j ednoducho vyrútilo na poklad
ňu, lebo vstupné bolo privysoké. Pove
dalo si: 150 šilingov nezaplatíme. Keď 
nás nepustia dnu za 50 š ilingov, odí
deme. Usporiadateľ bol nútený znížiť 
vstupné na 50 šilingov. 

SPIEGEL: so· staršími hudobníkmi te
lla nechcete polemizovať'? 

SPIEGEL: Myslíte, že tieto zm1esané 
večery vážne prispejú k re[orme kon
certnej prevádzky? 

GULDA: Áno. S ľubujem si od toho 
stále väčšiu integráciu hudby, ktorú po
važu jem za modernú. 

SPIEGEL: Viete s i predstaviť, ŽI! 

platňa vyst r.' iNla koncertnú prevádzi<U? 

SPIEGEL: Nemyslíte si, že táto kon
certná forma je hnilý lwmpromls 1 

GULDA: Túto otázku môžeme zod
povedať iba z vlastnej skúsenosti 
U mňa platľíu na 99 perc. nahradi la 
koncertnú sál u. Počúvam denne t r i až 
š tyri hod iny hudbu, ale nie v kon
certnej sále. 

SPIEGEL: Nechodíte ua koncer ty? 
SPIEGEL: Bola by to utópia, keby 

ste vaše koncerty poriadali za!larmo, 

GULDA. Nie, s nimi nie. Chcem ale 
robiť rozdiel medzi celkom starými a 
tými v stredných rokoch. Keď napriklad 
starý dirigent I<arl Bi:ihm dnes nefúl'a 
saxofón, nemôžem mu to vyčítať. Ale 
kecľ môj kolega Géza Anda - aby som 
uviedol jeden z mnohých príkladov -
nedžezuje, to považujem za nesprávne. 

Preložila -b" 

SOVIETSKA 
MUZIKOLÓGIA 

Z bohatstva hudobnovednej sovie tskej bibliograf if: vy
da nej v t omto kalenclórnom roku, môžemf' upozorni ť iba 
na niektoré publikácie. Chceme tak urobiť bez ohľadu na 
jazykovú náročnosť, ktorú vyžadujú od slov(:) nského či
tateľa a bez zreteľu na adresnosť publikácie, určenej 
raz odborníkov! a inokedy milovníkovi hudby, študen
tovi. 

Kultivovaný muzikológ ut·čite !:iO záujmom s iahne po 
obsahove míročnej knihe V. Zaderackého PollfoniJ t• 
v instrumentaľnych proizvidenij ach D. šostakoviča (Mu
zyka - Moskva, 271 strán). Opisu júe šostakovičov\t 
symfonickú tvorbu a klavime prelOd iá s ľúgami auto! 
publikácie operuje s pojmami rac ionál nej ana lýzy hádan' 
podobne ako náš K. J Aneček a objavu je log ikll skladate 
ľovho harmonického myslenia, syn tetických vlastnos t 
me lasu jeho diel, polyfónie ako aktivnehn faktoru v roz· 
víjaní temat ického materiálu, momentov zrodu nove • 
kvality tematizmu a tektoniky, funkčnosti imitácií v dra 
matickom dynamizme diela, tonál nych lV iiíšt nostf, ce 
lostnej štruktúry fúg atď. Osobitosť šosla kov.i čovho po· 
lyfónneho myslenia Zaderackij vid! v syntéze viachla -

sových princípov, uberajúcich sa od Bacha cez ruský 
národný .,mnogogolos", pričom možno aj uvažovať, do 
ukej mil~ry maJ na skladateľov symfonizmus vplyv sha
kespearovský dramatizmus , lebo uznávaný majster sym 
J:onického t1·agizmu sa týmto pri ncípom nevyhol - rov
nako ~ko vPI'kí symfonikovia Beethoven a čajkovski j. 

Aj piesei\ je id!~olog ický nást roj a odraz dobovej 
:1 tmosféry . O tom pr :~svedčuje obsiahla publikácia 
T. V. Popov(:)j O pes nl ach našich dnej ( Muzyka - Mos
kva. 390 s trán), rozprávajúca o po lstoročnom vývine 
"národno- bytovej" piPsňovosti, o hudobno-poeticke j tvo
rivosti širokých mtís, o červenoarmejskom a partizún
s kom ľo l k l ôre , o úlohe spevu vo veľkej vlasteneckej voj
ne, o piesňovej .lyrike päťdesiatych rokov a pod. Pretože 
sovietske masové piesne s ú u nás pome rne dobre známe 
od r. 1945, pre niísho čitateľA bude azda najinteresant
twjšia kapitola o pies!w voj tvorbP v období revolúcii' 
·t občianskej vojny. (Jba pre inľorm<ic iu upozorňujem, Ž~< 
ônternacionálu v Husku preložili už r . 1002.) 

Brožúra Gorki j v m uzyke (Sov. kompoz - Moskva, 80 
.t rán) od f\ S. [vHnova je užitočnou konzultf1ciou pri:' 
toho, kto by danú tému ch<.:r-!1 spracovať podrobnejši<• 
tla uipJotnC\'Ú <liPbO di zer lHČ!lÚ PľflCU. knižka pre mládú 
\ . A. Arab,iev od V. J . Tra i nina jE' n<ičrtom života 
a tvorby význ~mnf:h n sk lada lel'" romanci v l. pol. minu
lôho R toročia; 7.i"Jornfk Mm!'yl<<• narod nv As iji i Afrik i 
(Sov. kompoz - Moskva. 3l.H sl r{ln) il' súborom po
četného au lot -;koho kol ".ktivu o 11 1Hís neznámej etna
muzikológii ; 230-stranová kniha L. Ginzburga Džuze9pe 

Tartinl (Muzyka - Moskva) je monograľiou o talian
skom dobrodružnom "černokňažníkovi". Cenný je ·tu 
rozbor Tartiniho husľových sonát a koncertov ako a;j 
úvaha o jeho interpretačnom umení a pi)(Jago~)iC I<ých 
zásadách. Ak husľový pedagóg si so záujmom preči ta.l 
vlani vydanú brožúru o Davidovi Ois trachovi a o ma
d'arskom virtuózovi J. Szigetim, učiteľ hry na vio lo nče lo 
nepochybne zatúži po podrobnostiach z umel(:)ckého ži 
vota M. Rostropoviča. Muzikologický nenáročnú kni žku 
o ňom napísala T. Gajdamovičová s patričným od tieňom 
osobných sympatií. Už v treťom vydani vyšla v Le ni n
grade biografia .,král'a v alčíkov" Johanna Straussa: upú
ta nejedným detailom, najmä umelcovým poby tom v Pet 
rohrade. V druhom vydaní vyšla tiež u našich muziko
lógov známa monografia o Hachmanlnovi z pera 
1\, Solovcova. 

800-stranová monografia Musot·skij (Muzyka - Mos
kva) od Georgi ja Chubova prístupným š týlom a množ
stvom životných detailov i rozborom jednotlivých skl a
dieb naplňuje jednotlivé stránky. Autor vidí v repre
zentantovi Mocnej hŕstky revoluc ionára, nová tor~ i hu
manistu, ktorý do konca svojho život a zosta l verný 
svoj im ideálom s heslom " Derzaj, vpered k novym be 
regam". Gogor fl znova Gogoľ, to je nepochybne ziivažný 
problém vzájomných vzťahov be letristu a skladate ľa , Ihe 
ná Pu.škin, Rimskij- Korsakov a Stasov sa pri am h'cmžia 
v tomto zau jimavom životopise, ale zmienku o L. Janá č 
kovi by bolo preds a potrebné doplniť, spresniť a rozšíriť. 

Jozef Tvrdoň 
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V 
íine§nom íňterview pľedštävuJeine 
Petra Szokeho, kandidáta vied, dok
tora prírodovedeckej fakulty buda
peštianskej univerzity a vedeckého 
pracovnlka Maďarskej akadémie 

'vied. Navštlvil som ho v budapeštian
skom laboratóriu a pohovoril s nim o no
vej, ním založenej vednej disciplíne or
nitomuzikológie. Doterajšie výsledky sú 
pozitívnym prínosom k verifikovaniu ak
tuálnych hypotéz te.jto rodiacej sa dis
clplfny. Ide o neznámy muzikálny mikro
svet · vtáčieho hlasu, o nahrávky a skú
mame vtáčích spevov celého sveta. 
Pravda, nie . sú to záznamy obyčajné, ale 
zvláštnym spôsobom ,.preparované", z čo
ho plynie aj originálna metóda výskumov 
dr. Szäkeho. Jeho fonosnlmky vtáčích h la
sov · sa dostanú - mohlo. by· sa povedať 
..:..·pod· "zväčšovacie sklo", pod ,.akustický 
m~kr«;~skop". ro. umožňuje po. prvý raz 
nl! ·svete, aby ľudské ucho rozobralo spev 
vtá~óv ·do· najmenš!ch štrukturálnych po
drobností t ak, ako ho počujú sami vtáci. 
Magnet:o~óliové ' záznamy nám dávajú na
h!jadnuť · netušene hlboko do neznámej, 
tajomnej · rlše "reči", resp. "hudby" ytá
kov. Napokon objavy dr. Szäkeho sú zná
me a uznávané v odborných kruhoch -
od Londýna po Leningrad a Ameriku. 

Pán doktor, naši čitatelia by boli vari 
najzvedavejší na vašu metódu "zvukovej 
mikroskopie", čiže spomalenia hlasového 
prejavu vtákov. Preto - čo je to "spo
malenie" a prečo ho používate? 

Spomalenie hlasového priebehu, t. j . 
viacnásobné predfženie doby trvania a sú
časne preloženie vtáčieho hlasu do niž
šej, pre nás zrozumiteľnejšej polohy, 
ukáže nám tú pravú prirodzenú, teda 
podrobnú formu vtáčieho spevu, ktorú 
počuje takto vták (samozrejme, bez spo
mal~nia a v pôvodnej výške), ale ktorú 
človek nemôže v pri-rode detailne počuť. 
My vlastnú formu či štruktúru rýchlych 
vtáčích spevov môžeme podrobne vnímať 
len v laboratóriu, keď Ich predtým umele 
sp_omal!me, t . j. položime pod akustický 
drobnohľad." 

Vaše zvukové priklady 'nútia k ne
obvyklému názoru - k tomu,· že ten milý 
štebot vtákov, ktorý na jar tak radi po
čúvame napr. v lese, v tejto forme šte
botania vlastne v prírode ani nejestvuje. 
Je len nedokonalym odrazom v Judskom 
sluchu. Avšak je toto naozaj možné? 

Veru je. Musime sa zmieriť s faktom, 
že schopnosť našich zmyslov nie je bez
hraničná. š tebotanie vtákov je len veľmi 
zjednodušeným ľudským vnemom čohosi, 
čo v skutočnosti je oveľa zložitejšie. To
to poznanie sa zdá byť čudným len pre
to, lebo je nové. Ale nik sa nečuduje nad 
tým, že pod mikroskopom aj listy stro- · 
mov, alebo . kvapka vody sa ukazujú cel
kom inak, než ich vidlme neozbrojeným 
okom a že iba mikroskop odhaľuje t a
jomstvá buniek, štruktúru baktérii átď . 
Prr spomaľovaní vtáčích hlasov sa uplat
ňl'tje ten istý, už dávno známy _ princíp 
mikroskopie, ale vo sfére akustiky. Zvu
ko_vou mikroskopiou dostala sa nám do 
rúk cepná. metóda, pomocou ktorej aj 
najrýchlejšie vtáčie hlasy sa dajú roz
tiahnuť tak, aby boli vnfmateľné a j v 
detailoch. Táto metóda znamená začiatky 
vedeckého poznávania hlasov zvierat, naj
mä vtákov, ktori vydávajú ča'stô áž dve
sto-tristo rôznych zvukov' či tónov za 
jedinú sekundu. A to sa mohlo.zlstiť pľá
ve zásluhou zvukovej mikroskopie. Ner
vové procesy vtákov .. "':' . pre'dovšetkým 
spevaVCOV - SÚ 10 až 20-krát rýchlejšie, 
než nervové procesy človeka. Preto vtáci 
rozlišujťl za sekundu. 'áž 20-krát viac zvu
kových elementov ako človek. 
Mňa tu zarazilo aj čosi iné. Nielen 

neuveriteľné tempo nervových pochodov 
u vtákov, ale že tó, čo som počul - v 
spomalenej forme - boli súčasne me
lódie. A to celkom také, aké sú naše, 
fudské melódie. No - môžu mat zvieratá 
hudbu? Môže vôbec hudba existovať na 
rovine čisto biologickej, čl zoologickej? 
Ved' ako dnes predpokladáme, zvieratá · 
nemajú estetický cit, nepoznajú pojem 
.. krása". 

Práve pre tieto otäzky mli ornitomu· 
zikológia aj teoret!ckťl cenu. V našich 
výskumoch totiž vyšlo najavo, že hudob 
ne .formované hlasové prejavy, teda hud· 
ba v najširšom slova zmysle, môžu exis
tovať a.i mimo človeka, mimo našej spo · 
ločnosti. Ciže aj mimo umenia a este 
tiky. Taká je napr. aj hudba ako · hla
sový doro:zumlevacf prostriedok vtákov. 
E\ude, asi potrebné nanovo si premyslieť, 
rozšlriť a spestriť pojem hudby ako hu-

Prepis vtáčieho spevu zo spectr ogramu 

Dr. P. Szäke pri nahl'ávcmí o teréne 

nej minulosti. Dokázané je, že prv! vtáci 
sa vyvinuli z praplazov a vývojový proces 
hlasov vt áct va plynie ne preslajne - rôz
nymi zložitými prúdmi - už 150 miliónov 
rokov. V porovnani s týmto celii histór ia 
ľudského bytia sa :zdá byť len veľm i 
kratučká - nie .le staršia ako milión ro
kov. .Zrod zvie racej hudobnosti Leda 
predbehol zrod hudobnosti l'udskej o via 
ceré miliónroči a. Hlasy dnešných plazov 
sú nesmierne prosté, ncur likulované vý
kriky, obyčajne k!zavej ľormy bez akej 
koľvek členitosti. Sú teda aj nemuzikálne. 
Je logické, že v podstate! nemohli byť iné 
ani kriky praplazov, predchodcov vtáko v. 
Z dnešnej formy hlasových prejavov pla
zov môžeme teda s ve ľkou pravdepodob
nosťou, ba s is lotou u súd iť . aj na vše
obecný s t av hlasov ich predkov. 

Pod ľa zvulwvých príkladov L re ba pr i
znať. že princ:ipiá lna pod ob nos ť hlasovej 
formy, napr klzavý hlas mladého plaza 
- krokodíla n!lskeho s klzavým hlasom 
ll-dňového mláďaťa mlynát·ky d lho
chvostej (v s pomalenej forme ) je v zá
sade dost presvedč ivá . 

Toto potvrdzuje všeobecne známy ná
zor, že hlasy pravtákov sa vyvinuli z hla
sov praplazov a že ti eto najstarš ie klza
vé .. plazie" for my kr ikov dodnes nevy
mizli . ani u vtákov. Zachovali sa ešte aj 
u mnohých spevavcov. teda tiež na naj 
v.ys,šom stup nÍ kmeňovej · evolúcie vtác-

vojenská t rúbka, ·alebo' pišťálka". Vtáci té· 
da môžu za priaznivých okolností t iež 
prefuko_vať svoj hlas do rôznych inter
va lov. Ci~e zo svojej živej p!šťalky môžu 
vyludzovať intervaly. A toto sú základné 
štrukLurfl lne elementy každej hudby. 

Ale - ako prišli vtáci na to, ŽI!' majú 
"píšťalk u" v priedušnici a :le môžu v .. j 
tvol'iť aj hudobné in tervaly '! 

Náhodou. Spoči atku tot iž v.~etci pra
veki vUíci musel i mu C hlasy ncmuzikálnc, 
hlavne klzavé. I<eďže si však postupne 
osvoji li spôsob života vo vzduchu, na~ 
učil i sa l ie ta ť, dýchacie orgány sa im 
veľmi zdokonalili. Potom sa stalo, keď 
pod vp lyvom rôznych podnížden! kričal i, 
vola li, že sa im fr ekvencia kmit ajúceho 
vzduchu v priedušnici ako v plšťalke zvý
šila náhle, skokom napr. na dvojnásobok 
a t ak sa ozva la okt<í va. Tu ešte bez 
akéhokoľvek život ného význam u. Prvé 
hudobné intervaly vzn ik li' v takejto ťor
me iba náhodne. Zaznieva li len tu a tam, 
neboli ešte pre is tý druh vt ákov ani pri
značné, ani zvlášť významné. i\le už exis
tovali. A práve to je dôležité! 

Domnievam sa však, že hudobné inter
valy s ú už zvlášť nápadné útvary, ktoré 
sa svojou charakteristickou formou vy
zdvihujú z akustického prostré<lia ostat
ných, ešte neformovaných, príliš vše
obecných foriem hlasov vt.ákov. 

Prirodzene. Práve prc lo niektorí vtáci 

O tajomstve hudby 

Dr. ťP .. Szäke' v svoJej pracovní 

t va, napr. u sýkorky veľkej , ktorá iná č 
spieva obyčajne v čistých muzikálnych 
interva loch. · · 

Hlasy. ktoré som s i vypočul z magne
tofónového pásu, predstavovali len ojedi
nelé, osamelé, krátke volania. Ale ako sa 
tieto kl-iky dostali von z tejto samoty? 
čo urc.>bil pravtá,k, keď ho dačo nútilo vy
dávať hlas po dlhšiu 1lobu? 
Rozličné vnú torné podráždenia t r vajú . 

ce dlhšiu dobu donútil i čl n aučili vtáko\' 
(počas mlliOn a miliónkrát sa opakujú
cich ďrážd!vých situác ií), aby svoje ·oje
dinelé kriky opakovaiJ stále tesnejšie a 
tesnejšie viaékrát za sebou. Postupne sa 
potÓm' ustálili ·kratšie - dlhšie reťazové 
rády 'krikov; ako ·organicky viazané a v 
časovom priebehu už' často pravidelne ar 
t ikulované väčši e a zložité hlasové jed
t\ótk'y. Bol to rozhodny krok k post4p
t;ému vzniku • ~täčej rytmiky. Musím tu 

V:~.op.r.íro.d .e ... ·"·' 
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dÓbného umenia- .a. definovať aj hudbu zdôra~n il' dôl eži tosť vzniku princípu opa-
zvierat, ktorá nemä u nich. funkciu ume - kovania. ako n iečoho nového, čo dáva 
lecko-estetickú, ale len 'biologickú - do· krldla celej evolúéii neskoršej hudobnosti 
rozumievaciu. Avšak nezachádzajme pri- vtákov (ba aj hudobnému vývoju člove-
liš ďaleko. ka). 

Myslite, že hudobnosť, hudobný cha· Ako sa však vlastne stalo, že tieto 
rakter zvukových prejavov vôbec závisi predmuzikálne formy dostali neskorši!' 
len od ich špeciálnej ťo.rmy či štruktúry charakter muzikálny? 
a nie od funkcie a obsahu týchto zvu· V evolúcii vtáč!ch hlasov práve nemu-
kovýcll prejavov? zikálne, stále opakované elementy - vo· 
Podľa moJej mienky pojem "hudba" zá . ľakedajšie ojedinelé kriky - sa zmenilí 

sadne znamená (v najširšom zmysle sl o . v muzikálne elementy v tzv. hudobné in-
va . a vo svetle novš!ch poznatkov) hu tervaly a tak z týchto nemuzikálnych 
dobnú štruktúru, čiže predpokladá pr!- vznikl! muzikálne opakovacie formy. 
temnosť hudobných intervalov - a nič Niektor! čitatelia iste počuli - aspoň 
viac. T~v. "vtáčia hudba" a hudba člove· 7. rozhlasu - chýrečné vykrikovanie au· 
ka sú štrukturálne. (teda formálne) vše- ~trálskeho rybárikovca. Hlasy týcht o vtá-
obecne blízko pribuzné. Mám zachytené kov rozosmejú každého z nás, hoci prP 
množst vo vtáčích piesni, ktorých zvierací 'l ieh samotných sú tieto kriky vážnymi 
pôvod by nerozpoznal . ani medzinárodný >ignálmi kontaktu, neobsahujú nič smieš-
kongres hudobných vedcov. Najvyspelej- ne, iba pomáhajú akustickou cestou udr-
šie útvary hudobných pre javov vt áko' žiavať členov kŕdľa pohromade. Keď s; 
totiž predstavujú formy známe z ľudo tieto kriky vypočujeme v dvojnásobnon• 
vých piesni a hudby najrozličnejšich ná wäčšeni. dostaneme typický príklad ne-
rodov. Napriek tejto všeobecnej formá! 11uzikálnej prapočlatočnej formy. 
nej pt·ibuznosti slúžia hudobné prejav) Toto je aj presvedčivý príldad, že my 
vtákov len potrebám ich života, Ich bio· ľudia, pri vnímaní sveta okolo nás, tedr 
logického bytia. Hudobné prejavy člove tj hlasov vtákov, sme náchylní vychá 
ka však smerujú prevažne k jeho ume ll zať zo seba a do javov prirody vnáša · 
leckému -:- estetickému, ,VÝJ::!i~P·· Obsah ~ vlastné city a predsta~y., Aby sa tom,ut' 
funkcia oboch týchto sfér hudby s\1 tedH -~abránilo, musí ·veda prírodu (pravda, ' 
r•ôzne. istom zmysle) odľudštiť, "odsubjektivi 

Z akých začiatkov, základov vznikla a zovať". Len potom ju môže poznať takú 
vyvinula sa u vtákov dnešná muzikálna aká v skutočnosti je. - Alw však vznik· 
komunikácia? li prvé elementy . biologickej hudby: prvé 
Keď chceme načrtnúť prijatel'nú hypo- intervaly muzikálne? 

tézu evolúcie v táčieho hlasu vo všeobec- Vieme, že dýchaci systém vtákov zvy-
nosti, musíme nahlfadnuť naspäť do dáv- čajne funguje v pods tate práve tak ako 

' 

pomocou mípadných in tervalov svoj ich 
hlasov začali dokona lejšie, s väčšou isto
tou poznávať jeden druhého, rozlišovať 
svoj druh od druhov ostatných, ba aj 
spozna ť s ituácie. ktoré boli pr e nich 
pr iaznivé a lebo nepriaznivé. Intervaly sa 
teda stali pre vtákov uži točnými. A tak 
sa hudobný charakter v hlasoch mnohých 
vtákov upevňoval z pokolenia na poko
lenie vždy lepšie a lepšie. Užitočnosť 
bola h lavným motorom ich ustá lenia sa 
·1 súčasne neraz aj ich prudkej evolúcie. 

Nehovorili ste. pán doktor, ešte o ryt
micl<ej stránke. Ako je to s rytmikou u 
spevavcov '? 

Mimoriadne bohatý dôkaz toho. že aj 
rytmika vtákov je v podstate akoby ľud
sky utváranú nachádzame - medzi iný
mi - u škovránka poľného. Nie menej je 
zaujímavé, že pri tvorení svojich melódií 
spevavci použlvajú a.J techniku tzv. t rans
pozície, alebo presnejšie: t ranslácie čiže 
prekladanie motivkov v st upnici z polohy 
vyššej do nižších polôh. Napr. u drozda 
sťahovavého kanadského, u škovránka 
lesného a L A konečne poznáme aj vtá
čie hudobné prejavy vyššej, nie;kedy až 
piesňovej , teda viacriadkovej strofickej 
formy, ktoré sú nám už veľmi blízke. 
Napr. u prhľaviara žltoprsého novozé
landského, st rnádky lúčnej, škovránka 
lesného atď. 

Toto je skutočne odhalenie dosiaľ n~
poznanej, tajomnej hudby v prírode. Je 
to objav, ktorý bude mať iste zásadný 
význam aj pre biológiu - veď vnáša do 
nej vedu o hudbe - no aj pre muziko· 
lógiu, pt·etože !lo tejt o zasa vnáša bioló· 
giu. Takto sa tu - v určitom zmysle -
spájajú dve terénne vedy, ktoré 1loposiaf 
stáli príliš ďaleko ocl seba. 

Týmto ste, pán r edaktor, vlastne veľmi 
presne vyslovili myšlienku, ktorú som 
chcel povedať na :záver ja. 

Nakoniec sa mi nevdojak vn1.1cuje iba 
jedna myšlienka, ktorú nemôžem nevy
sloviť. Je to spolupráca s dr. Miroslavom 
Filipom, CSc. z .Bratislavy. Ďakujem mu 
aj touto cestou za aktlvnu, pre mňa veľ
"lli osožnú, t vor ivú spoluprácu. 

Poznamenávam, že dr. Szoke už roky 
;polupracuje s dr. M. Filipom, docentom 
!'FUK, vedeckým spolupracovníkom ústa
vu hudobnej vedr SAV. Dr. Filip totiž 
vypracoval pre muzlkologické ciele elek· 
tronickú metódu zobrazovania základných 
':mitočtov melódií a tak jeho prístroj, 

, ktorý Sátt:l vytvoril,. dá -sa .. výborne . po1,1žlť 
aj na podrobné zobt·azovanie vtáčích me
lódii ako akustických javov. Náš ve!}ec 
vla'stne objektívnou cesto\J dokázal, že 
vtáčie . mefôd'ľe objavené dr.- · Szokeom 
skutočne existujú a že ich not ové zápisy 
sú v pods tate veľmi spoľahlivé. 

Zhováral sa Franti~ek BRANIŠ 



Na n1argo prekladov textov hudobno-dramatických diel predpokladáme, že každý jedinec nášho hudobného· obe
censtva ovláda všetky svetové jazyky '? Prosím, spievať 
v originäle je teraz módne, ale vo svetových hudobných' 
ustanovizniach dajú posll!chäčom do ruky aspoň sprie
vodný preklad, tak, ako to praktizu je aj . naša fil ha rmó
nia. No Vysoká škola múzických 1.1menl ba ani Konzerva
tórium to už nepotrebuje. Naša mládež to v cudzích 
jazykoch tak rozkošne komolí, je to módne, je to sve
tové, vyzerá to múdre a skúsene! 

C~ e ~· h o zaznieva~ z nas1c 
V poslednom čase som počula ve ľa invektiv na konto 

hudobných textov a ich prekladov. Podľa jedných písať 
a preklad ať hudobné tex ty je práca zbytočná, ba hlúpa, 
lebo napokon pri speve väčšine s lov nerozumieť. Podľa 
iných - aj tak vraj nemožno vystihnúť v preklade ori
ginál tex tu a spojiť ho s hudbou v dokonalý . celok, 
akým bol v pôvodine. 

Ne jak sa tu - v pos lednom čase - nezdravo zač!na 
oddel'ov~ť pojem hudobný text a preklad od pojmu 
literárne ho textu a prekladu . Mne sa to - priznám 
sa - vidí nepochopite l'né. Pr ešla som kedysi veľmi 
hladko a prirodzene od r ecitácie k spevu a už vtedy 
mi boln jasné, že napríklad pieseň je zhudobnená bá
seň. kde slovii tvoria rovnocennú zložku hudbe. Veď 
pretc si ich predsa skladateľ vybr al, vcítil sa do nich 
a zhudobnil ich Asi aj sám chcel - aspoň si to tak 
predstavujem - aby každý poslucháč, či už žije v Indii 
a či u Eskimákov, slovám i hudbe ro:wmel. Aby pro
stredníctvom slov pochopil, prečo v hudbe vytvoril 
v patričnej chvili práve túto atmosféru, prečo vyak
centoval určité miesto, prečo záver ukončil akordom, 
ktorý spoluznie so záverečným - najdôležite jším s lo
vom. tvoriacim pointu. Veď napokon, pieseň zvyčajne 
patrí k programovej a nie absolútnej hudbe. Sú aj 
piesne, na jmä v modernej hudobnej literatúre, kde ľud
ský h las lvorí jeden z hudobných nástrojov, ale spevák 
tu potom obyčajne s pieva na oddelené vokály, alebo 
onomatopoick~ s labiky. Nerušme zámer skladateľa, daj
m e cisá rovi čo je cisárovo, ale nerobme, prosim, z Goe
teho ani Petrarcu tvorcu textov pre konkôny, bez
menného solmizátora, ktorý svoje verše p!sal preto, 
aby z ús t spevákov vyznievala napokon nič nezname
na júca záplava zvukov. 

A tam sme pt'! koreni veci. Tu vid!m aj prfčinu, pre
čo za týchto okolnosti pod vplyvom týchto názorov ope
ra i pieseň s trácajú svoj zmysel. Trpí jednoducho na 
neúctu k s lovu, ktoré - je v ústach mnohých spevákov, 
a le často i v mysli viacerých skladateľov, dirigentov ba 
a j operných režisérov zbytočnou príťažou, nepotrebným 
ape ndi:-:om, k torý by bolo t reba .vyoperovať, aby zby
točne neprekážal. 

Kým Taliani, Nemci, Rusi, al e i Angličania a Fran
cúzi vysoko vyzdvihu jú svoju kultúru s lova, svoj vlast
ný Sprechgesang, s voju dizzione, u nás už v samot
ných začia tkoch učlmo deti spieva!! v cudzích rečiach, 
s cudzími prízvukmi. s cudzou artikuláciou a často 
s tav.iame na pôdium s pevákov, ktor ! nemajú potuchy 
o tom, čo spievajú. Hlavne, že spievajú intonačne 
správne a nevybočia globálne z koncepcie skladateľa. 

Pred niekoľkými r okmi sme sa rozhovorili spolu s hu
dobnými teoretikmi no stránkach časopisov na túto té
mu. Bolo to v pr ípade uvádzania Hon.negerovej a Clau
delovej .Tohanky z Arcu. Kritika vtedy naznačovala, že 
d ielo sa malo recitovať a spievať v origináli, hoci sárr 
Honneger a Claudel povolil a či nariad il uviesť do 
pôvodn!lj fran cúzske j partitúry nemecký a anglický 
text.' Prečo t eda? - Veď slovenči ne azda n ik neuprie. 
že je ta k~'u výra?.nou a výz:azu schopnou rečou - zá
merne nepouž!vam glycerínové ·s lovo ~pevnou - ako 
nemčina a angličtina. · " 

Viem, preklad nie je vždy zvukovo a obs ahovo zvlád
nutý a dotiahnutý Mfi lok torii hudobná inštitúcia dá to
tiž prekladat.el'ovi dos tatok času na domyslenie a do· 
pracovanie veci - ale neuznávam, a to po mnohoroč

ných skúsenost iach, že existujú nepretlmočitefné texty, 
čo by mali pr i prebäs neni podstatne viac zábran ako 
preklady básnf. A tie dnes - ako z mnohých edícil vi
díme - tlmoči ť je vecou samozrejmou a v najvyššej 
mier e oceňovanou. ľt'á ve tak ako uvádzať veršované 
drámy v prekladoch. Kde je tu rozdiel ? Neviem -
a preto nerozumiem, prečo by sa mala . podceňovať 
profes ia libretistická a hudobno-prekladateľská. Vecľ 
tvorca hudobných tex tov musí ovládať viac oblasti. Musi 
sa vyznať v poetike, ale i v hudobnej skladbe, ba i 
v speve. Musi vytvárať súlad troch umení. Nech mu to 
slúži - ak to robi dobre ,, - na česť, nie na hanbu. 
Prekladateľ a upravovatel' hudobných textov často

krát môže zachrániť staršie dielo pred zánikom. A·k tex· 
ty v pôvodine boli nezáživné, bezkrvné, prepracovanim, 
š ikovným prebásnenlm môže dielo sprístupniť, zaktuali
zovať, pozdvihnúC a spraviť ho i pre súčasníkov prí
ťažlivým. často vidíme, že t o isté dielo v dvoch r oz
dielnych prekladoch vyznieva celkom inak - raz fádne, 
raz pôsobivo. 

To j e teda oblasť záujmov a doména nás tvorcov 
a prekladateľov hudobných textov. Cittme sa v nej dob
re, ale - ako to už býva - pri našej práci nám musia 
pomôcť aj inf, alebo nám j u n esmú aspoň kaziť . a zne
možňovať. 

Každá umelecká profesia má určitú autorit u, akési 
p rávo a výhradu, že do jej oblasti nesmie zasahovať t en, 
kto nie je do veci dokonale zasvätený. Také právo má 
maliar, spisovateľ, dirigent, r ežisér - len tvorca hu
dobných textov ho nemá. Tu naopak vládne úzus, že 
len čo die lo dokončí, berie do ruky pero skladateľ, di
rigent, režisér, s pevák, šepkár a škr tá a opravuje, čo 
mu práve príde na um. A to bez ohľadu na celkový 
kontext. Zavše len pre to, že spevák obľubuje istý vo
kál a vyhýba sa zámerne druhému (a to i v stredných 
polohách, o výškach nehovorfm). Opraviť text je totiž 
pohodlnejšie, ako opraviť vlastnú t echniku. A málokomu 
pride na um, aby sa tvorcu hudobných s lov aspoň opýtal, 
či to neporušl jeho koncepciu, rýmovú skladbu, pointu, 
celkový zmysel. 

Naše práce sa, žiaľ, mälokedy vydávajú tlačou. Mnohé 
l nich teda neskôr v sfalšovanej podobe kolujú z d iva
de lných archlvov, z biblioték hudobných inštitúcií, roz
hlasu, televizie medzi spevákmi a kazia nám neprávom 
náš umelecký kredit. Bolo by naozaj načase staré sko · 
molené texty podpísané našim menom znovu zrevido· 
vať, upraviť a napokon legálne zautorizovať. Musi predsa 
i tu existovať dáky autorský zákon na ochranu slova . 
Veď nejde zvyčajne o spevácke vokalizie, ide o závažné 

javísk? 
texty, ktoré sl úžia k pochopeniu diela ako celku. Naj 
častejšie prekladáme práve klenoty sve tovej literatúry
a verte mi, Goethe ostáva Goethem, či sa jeho s lová 
recitujú a či s pievajú. Bola by som vel'mi vďačná, keby 
sa nad týmito slovami zamysle li naši hudobnici. Nejal< 
mi táto éra pripomína časy kastrátov a speváckych tech- · 
nických virtuózov, ktorí s i .zo spevu robili koloratívne 
ozdoby a kadenice a menili s i árie a slová, ako sa im 
zachcelo. Patríme k nim ? Vraciame sa ta? Co je hlav
né - fo rma a či obsah ? 

A zatiaľ napríklad naša Nová scéna s i svoj boj úspešne 
vybojovala. Dnes nikomu nepr!de na um požadovať, aby 
na West Side Story spievala a hrala v or iginále - hoci 
v principe ide o to isté. A čo myslíte, že s lová k Ma hle
rovým piesňam O mŕtvych deťoch, Schumannov cyklus 
o Láske ženy, či Musorgského Piesne smr ti majú menej 
závažný obsah'? Na mieste radového poslucháča - n ie 
vybraného fajnšmekera - by som chcela práve tu ve
dieť, prečo na istom mieste hudba gradu je a znázorňu je 
búrku, prečo na inom prechádza do uspávankových mo
•ivov a ako to všetko spolu súvisí. 

Ak len estetická forma. výborne - ale potom naoza j 
spievajmP. na solmizačné slabiky. Je to krajšie, nijaký 
zvukový nesúlad, nijaký zhluk konsonantov nás nerus1, 
len je práve zbytočné vedieť, o čom sa tu spieva. A či 

Rada by som povedala na záver ešte tol'ko. Pri písan[ 
týchto riadkov ma nevedie nijaký osobný záujem. Za 
mnohoročnej práce v tejto oblasti vykonala som i ·pre
bojovala to, čo som vedela a vládala. Chcem len, aby 
tieto poznámky umožnili a uľahčili prácu cľa lšfm ume l
com, ktori ju budú robiť práve s takou láskou· a po
chopením. Táto práca si ju totiž zaslúži. Je veľmi krás 
na a veľmi zau jímavá. Ja na ňu dosiaľ trpím. Chvalabo
hu?, či bohužiaľ'? J ela Krčméry 

ŽIVO"fA 

Tie 
naiúspešneišie ... 

Redakcia Hudobného života roz
poslala .hudobným kritikom, sklada
te!om, interpretom a poslucháčom 
VSMU anke tovú otázku na tému: 
KTOR~ HUDOBN~ DIELO, INTER· 

PRETAČNf VfKON ALEBO EDIČNf 
ČIN NA VÁS NAJSILNEJŠIE ZAPÓ
SOBILI V UPLYNULOM ROKU 1969? 

.~rináš~~le aspoií. niekoľko najza
UJtmavejszch odpovedí. V ankete bu· 
deme pokračovať v januárovo;n čís
le. R e d a k c i a 

....... ( ,, .. .... ' 

Dr ZDJi;(N[{O NOVÁCEK 

objaveným historickým dokumen
tom z hudobných dejín Bratisla
vy.) 

ANNA KOV ÁROV Á, 
hudobná kritička 

Je skutočne veľmi ťažké vybrať 
za uply11ulý !'Ok jednu lmdobnú 
skladbu a interpretačný výkon, 
keďže som pravtdeln!}m návšteo
níkom takmer všetkých koncer
t ov, pozerám každú hudobnú r elá 
ci u v televízii a občas si vypo
čujem aj novinTcy z rozhlasu. Sle
dujem i rwvé nahrávky' na gramo 
platniach. Za jeden rok .~a vy· 
skyt ne hodne skutočných umelec· 
kých zážitlcov, tak ťažko si spo· 
menúť, ktorý bol vlastne naj sil
nejší. V t vorbe je t o ešte tah.~ie 
ako v interpretácii. 

Nemusím ani dlho uvetiovať, aby 
som na prvé miesto uviedla 
Pletnc tus Ladislava Bur lasa. Pre· 
čo? Bolo toho dosť o tomto diele 
napísané a práve vo vašom ča· 
sopise J . Hatrík napísal všetk o , čo 
pri počutí tohot o diela človek cíti 
Lepšie by ·som to nevedela po· 
11edať Chcela by som iba dodať. 

, že nielen pri prvom poč1Ltí diela. 
·' 'W rll<' , 'pr i opätol!nom zaznení ~o 

l. I tohto rok u ··o·m 1·nal . ·z · z . . · ma ZIJO!!a a znova zmocrluje na-
v SL ne U "l . z- h ·z· b l ·t 

ži tky z n iektorých vokálno- sym · pa . Le a ce. a s~ se u. ~m " . o e\-
toni ckých diel Pendereckého . .Ob~ - 110m, ~OZJt_m~m . ~ra.1~vá .trag~c · 
r ovské medzinárodné -. .1 •wst . ktora doveka zasahuJe v Je· 
tohto ~klrt -' ·zteľa .· . utsfe~ 1

Y. lw 11ajľudskejšej podstat e, nemô-
• ,.U< Sl vysve •·U]e/11 · J ' d 'k l l f ( 1 . 

najmä t ým. že hoci pracltje mo- ~e w am nr o w nec za a wsta]· 
der nýmt w nel f'clcými prost r iedka· nom. - . . - - " ' • 
mi, sú jeho spomínané diela mi· Druhym. ;~tlnym • zau! k_om bola 
moriadne citovo vzrušivé a dotý- Of!eca JuraJa. Ben.esa Ctsar_ove ~!O · 
Icajú sa najhlb.~ieho . rmlit,·a poslu - . 1•e _:;a11j- Zaposobzla hlbokym (tlo· 
cháča. Okrem toho ·ma mimoriad- . w fwkum ob.~.ahom a c~lkom ne-
ne zaujalo De prof undis estónske· olmyklou, t;~l mr suge.~tw~ou for -
ho :;ldadateľa K . Nystedta, .k t oré nwu. Da~<: _ cl~veku _vela tmptLlZO il 
u Bmtislave s nevšedným a~·pe· 11~ . pr em.yslame A ~~.~te z hudob· 
citom uviedol . tallinsklj komorný neho stanov~slca nt~tf}J nezabud-
zbor . z domácich novÚLiek to ·bo- nem n-: fugato k r a]ctr ov. _ • 
la novinka J.ozefa Sixtu. ktorá Je_ hadam trocha P?radoxne, ze 
vel'mi inteligentne pracuje v ob - t1·etLa skla~b~, .letora. r;ta tohto 
last i notlého zvuku a far ieb, avšak ,.oku .. chytila • /!:l .z u;eho sveta 
nemôže :;a jej vytknúť .~pekula- hrtdby : ~ea_toua ,pte.~en_ .,trouba· 
tívna konštruktívnosť. (~aura na_se] doby Manana Vargu 

. • . . S ntkamt vo vr eckách. Prečo? Vy-
.2. V m~erpretacne1_ oblast t. - počujte si j u z platne a hádam 

ak nesp_omt~am m'!ohe zahramčn_é to pochopíte. 
or:a~ofonove _nahra~ky -:;- f'!!a na~- S interpretačnými r;ýkonmi j e 
mac zauJal uykon vwlonceltstu RL · t o už taž.~ie. Bolo ich vel'a a sku· 
chard~ Vandru a j;ho partn~ra točne j e fažko vybrať. Rozhodne 
klavir tstu Zambors~eh? v S?nate nie j e možné určif jeden a pre-
Bohuslava Martinu. Tu su na to ich 1wediem 11iac: 
m_ieste. len superlatívy. Slcvelá ill· 1. Slovákova interpretácia v. 
dtvidualna hra oboch, súhra a Beethovenovej symfónie na 
~:ájomné p_ochopenie do naj:nen - otváracom k oncerte SF. 
steh nuanc}t, b~tlantná techmlca a 2, Ondrej Gustáva Pappa v 
vôbec nevsedna rozu:novq uyspe~. Krútňave (5. októbra) . 
los.f oboch, čo_ sa preJa~uJe naJma 3. Niny H azuchovej Schuman-
v tch vlast neJ koncepcu a pacho· nov cuklus Lás7~a a život že· 
pení celého diela. Os?bitYfý záž~- ny. 
to~ ._som mal z vystupe_ma Ju_br· 4. Daniely K ar došovej lll. lcla-
le]neho O(Cfzestr a bratzslavskeho vírny koncert B. Bart'óka. 
Konzervatória , ktorý hral na na· 
šich oslavaclt. Osemdesiat našich 
absolventov prijalo nezištne člen
stvo v tomto telese a hoci sa ziš· 
li zo všet kých ln·atislavslcých or 
chestr ov, podali výkon znameni te 
ucelený, plný nadšenia a umelec
kej suverenit y . Talcýto orchester 
sa t ttším dote1·az v našej hudob
nej k ultúre neuy.~kytol. 

3. Z teoretick!}ch publikácií ma 
. ~tále ešte najviac vzr ušuje 14-
zväzlcový slormík Die Musik ilt 
Ge:;chichte und Gegenwart, ktorý 
už máme na našej škol e komplet. 
ný. Je to ozaj dobrý poci t praca· 
vať s takýmt o dielom, v 1ctorom 
človek 11ájde toľko inf ormácií , od· 
kazy na literatúru, hoci ako dnes 
vidíme, práve slovens7cá oiJlasť tu 
nie j e azda tak zast úpená. ako by 
si zaslúžila ( NapoTron azda s tou
to otázkou súvisí r to. že sa mo · 
mentálne najviac venujem novo-

JAROSLAV BLAHO, 
pracovník Divadelného ústavu 

1. Opera mladého slovenslceho 
skladatera Juraja Beneša Cisáro
ve nové .~aty , ktor á v našich po
mer och spllia ako jed iná postulá ty 
hudobného divadla súčasnosti 
(moderna.~( výrazových prost ried
k·ov. pokus o synt etické d i!!adlo. 
jednoznačná spoločensko -politická 
angažovanos( ). 

2. Véžníkova inscenácia Mascag · 
ľ!ilto Sedliackej cti a Leoncavallo
ll{tch Komediantov Li brnenskej 
.Janáčlcovej oper e. V d6slednom 
iaviskol!om uplatnení veristickej 
ooetilcy a v jej zosúčasnení sme
r om Tt- ľ!eorealizmu zaslúžila s'a 
o doteraz- najplnšiu rehabilitáciu 
npriórne fldm.i etanP.Iw oper ného 
()er izmu . 

Speváclce výkony Jífího Zalu·ad. · 

níčka, najmä Canio v brnenskej 
insce11.ácii a Kalaf z 1'urandot, 
ktor ého spieval s Hanou Junkri 
tJ Brne a Prahe. 

PAVOL BAGIN, 
riadlter Správy umenia MK ssn 

Odpoveď na ank·etu takéhoto 
druhu j e zákonite determinovaná 
subjektívnym prístupom a pohľa- · 
dom. Za najsilnejší súhrn dojmov 
v uplynulom roku považujem úpl
nú expanziu umeleckých k reácií 
zaslúžilého umelca Ladisl ava Slo
váka pri int er pret ovaní tak. štý·
lovo odlišných skladieb, ako sú 
Mozartova Symfónia Es dur (SF 
Košice), Beethovenova V. a Vl. 
symfón ia, StravinskP.ho Oľ)era ·o ra · 
tórium Oidipus Rex, Kaprova 
Vil. symfónia Krajina detstva 
(SF ) a Sostakovičova Vl symfó
'l ia (SOBR) . 
čo umelecké d ielo - to roz

dielny kompozičný postup, čo tvo7· 

rivá interpretácia - to vrcholný 
umelecký zážit ok, zrelá koncep-· 
cia, rnuzikálnosť a technická do· 
konalosť. 

~ l-IANU~ DOMANSKÝ, •t. 
' posl. 5. roč . s kladby na VŠMU 

1. Z nových skladieb je to pre
dovšetkým 7. symfónia s názvom 
K1·ajina detst va od J. Kapr a. Die
lo je odrazom racionálneho hu
dobného myslenia a snahy po 
zdravom ,.hľadačstve". Pri všetlcej 
nevšednej koncepcii, ~' lctorej sa 
autor nezdráha použit veľmi ex · 
ponol!ane detský zbor, ma upútala 
najmä obr ovská invenčná sviežosť, 
nápaditosť, osobitosť, .~ ako11 K apr 
pristupuje k stvár neniu hudob
rzého materiálu, majstr ovská in
iitrwnentácia aTco i perfeTctný vý- · 
leon Slouenskej filharmónie pod 
citlivým .oedením L. Slováka. 
Kapro()a .~ymfónia ukazu je na no
vé možné cesty, úspešne spája 
tradičné s avantgardným. V sú
vislosti ~ predvedením je treba vy -· 
~oko vyzduilmúť vynikajúci výkon 
Detského zboru Čsl. rozh lasu v 
Bratisla!!e, ktorý svoj náročný 
par t predniesol suverénne a na
prosto bezchybne, s pochopením 
pre vkumú pohybovú akciu, pria
mo na pódiu, ktorá dodala dielu 
jemné rysy .,scéničnosti" (réžia 
M. Mrázková ) . 

2. Z interpretačných výkonov 
hlavne výkony A. Ceccata a M. 
Campanellu. U Ceccata to bolo 
predvedenie Suchoňových Met a
morfóz, prednesených s pravým 
talianskym t emper amentom, kto
''Ý svojím poňatím umožňuje nový 
pohl'ad na toto dielo . Ceccatove 
chápanie t ejto .~kladby je v mno
hých smeroch nové ( dá·ua napr. 
vyniknúť .niektor ým stredným h la 
som, nové chápanie tempa atď.) 
pričom sa mu podarilo dosiahnuť 
pozoruhodnú zvuTcol!ú plastičnosť. 
Klavirista M . Carnpanella ma za. 
ujal svoj ou skvelou technickou 
istotou a zmyslom pre premys· 
lentí !!ýstaubu veľkých zložitých 
hudobných celkov ( Liszt Tanec 
mŕtvych) . 

3 .. Z edičných činov !1alá ency 
k lopédia hudby a Nováčkov Sprie
vodca hudbou 20 . storočia . Je po · 
tešiteľné, že tieto publikácie vy 
chádzajú práve na Slovensku. le 
bo podobných 'pôvodných prác ie 
v porovnaní so zahraničím znač
Jlý nedostatok.. A talr: sa obe kni
hy stanú vítaným zdr oj om i nfor 
mácií širokej h t1do/mej verejnost i. 

4. V in •Jt l/J rtó nní .~a F dur od 
Edmunda Paschu na platni Sup
raphonu. 



Nesnažte sa porozumieť
počúvajte. a vnimajte 

V symfonickej r edakcii Čsl. rozhlasu v Bratislave bola be
seda s poprednými slovenskými skladateľmi - dr. Otom Fe
r enczym, Jánom Zimmerom, lljom Zeljenkom, Romanom Ber
gerom a muzikológom Petrom Faltinom. Problémy skladateľ
skej práce zaujímajú milovníkov hudobného umenia podobne 
ako samotná hudba, a preto sme sa snažili trochu nahliadnuť 
do zákulisia skladateľskej práce a pohovoriť si o nej so sa
motnými tvorcami. Pretože relácia sa stretla s veľkým ohla
som, prinášame ju v skrátenej forme v našom časopise . 

Faltin: Skladaleľ poslucháčom 
obyčajne hovorí svojou hudbou. 
Ale niekedy by mal chuť si s 
ním pohovoriť o veciach, ktoré 
v hudbe nemôže vypoved ať. Sú 
t o otázky - čo skladateľ chce 
svojou hudbou poved ať, či kom
ponuje inšpiraiivne alebo racio
nálne, do akej miery j0 kompo
zícia prácou alebo ne;jakou čin
nosťou a množstvo ďalších prob
lémov. Ak súhlasít e, začali by 
sme nasledovne: Názor mnohých 
ľudí. je, že vlast ne každý člo
vek je umelec, lebo v emotívnej 
sfére každého človeka je toľko 
podnetov, že . by stačili na pro 
dukciu množstva umeleckých 
diel. Od umelca sa obyčajný je
dinec líši iba tým, že to nevie 
vyjadriť, že neovláda metódy, 
postupy, ktorými dostane zo se
ba von svoje zážitky. 

Berger : Ja by som chcel k to
mu :;tručne dodať len toľko, že 
v každom človeku, ktorý sa za
oberá umením, ;je kus exlbicio-
nizmu. 

Falt in: Problém asi nebude ta
ký jednoduchý. Nechajme hud
bu trochu stranou, pretože je 
evidentné, že tomu sa treba učiť . 
Množstvo ľudí si myslí, že kto 
vie písať noty, pozná kontra
punkt, teóriu, harmóniu, vie 
komponovať. Vezmime si z lite
r atúry prípady zlých Msnikov. 
Nepochybujem, že motiväcia je 
u nich pravdivá, že ten človek 
niečo prežíva a chce to vyjadriť, 
čo nakoniec vidieť z obsahu, že 
;je niekedy veľmi úprimný (až 
banálny). Pritom gramat iku a 
jazyk tiež ovláda, čiže teoretic
ky vie to zo seba dať von. 

Zimmer: Každý tvorivý ume·
lcc a lebo človek musí mať ne
jaké vlohy. Č i to nažvei:ne ta
lentom, alebo či sú to gény, kto
ré v ňom rastú od det stva, pr
vopočiatkov, zrodenia. A záleží 
už len na tom, akým spôsobom 
sa tento talent rozvíja. 

Zeljenka: človek dosiahne ur
čitý stupeň technickej dokona
losti a ten sa môže postupne 
rozširovať v rámci určitých hra
níc. Ale ' človek sa chce veľakrát 
nejako prekonať, alebo chce 
oveľa viac, ako je v ľudských 
možnostiach. To j e problém, kto 
r ý prináša nešťastný pocit ne
uspokojenosti, ale súčasne si 
nevie tento pocit odmyslieť. 

Ferenczy: Denne sa dostáva
me do s it uácie, kedy .,to" pros
t e nejde a človek s i zúfa. To 
sú tie (romant icky nazývané ) 
skladateľské tr!zne. V skutoč
nosti je to depresia, sebapodce
ňovanie, u rčitý stav n~istoty, 
ktorý musí umelec vedieť pre
konať - a prekoná ho. 

Ze ljenka: Mnohí ľudia sa mô
žu z týchto kríz dostať falošne, 
práve zásluhou určitého tech
nicizovania. Tak, že sa vyplňuje 
to, čomu hovoríme dielo, neja
kou nahr ážkou. Je kus automa
tizmu v tom, že sa človek dal 
na istú profesiu, niečomu sa 
vyučil a zotrvačnosť mu bráni, 
aby nepokračoval , v začatej čin 
nosti, a preto produkuje, hoci 
to často nemá skutočný význam. 
Dokonca s i myslím, že častokrát 
to už ani nie je t vorivý prejav, 
a le psychologický t lak, nútiaci 

1 k činnosti . Je to pocit svojej 
vlas tnej spoločenskej u ži točnos
ti. Osobne sa bo;jlm faktu a 
utkvelej myšlienky, či nepracu- . 
jem zo zotrvačnosti. 

Ferenczy: Chápem, na čo na
nížate, ale u každého tvorivého 
umelca sa predpokladá snaha 
a lebo impulz prekonávať určité 
stereotypy, zotrvačnosť, auto
matizmy. U niekoho t ieto auto
matizmy prevládajú natoľko, že 
ho sprevádzajú celý život. U nie
koho sú skoky, revolučné zmeny 
časté a to s ú i nešťastní ľudia, 
lebo majú konflikty sami so 
sebou. 

Faltin : Mohli by sme sa te 
rm: zas laviť pri fantázii. Vieme, 
ze každý pracuje ináč . o prof. 
Fet'enczym napr. t eoretici tvr
dia, že je raciomílnym typom, o 
Zeljenkovi, že .je typom impro-

Peter Faltin 
Snímka : J. Bakala 

vizátorským. To sú rôzne doha
dy. Pokúsme s a odhaliť kepie· 
nok tajomnosti nad problémom 
fantázie. 

Ferenczy: Pod fant áziou ne
rozumiem nejakú predstavivosť. 
skôr ,.orgán", ktorý súvisí s du
chovnou činnosťou a v priazni
vých chvíľach - keď nájde im
pulz - sa dá do činnosti a ro
zochvie. 

Zimmer: Co sa mňa týka, skôr 
vychádzam z muzikantského na
turelu. U mňa naozaj pracuje 
len tá fantázia, či už vo forme 
voľnej impr ovizácie, pri klavíri, 
alebo v predstave, teda za pí 
sacím stolom. 

Ferenczy: Pre zaujímavosť by 
som poveda l toto: prehrával som 
svoju Sonátu pre husle a klavír 
v ,ieďnej"Útštitúcli. Stred~á' časf 
- Aŕ~os9 •·~ ~o~ne:lä a, déit~~PÝ 
mt· hovorí : .,Je to hudba samo
ty": Keď som túto skladbu kdm
ponoval, n i č podobné som ne· 
pociťoval. Možno, že človek ta
kéto stavy prežíval v priebehu 
svojho života, ale spomínané 
Arioso nebolo obr azom podob
ných pocitov. 

l.lcrger : Podstatné a najťažšie 
pochopiteľné na skladbe je, že 
sa tam dostanú veci nie ako 
produkt skladate ľa, ale ako nie
čo, čo sa tam úplne pašeráckym 
š týlom, nezávisle na jeho vôli 
a intenciách, dostalo. 

Falt in: Áno, to je vec poslu
cháčskej fantázie, asociácie, 
združených predstáv, ktoré sa 
voľne prejavujú. Sú nezávis lé 
na procese tvorby, pretože skla
dateľ nekomponuje asociácie, ale 
vytvára istý tvar , ktorý potom 
nechá voľnému osudu pri konzu
me. Existujú pokusy, že t á istá 
s kladba u toho istého č loveka 
v rôznych životných situáciách, 
ktoré boli umelo vytvorené, 
vzbudzovala úplne iné predsta
vy. 

Zimmer: Ako však vzniká hu
dobná myšlienka? 

Falt in: Pokúsme sa od inšpi
rácie prejsť k otázke formulo
vania hudobnej myšlienky, do
pátrať sa jej podstaty a dostaC 
sa k tomu. ako z takejto hu
dobnej myšli~nky vzniká kom-
pozícia. . 

Zel jenka: Myslím sl. že hu
dobná myš lienka je dosť ťažko 
definovateľná. To, čo považujem 
za tému, motlv, intervalový rad, 
nemusí oyť hudobnou myšlien
kou tak isto, ako nemusí byť 
my~lienkou nejaké nahromade
nie slov, ktoré nedávajú zmy
s el. Obecne by som špecifik0va l 
hudobnú myšlienku tak, že je 
to určitý špecifický spôsob lo
gického myslenia v zvukovom 
materiále. Ešte by som dodal, 
ze hudobné myslenie - ako špe 
cifický spôsob myslenia v zvu
kovom materiáli - a teda ume
lecká tvorivosť sú určitým spô
sobom sebarealizácie. 

Ferenczy: človek nemôže byť, 
aspoň podľa môjho osobného ná
zoru, totálne slobodný. Vy ste 
určitým s pôsobom determinova
ní, a j keď s i to neuvedomujete. 
Ked' d ielo vzniká, je to nielen 
vychádzanie zo skúsenost í, ale 
celý rad inveRcií. Skladba je vý-

sledkom nekonečného množstva 
inšpirácii, ktoré · neznamenajú 
to, že rrii hlavou , prebleskne ne.
jaká melódia · ( ciko si to mys Há 
laici), ale že sa myšlienka neu
stále formuluje, a to na podkla
de určitých impulzov, nových 
myšlienok. Samozrejme, vedľa 
týchto tvorivých postupov s ú aj 
urč i té skúsenosti, ktoré č lovek 
získa od druhých autorov, štú
diom diel a pod. 

Faltin: Pojem .,nápad" sa ne
dotýka len formulovania témy 
alebo hudobnej myšlienky, ako 
s i to mnohí ľudia myslia. Mno
hých laikov by možno tiež vše
ličo napadlo, iba to nevedia za
písať. Alebo by vyťukali · na lda
viri veľmi zauj!mavé témy a ne 
vedeli by pokt·ačovať. 

Ferenczy: A v tom je práve 
to, čo predpokladä inšpiráciu -
čo z toho ďalej urobiť? Môže 
byť pokračovanie ster eotypné, 
ale i t aké, že vás to uchváti. 

Zimmer: .Ja by som chcel po
vedať ešte jednu vec. Co sa tý
ka mňa, vychádzam v svojich 
skladbách - zvlášť v klavírnych 
- z improvizácie. 

Zeljenka: Tiež t'ád improvizu
jem, lebo je to sebazabávanie. 
Raz som sa pokúsil takýmto spô
sobom nap!sať dve skladby. Na
hral som si na malý magneto
fón asi hod inu takejto improvi
zácie, z toho som sa pokúiía l 
potom opisovať a vznikla Soná
ta pre klavír a Suita pre kla
vír. 

Berger: Keď človek . nepríde 
na to, že . skladba vznikla ta
kýmto spôsobom - improvizá
ciou, znamená to, že nejaký 
principálny rozdiel medzi impro
vizáciou a neimprovizác iou vari 
ani neexistu je. J a hodnot ím spo
mínané skladby ·ako normálne 
nakomponované. A tu sme opäť 
pri otázke fantázie. Na jednej 
str ane nie je možné sám seba 
.,preskočiť". Totiž vJastnú fan• · 
táziu nemožno ani anulovať ani 
preskočiť. Preto .sa skladateľ ·
bez ohľadu na metódu akou pra-

- Vldy je v nej!l-

Ilja Zeljenka 
Snímka: A. šmotlálc 

Zeljenka: To je pravda, ale 
predsa je r ozdiel v prístupe !<U 
komponovaniu. Keď človek kom
ponuje normálne - a ja som si 
medzi tým zvykol komponovať 
bez klavíru - dokonca si nie· 
kedy pr ipadám, že konštruujem, 
pretože takto je možné veľa 
meniť, gumovať, výber je oveľa 
uváženejši. J:!ri improvizácii na
proti tomu hrá väčšiu úlohu mo .. 
mentálna myšlienka, inš pir ácia. 

Ferenczy: To sme pri Str avin
ského poučke o hlavnom ryse 
komponovania - schopnosti vý~ 
beru. Je to schopnosť človeka 
odhadnúť kriticky, čo možno po
užiť. Stravinský hovol'l, že po
ciťuje hrôzu, keď si uvedomí, že 
by mal dovolené všetko a žiad
ne hranice by neexistovali. 

Faltin: Teraz by sme sa mali 
dostať k d'alšiemu problému, 
ktorý je hädam jedným z naj
háklivejších. Nemôžeme sa mu 
vyhnúť, pre tože konzument ho 
veľmi často stavia v podobe 
otázok: .,čo st e chceli svojou 
hudbou povedať, akým spôsobom 
sle sa zmocnili ne jakej idey, 
čo z tejto hudby mám rozu
mieť . .. " Myslím, že táto otáz
ka sa nakoniec dá pt'e lož iť a;j 
do odbornej t erminológie ako 
otázka hudobného významu, v 
minulosti ako veľmi vábny po
jem hudobného obsahu. Tento 
problém sa úzko spá ja s aso
ciáciami predstiiv, ktorým sa 
nemožno pri počúvaní vyhnúť . 
Poslucháč si vytvára rôzne zdru
žené predstavy. Do akej miery 

moze tedá skladateľ usmerňo
vať vnímanie · umelecl{ého diela 
a ako môže korešpondovať idea 
skladateľa pri tvor be s ideou, 
ktorá vzniká pri vnímaní die
la? 

Zimmel': Podľa môjho názo
ru· . hudba vždy zostane citovým 
umením. Vždy bude vzbudzovať 
u poslucháča estetické emócie. 
J0 tu však otázka: ako pristu
pu je poslucháč hudby k počú
vaniu hudobného diela? Záleží 

Oto Ferenczy 

snáď nehrajú podstatnú úlohu. 
Kto raz vie hudbu komunikovať. 
má pôžitok rovnako zo SchOn
berga ako z gregoriánskeho cho
L'á lu. Nepristupuje k hudbe z 
hľadiska určitých apriorných <1 

neexistujúcich pozlcií a vie sa 
adekvátne na ladiť na tú úroveň, 
akú mu hudba urči tej štýlovej 
epochy servíruje. 

Zel jenka: K tomu výkladu 
hudby - biblicky sa hovorí, že 
človek bol stvorený na obraz 
boží. Prichádza mi na um, že 
ak by sme mali definovať hud
bu, tá ;je zasa st vorená na ob
raz človeka. Je to veľmi vše
obecný výklad. Otázka poriadku 
a formy v hudbe nie je úplnou 
definíciou problémov hudby, 
pr etože aj v celkom súčasnej 
abstrak tnej maľbe a lebo hudbe. 
o ktorých by sa veľmi ťažko 
dala urobiť analýza typu roman
tickej hudby, niečo muselo zos
tať z tých starých konzument
ských kritérií. Dokonca t o plati 
a j na hudbu, ktorá už nenarába 
s presne definovanými tónmi, 
ale hoci iba s určitými zvukmi, 
ktoré sa da jú definovať skôr 
zložitým frekvenčným spektrom. 
To, čo si človek z počúvania 
hudby odnáša, je vždy určitý 
psychický dojem. Môže sa po
vedať (ako o hudbe staršieho 
typu ), že t á-oqá skladba je 
nežná alebo hrubá ap. Poslu
cháč s i vytvára určité asociá-

na výške jeho intelekt u, na jeho cie, nemyslím určitý dej, hoci 
momentálnej nálade atď. Mys - to sú _ podľa mňa - tiež aso-
lím si však, že hudba zohrá ciácie, neodmysliteľné od aké-
vždy tú najdôležitejšiu úlohu v hokoľvek vnímania. Môžu byť 
citovej oblasti poslucháča. posunuté viac do roviny racio-

Ferenczy: I vzdelaní poslu- nálnej - predstavu jem s i napr. 
cháči si kladú otázky -' čo určitú harmóniu tvarov, poria-
chcel skladateľ tou- ktorou hud- dok vesmíru - a lebo typu psy-
bou vyjadriť. Tým sa dotýkam0 chologického, t . zn., že vnímam 

, známeho delenia na hud bu pro- hudbu cez kontrasty nežnosti a 
· gramovú a neprogramovú. Otáz- hrubosti, t epla a zimy, čo je u 
·ka progr amovosti vyvstáva hlav- citlivého a vnímavého posluchá-
ne pri skladbách inštrumentál- ča začiatkom ďalších zložitej-
nych, kde nie je spojitosť so ších asociácií, ktoré potom vedú 
slovom. Tu si kladú ľudia spo- k odhaľovaniu svojich vlastných, 
mínanú otázku. Poslucháč totiž vnút orných, duchovných kvalít 
žiada určitý konkrétny dej, ná- a r ozporov. Takže tým sa ume-
met, niečo podobné ako v !ite - nie vlastne stáva určitým dia-
ratúrnom alebo figurálnom vý- lógom medzi autorom a p,oslu-
lvarnom prejave. Hudba niečo til- cháčom, pr etože v dôsledkoch 
kého vo svojej podstate nemá. vždy ide o t o, čo r eprezentuje po-

Faltin: Myslíte si, že potom slucháč, akým ·spôsobom v ňom 
sa táto otázka dá vybaviť jed- vyvoláva zážitky autor diela, 
noduchým konštatovaním, že hoci nechce byť adresný voči 

. hudba je prejavom určitej cito- nikomu. Ja osobne s i myslím, že 
vej s ebaanalýzy skladateľa, s autor j e adresný voči s ebe, pre -
ktorou má do určitej miery kon- tože on sám sebe predstavu je 
zument korešpondovať a rezo- mode l poslucháča. 
novať v jeho citovom svete? Faltin: Keď budeme o .tomto 
~· Fere~czy: Ma~i· by s~ejo~H,< . .. .. ď_~t~.i ,h?,vor,i~ •. • W~~~. ~fu;h~}ť!l 1 ž~,, 
Siť UľCitÚ. emúťlvnu Sl tU<;( ClU, v , Si :ä&.hCUJeme pOV1Ql1\)Stl VOČI, 
ktorej sa skladateľ nachádza pr r ·' poslucháčom, že nie sme ochot~ 
tvor be, od tej, ktorú možno na- ní alebo schopní hovoriť o 've-
zývaf emotívnou podstatou hud- ciach, ktoré každého veľmi za-
by a je r ealizovaná v hudobnom u jímajú. Ale mám takú skúse-
proces_;. S ňou by mal prísť po- nosť, že akéko ľvek pokusy o 
s luchác do kontaktu. Skutočne výklad vecí nevyložiteľných sú 
sa_ to_ stáva, lenže čiste hudob- medveďou s lužbou hudbe, pre-
l!!' vyznam konzumentovi nesta- tože zvádzajú poslucháča k to-
CI. Potr~boval by tento význam mu, že stále očakáva čosi, čo 
konkretizovať v určitom námete, tam nemôže byť. Pamätám sa, 
programe, deji a pod. že keď som chodil do š koly -

Falt ln: Ani v programovej a je to tak stále - na hudob~ 
hudbe sa zmysel skladateľovej nej výchove sa začínalo s Vlta:-
tvorby nevyčerpáva vykreslením vou, Egmondom, teda s emi-
programu, pretože v tom pripa- nentne programovými skladbami. 
de by . mu stačilo literárne vy- Deti si na to zvyknú v niekoľ-
.Jad~eme programu. kých skladbách a potom veľmi 

Zimmer : Nerozlišoval by som ťažko chápu, že v 80-90 % 
hudbu ~a programovú a nepro- skladbách takýto program nie 
gramovu. Existuje len jedna je. Dostanú to do svojho pove-
h~dba, kt~rá je najabstraktnej- domia a kde program nenájdu, 
š1m umemm. povedia, že skladbe .nerozume-
B~rg~.r :, Tento názor je sice jú. Realita, ktorá nás obklopu-

dos~ vz1ty, a le abstraktnosť hud- je, je postihnuteľná rôznymi 
by Je napr. len vo vzťahu k li- sférami ľudskej osobnosti: vý-
ter~rnemu mysleniu. Ak sa po- znamovou - teda literárne a 
ze_:~me na veci z druhej strany, je určitá sfé r a, ktorá nie je 
m_ozeme dospieť k celkom opač- postihnuteľná ináč, iba hudob-

. ~emu , n?zoru a síce, že hudba ne, teda nie j e ani zobraziteľná, 
.Je vel_m1 konkrétna. ani znázorniteľná, ani preloži-

.Faltm; Ak si. niekto myslí, že teľná, ale je špecifická práve 
~ytvarne ume me je konkré tnej- t ým, že je postihnuteľná . iba 
s te,. znamená to, že ho nechápe metódami hudobnými. Môžeme 
spravne. Ak divák vidí v obra- diskutovať o tom aké sú tieto 
~e iba. predmet, postavu, nama- metódy, teda snáď o technoló-
lpvany .• p?rtrét, je to málo. Ak gii tvorby, ale o tom, prečo sa 
by totlz tba toto bolo zmyslom to tak deje a za akým účelom 
moderného výtvarného umenia, - je veľmi ťažké hovoriť. Tá -
potom by _ho mohla nahradiť fo - to t éma je veľmi f rekventova-
tografia a výtvarníci by vôbec nií a ťažko vysvetliteľná. Oby-
nemuseli existov?ť, veď fotogr af čajne sa na nás obr acajú ľudia 
by predmet zobrazil vernejšie. s vetami: Vy ste školení, pozná-
Zmysel portrétu je práve v ná- te noty atď,, vám je dobre, vy 
lade a atmosfér e, ktorú pro- tomu rozumiete a my nie a 
s!redn!ctvom . napríklad portré- myslia si, že kecľ budú poznať 
tu ~melec _vzbudí. y tomto s me- harmóniu kontrapunkt a dejiny, 
re Je hudba r ovnako abstraktná že to nejako skôr pochopia a sú 
ako portt·ét, dokonca je vo vý- dosť _nepríjemne prekvapení, keď 
hod.nejšej situácii. Hudbe je sa po koncerte odborníka opý-
mozno buď rozumieť, alebo ne- taj ú: ,,'ľak, čo to bolo?" - a 
r~zumie!. Ak s i niekto myslí, že on im laicky nemôže povedať o 
vytvamemu umen'iu alebo di- nič viac, ako laik s istým po-
vadlu rozumie preto, že pocho- strehom. A v týchto súvislos-
pil sujet, je to nedorozumenie. tiach si spomínam na Antonio-
Ved~ nepochop.il zmysel toho, niho výt·ok, ktorý novinárom, 
pre~o bolo t<!-ktoré dielo napí- keď sa ho pýtali po nakrútení 
sane. Pustatiny, čo tým filmom chcel 

Zimmer: Ešte j edna vec. Ide povedať, odpovedal : .,Nesnažte 
a.1 o difer enciáciu poslucháča. sa porozumieť, dívajte sa a vnt-
Mnoho ľudí je takých, ktor! ešte majte". Myslím si, že podobný 
nechápu hudbu Haydna či Mo- jediný prístup j e aj k hudbe, 
zar ta - o Bachovi ani nehovo- ak nechceme porušiť j ej špeci-
~ n~~ . 

Faltin: štýlové rozdiely tu Spracovala: ETELA ČÁRSKA 



l Diskusia7 pol ern~ 
pina vo Varšave. (Na tomto 
mieste chcem podotknúť, že na
priek predchádzajúcim výstra
hám stretla som sa všade s 
ochotou a mala som možnosť 
v praxi si overiť' mnohé dom-

kritérií pri hodnoteni tejto cm
nosti, necítim sa zatiaľ dosť 
kompetentná na takéto hodno
tenie. . , , 

Preto som sa pozasta>:;i'J:a · r.r~~:, 
suverénnym prejavom S.". ~;u;~- . 
tana, ktorý našu (predpo*;!a:<látti, " 
že "naša" znamená slo~ér{sk1í) 
vokálnu pedagogiku tak:' .jedn.o
značne odsudzuje. Veci ,b:y -pro.~ 
spelo, keby S. Mjartan ,:uviedol •... 
aké konkrétne výskun:y'.{tej~~· ·; i 

' : '~: ' 

'\ ~ ' 

. na technika je zäkläďom kvalit- Ak. však níiénä:ďzäme ur~Itl 
ného hlas.ového .výkonu, nie je nedostatky v súča'si"Íej vokálneJ 
ona jedin.Y.m rozqod,ujúcim' fak- 'pedagogike, musrme /sl tiež uve~ 
torom \určujúcim. d[žku život- domiť, že celú zodpovednosť za 
noS.Ú·;~pevákovho , ~la~u .. z o~- . _d~n~ st~~·,n_~r~.~ú V:Ý]1~~dne . vo
bo;:Il.l;1.j ... lit~ratúry .aJ •z, praxe Je , ,_ ká'm pedj:lgog~vra sami., -. , 
zl);. :~~·"'-~El>~' často ~éclin~~k.'1 úp!~~ ·_ · :-~to s_le!l:~j_e;)', otá:zk_Y ,' :;vo_: ~álnej 
n~;~p;:áv,{l~' ved~né' • hli!S.Y\ malj.~ •• .p~dí!gogiky,. VJ.e, a.~~l_tl'l:,: l_l;dos; 
~\]hú · živ,o.tryosť ( le,kári im: hov.8~ - .. t~ami_ t~pz 'tá_to·:dtsc~·pJ.n~~·,JI<.~~ 
t:(a;: ,;žei:ezné hrt'ljny" - · vtď mz- r:a· Je casta nazyvana .,;ciernou 
š ie ·,: prísp!'lyok ,01~. . Sy,k~yej) ·:a ruágiou~·, . . Sú , t~,. j~dnak. ; · J.));,OQ~é-. 
naproti~>tomu J~ · množstvo pn- ·' my. termlnologicke, o · ktorých 

-- :. ' ! 1:·· ... : . ·" ·· : ... · ·' som sa už zmienila, ďalej me·· 
todologické (snaha o vytvore·· 
nie jednotnej vokálnej školy . .,_· 

Problémy, ktorými sa zaoberá 
vo svojich úvahách Stanislav 
Mjartan (Nové slovo, Smena, 
Hudobný život) sú veľmi aktuál- • 
ne a málo sa o nich diskutuje. 
Je .dobre, že sa o nich začína 
hovoriť. Vo svojom príspevku 
chcem upozorniť na niektoré 
otázky, ktoré sl) dotýkajú vo
kálnej pedagogiky aj z iných 
aspektov. V úvode vša,l< chcem 
reagovať na niektoré závery S. 
Mjartana, na ktoré mám odliš-
ný näzor. . 

V rámci svojej práce, v kto
rej sa zapberám výskumom me
todologických postupov vo vo
kálnej · pedagogike, ako aj jej 
historickým vývojom na Sloven
sku, mala som možnosť v prie
behu niekoľkých rokov zúčast
ňovať sa priamo na vyučovacom 
procese u v še tk ý ch vokál
nych pedagógov Konzervatória, 
VŠMU, aj niektorých súkrom
ných pedagógov v Bratislave; 
Okrem toho som sledovala prácu 
vokálnych pedagógov na AMU v 
Prahe, niekoľkých súkromných 
pražských p.edagógov, ako aj 
prácu pedagógov VVyzszej szko
ly muzycznej v Krakove a vo 
Varšave a Konzervatória F. Cho-

OtCA ŠI MOV A: 

nienky, vyslovované na margo 
jednotlivých speváckych metód.) 
Nemám v úmysle uvádzať tu 
výsledky svojich pozorovaní, 
pretože jednak nie je to v te.j
to súvislosti nutné (urobím to 
na inom mieste), jednak objek
tívne hodnotiť prácu vokálnych 
pedagógov, resp. konfrontovať 
ich metodologické postupy, je .. 
úloha príliš náročná, často sub
jektívne podmienená a vyžadu
je • si nielen patričné teoretic
ké štúdium, ale bezpodmienečne 
tiež osobnú účasť na vyučova
com procese jednotlivých peda
gógov, Napriek mnohoročnej 
práci a úsiliu o dosiahnutie 

· aspoň minimálne objektívnych 

K problematike 
súčasnej ·vokálnej 
pedagogiky 

podľa môjho názoru nedosiah-< 
nuteľná.l) ú alej je to otázka 
výchovy skutočne erudovanýcn. 
kritikov vokálnej reprodukcie, 
kťoľí by nielen povrchne, nie-· 
kol'kými frázami referovali o 
speváckom prejave, ale ktorí bY, 
rozumeli problémom speváka a 
zainteresovane odborne mu po., 
máhali. 

Zvláštny okruh problémov 
tvorí otázka vplyvu fonetiky ja-· 
zyka toho-ktorého národa. Táto 
otázka je u nás zvlášť aktuálna, 
preto~e väčšina súčasných VO'" 

kálnych pedagógov na Sloven~· 

oblasti urobil · a metódy kto
rých vokálnych pedagógov pre
študoval. Súdiť o neschopnosti 
celej vokálnej pedagogiky len 
na základe krátkej životnosti 
speváckeho hlasu je dosť jedrto· 
stranné. Napriek tomu, že správ-

Spojenie modernej vedy s moravským Olomoucom nie je len také náhodné. Pravidelné roč
né repetície v stretnutiach vedcov-odborníkov získali obľubu a prebudili záujem. Už pred
chádzajúce seminárne cykly boli usporiada né v spolupráci so sociológmi Univerzity Pal~c
kého v Olomouci. O úspešnosti a prospešnosti predchádzajúcich akcii svedči opätovná 
lokalizácia tohoročného seminára hudobnej s ociológie do Olomouéa. Tvorí sa ur.čitá tradícia 
upevňovaná novými stretnutiami. Tohoročný seminár opäť potvrdil, že vďaka výborným 
organizačným možnostiam a schopnostiam olomouckých poriadateľov získal uvedený moder
ný vedecký odbor trvalú a pevnú pracovnú pôdu pre pravidelné konfrontácie pracovných 
výsledkov, návrhov koncepcií pre budúcnosť atď. Hlavnými orgartizujúciml inštitúciami bola 
Sociologická. komisia hudobno-veqnej sekcie Zväzu českých skladateľov a Kabinet socio
lógie umenia pri Pedagogickej fakulte Univerzity Palackého. Seminár bol v dňoch 13. a 14. 
novembra t. r. Priniesol vera zaujímavých informácií o súčasných výsledkoch prebiehajú
cich vedeckých výskumov. Referáty s podnetnou tematikou budú v skrátenej forme iste 
zaujímavé aj pre širšiu verejnosť. 

Olomouc v znamení sociológie 
Ako. prvý vystúpil s referátom bratislavský hosť 

dr . . Ll!di,slav Mokrý, CSc. S veľkou dávkou skú
senosti a s vysokou erudíciou vytvoril autor cen
ný ·rňa~erľál :• 's' Jmŕióhýml ' 'v'ý'stižnýťni po.Stťe'hmi a 
informáciami. Niekoľko najzaujímavej ších uvá
dzam{ 

*** 
Je známe, že spoločenská sociálna skupina, 

ktorú tvoria profes ionálni hudobníci (buď skla
datelia alebo interpreti), má svoje· špecifické po
stavenie v celospoločenskom procese. Postavenie 
nie bez problémov. Ťažké je napriklad dosiahnuť 
optimum kompletnej registrácie všetkých profe
sionálnych ·hudobníkov, ich aktívnej organizova
nosti · v patričných spoločenských inštitúciách. 
Registrovaní hudobníci tvoria čoraz klesajúcejšiu 
kvótu. Dnešný stav je analogicky neuspokojivý vo 
.všetkých štátoch sveta. Poklesom počtu, zaanga
žovaných profesionálnych hudobníkov sa zaobera
jú zahraničné organizácie sociológov (konferen
cia v Paríži). čo j e t eda na príčine t akéhoto ne
priaznivého stavu? 

v r. 1935 bolo zamestnaných 10 000 orchestrov 
v r. 1945 bolo zamestnaných 2 000 or chestrov 
status quo l 000 orchestrov 

Pokles je otrasný. U nás lepš ia situácia v za-
čiatkoch budovania r epubliky vyplývala zo snahy 
št átnych orgánov o vytvorenie kultúrno- r epre
zentačných celkov na základe vysokých finanč
ných dotácii. V dnešnej s ituácii štátne orgány už 
nedi sponuj ú s touto motiváciou, ale naopak s ta 
va jú tvorbu nových t elies do takého počtu kon
fliktných s ituácií, ktoré vo s vojom prirodzenom 
dôsledku vyvolali r etardáciu. Hlavný problém je 
možno s tručne charakterizovať ako nedostato čnú 
rovnováhu medzi nárokmi a rozpočtom. Zamest 
nanosť hudobníkov z aspektu ča sových faktorov 
vyžaduje tiež pozornosť. Naplnenie význ~mu a~e
rického termínu - zamestnanosť for fool time 
(po. celý čas) - by sa stal is te na j atraktivnej 
š ím riešením. Dnešné nestabilné časové úseky 
zamestnanosti sa str ieda jú zháňaním ine,j, po prí 
pade platovo výhodnejšej profesie. Negatív-ne ras
túci vplyv má vzrast amatérs kych súborov, t eda 
nebezpečný konkurent . v mnohých ·situác iách pô
sobiaci proti zvýšeniu úsilia o rivalitu profe
s ionálov. Nástup hracich hudobných automatov 
na jprv v západných kra jinách a. teraz i u nás, 
zapt'íčintl ·tiež koniec činnosti 'mnohých hudob
ných s kupín. Za celosvetový problém sa považuje 
h rozba feminizácie umeleckých telles. Feminizá
cia sa s t ane nevyhnutnou pre nedostatok kvali
f ikova ných hráčov, vo väčšine pripadov umiest
nených v skupinách netradičných hudobných ná
strojov. Prečo hrozba ? Obavy z prílevu žien sú 
pochopiteľné, často pram(mia z nepravid elne j ~o
chádzky, zapríčinenej iným spoločenským urce
ním žens kého pohlavia. Pre hudobných socioló
gov je vážhOu t émou pre vedecké objas nenie a j 
úbytok počtu poslucháčov v koncertných sálach 
a divadlách. Neznamená to nezáujem o vážnu 
h udbu. Výskumy potvrdili, že dnešný konzument 
dáva trvale prednosť počúvaniu prog ramov ma
sových médii. Vysoké t echnické prednosti prí
strojov zabezpečujú počúvanie h~dby optim~lne .i 
kvality. Okrem toho je posluchác oslobo.deny od 
nut ných konven čných povinností vyplývajúcich z 

návštevy koncertnej sály. Návšteva !<Oncertu či 
divadla teda vyžaduje náročnú časovú i finančnú 
prípravu. O čo jednoduchšie je oproti tomu po- . 
čúvanie rozhlas u, televízie ap . Poslucháč ostáva 
vo svojom interiéri, ktorý sp!ňa esteti ckú ná
ročnosť požiadaviek konzumenta, počúvanie je vo 
väčšine prípadov individuálneho charakteru. Naj
mä mladá generácia dáva markantne najavo pro
test proti normám a formám konzumácie hudby 
ako výsledného de dičného majetku starších ge
nerácií. Americký trend je charakterizovaný zní
ženým počtom profesionálov, zato však stavia do 
popredia sklon k autoptevádzke hudby, teda indi
viduálny umelecký ·prejav. Mladá generácia 
uprednostňuje svoje osobité požiadavky a prí
stupy k ri ešeniu generačných problémov, je v 
nich presne vyhranená a progres!vna. Výsledkom 
je závažná otázka: je správny princíp budova
nia obrovských koncertných sál ako dar novým 
gener áciám? 

*** 
Väčšina ostatných referátov bola zameraná 

k prednesu s práv k momentálne r ealizovaným 
hudobno-sociologickým výskumom. Výskum v 
pražskom Divadle hudby (súdr. Etlíková) , vý
skum študentov a ich hudobnosti na Pedagog ic
kej fakulte Univerzit y Pa lackého ( s. Prikryl, 
s . Melkus, s. Rohánek). Správu z výskumu III. 
programu čsl. rozhlasu a vys ielania okruhu VKV 
podal J aroslav Kasan. Upozornil na doter a jš iu 

·vysokú kvalitu vysielacích blokov, ktorých dote 
r ajšia koncepcia má byť negatívne ovplyvnená 
novým pozmeneným poňaUm. Práve teraz pri 
chádza do predaja publikácia autorov J aros lava 
Kasana a Vladimíra Karbusického - Výskum sú
časne j hudobnosti ( I. a II. diel) z rokov ,1 963, 
1965 a 1966. Na t ému Rozhlas, hudba a spoloč 
nosť hovoril s. Branlš, redaktor Bratislavs kého 
rozhlasu. Sústredí! sa na kvalitu intenzity počú
vateľnostl na území SSR, na počet majiteľov pri 
jímačov rôznych kvalít a iné, Pre t vorbu progra
mov považuje za najdôležitejšiu "programovú 
kliniku", t. j. výskum poslucháčov, konfrontáciu 
hudobných ·zánr.ov s vkusom spoločenských vrs 
tiev. lnformoval o t eraz prebiehajúcom parale l
nom výskume súčasnej hudobnost i v obidvoch 
našich republikách. Za zaujímavé pokladám zis
t enie nadvlády s lova nad hudbou v r eláciách roz
hlasu. Slovné r elácie tvori a 75 % - hudobné 
25 %. Nadradenosť zábavnej hudby v pomere k 
vážnej hudbe j e 1:5. Uviedol porovnanie podie lov 
hudby vo vys!elac1ch blokoch rakúskeho rozhla
su. Celkové percent o hudobných relácii j e 85 -
u nás 25. 

*** 
Jaroslav Kasan z Pražského rozhlasu uviedol 

veľmi zaujlmavé zvukové ukážky s rôznymi spô
sobmi slovného úvodu vážne j hudby v rozhlaso
vých reláciách. úvodné slovo k vážnej hudbe mu
sí logicl}y korešpondovať s j ej obsahom, dr uhom, 
žánrom, slohovým zaradením atď. Za najopti 
málnej ší 'úvod považovala väčši na r espondentov 
for mu priameho prenosu (s patri čnou zvukovou 
kulis ou pot lesku, šumu v sále a iných). 

Pers pektívnu činnosť hu dobných socio lógov · 
v Olomouci (výskum publika Hudobného divadla ) 
načrtol dr . L. Z<>nkl. Pouln1za! na možnosť vytvo
renia t zv. katedrove j sociológie .na pôdach uni
verzit v ce lej r epublike. r.Iarie B. Svobodová 

padov, keď aj veľmi dobre ško·
lené hlasy skoro odchádzajú zo 
scény z rôznych príčin, ako sú: 
organické choroby, psychické 
port)chy, neodborné zásahy zo 
strany dirigenta, nevzdelaného 
v otázkach hlasovej výchovy, ne
úmerné zaťažovanie mladých 
hlasov častými a náročnými úlo
hami, nerešpektovanie špeciali
zovaných hlasových odborov a 
pod. Príklady na uvedené prí
pady môžeme nájsť aj u nás. 

Pre každého odborníka by bo
lo iste zaujímavé dozvedieť sa 
napr., u ktorého pedagóga j e 
žiak nútený spievať "vpredu", 
"v maske" skôr, kým mu cvi
čením neoživí, nerozcvičí rezo
nančné priestory, aby tieto 
mohli prírodný tón, voká l, pri
jať. Alebo ktorý pedagóg v sna
he naučiť spievať "vpredu" pod
niká m árne, večné a zúfalé po
kusy · o presťahovanie hlasu do 
"masky", alebo· učí, resp. neučí 
"telom" ovládať · tón. 

sku je odchovaná zahraničnými 
vokálnymi školami a pri všet"' 
kej snahe o dosiahnutie správ_. 
nej slovenske j výslovnosti (kto_. 
rá sa samozrejme nutne v spe
ve odlišuje od hovorovej reč!; 
jej vokály, ako je všeobecne 
známe, z technických príčin mu
sia byť do určitej miery modi-· 
fikované (vplyv pôvodného ško
lenia pedagóga sa nedá vždy 
celkom eliminovať. 

Tak isto j e tu nedor iešená ná
väznosť · štúdia na jednotlivých 
typoch š kôl (konzervatórium -
VŠMU). Pri prechode z jedného 
typu školy na druhý vo väčšine 
prípadov dochádza k zmene me
tódy, čo má nepriaznivé ná
sledky pre ďalší vývoj hlasu a 
vedie k dezorientácii posluchá
ča, strate jeho dôvery k predoš
lému pedagógovi, o čom sa 
zmienil aj S, Mjartan. 

Pre nedostatok miesta zmie
ňujem .sa o týchto otázkach len 
zbežne a uvádzam Jen niektoré 
z nich, ako námety pre ďalš ie 
diskusné príspevky. 

Je všeobecne známe, že spe- Podrobnejšie sa chcem zmie-
vácka t erminológia je tak ne- niť o potrebe úzke j spolupr{jce 
jednotná, že znemožňuje daro- vokálnej pedagogiky s inými 
zumenie medzi vokálnymi pe - vednými odbormi a o otázke 
dagógmi navzájom (~1ehovoriac výchovy vokálnych pedagógov u 
už o doroztune ní v styku s nás. 
ostatnými_ vednými odbormi). . .ľri súčasnej tendencii mo-
Avšak .pri všetkej. sniJi}e r ešpe]!: - ,, .. ,. cterne.t hudby, smerujúcej k stá
tovať jej "špecifičnosť" nemož- . le zložitejšiemu výrazu a s tým 
no akceptovať n,iektoré tvrdenia spojenému zvyšovaniu požiada-
S. Mjartana, ktor é sú nejasné viek na intepretáciu, je samo-
ako pre vokálneho pedagóga, tak zrejmé, že ani vokálna pedago-
aj pre fonetika, akustika, resp. gika nevystačí s doterajším snô-

sobom výučby, v ktorej prevažú-
fyziológa. (Pretože tento člá- jú . najmä empir ické prvky a 
nok sleduje iné ciele, nezmie- ú1álo (alebo vôbec) sa zatial' ne -
ňujem sa tu bližšie o t ermíno- využívajú výs ledl<y bá.dania 
logickej problematike.) ostatných vedných discip lí n, 

S. Mjartan ďalej uvádza mno- ktoré vo vzťahu k vokálnej pe-
hé všeobecne známe fakty, ako dagog ih vyst upujú ako po-
"naturálny hlas je ako prírodou mocné discipl!ny (fyziolóuia, 
daný fenomé n nenahraditeľný" akustika, fonetika, foniatria , 
a obviňuje našich pedagógov z psychológia, pedagogika a i.). 
"naivnej a dôverčivej predsta - I zo lovanosť práce týchto ved-
vy, že hlas má nevyčerpa teľné ných ódborov a vokálnej peda-
zdroje". To ma oza j udi vuje. gogiky, ·ako a j minimálne kon-
Rada by som poznala takého takty jednotlivých voká lnych 
"pedagóga". pedagógov navzá jom bo li jed-

Tvrdenie, že naša vokálna pe- ným z hlavných bodov rokova-
dagogika ako celok ignoruje vý- nia Spevácko-pedagogickej kon-
dobytky vývoja t echnického spe- ťerencie , ktorú poriadala Janáč-
vu, je prehnané. Z výskumov kova akadémia múzických umení 
viem, že vokálna pedagogika v Brne v r. 1959. Tát o konľe-
"ako celok" je natoľko diferen- rencia okrem iného prijala aj 
covaná, že v žiadnom pr;ípade tieto uzneseníil: 
nepripúšťa takú širokú gener a- .,Je nanajvýš žiadúca čo naj-
li záciu. Pochybujem, že by t a- užšia sústavná praktická spolu-
káto kritika mala nejaký zmy- práca s peváckych katedier vy-
sei, ak nie j e konkrétna a ad- sokých š kôl hudobných s lekár-
resná (okrem všeobecného po bú- mi - foniatr ami. Je potrebné 
re ni a speváckych pedagógov) . organizovať výskum, založený 

Nechcem tu vystupovať v úlo - komplexne za spolupráce všet-
he obhájcu siovenskej voká lne j kých príslušných vedných od-
pedagogiky, ktorá ti ež má svoje borov (pedagogika, foniatria, fo· 
nedost atky - t ak isto ako ško- netika, hudobná veda, psycholó· 
ly iných národov, kt oré som ma- gia a pod.) . K tomuto účelu je 
·Ja možnosť poznať. Podľa mo jej treba jednak posilniť dnes exis-
mienky však naša národná ško- tujúce laboratóriá hmotným a 
la nie je na tom o nič hor šie, personálnym vybavenim, aby 
ako spomínané i.nonárodné ško- mohli byť do ich programu za-
ly. Svedčí o tom . aj pomerne radené nové úlohy, jednak ~k-
časté zahraničné účinkovanie rem toho pri s peváckych kated-
mnohých našich sólistov a vý- rách vysokých škôl zakladať 
sledky medzinárodných spevác- špeciálne laboratóriá nové". 
kych súťaží. (Pokračovanie v bud. čís le. ) 

l) M. Budíková (AMU Praha), Sborník materiálu z pevecko-pe
dagogické konference, por ádané .JAMU v Brne, 1959: " ..• otázka 
odlišných metod nebo presnej! z hlediska pedagogického fečeno, 
od.lišných metodických postupu, myslím, že by nebylo správné je 
sjednocovat. IDomnívám se, že miiže docela dobre vedte sebe 
existovat rada riizných metodických post u pú, ale tyto . . . musí vy
riis tat z jedné ideové báze, musí respektovat zákonitosti, které se 
potom . . . uplatňují v praxi. Tyto zákonitost i je treba · poznat a 
z hlediska jejich znalostí pevce potom vychovávat .. . " 
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Na gramofónový trh sa práve v týchto dňoch dos táva 
nová zaujlmavá LP platňa. Na. obálke, okrem iirmy 
Supraphon, je aj portrét popul4rnej slovenskej spe
váčky Marcely Lalferovej, ktorá túto platňu naspievala. 
Všetkých dvanásť snímok sprevádza orchester Karla 
Vlacha a ženský zbor Lubomíra Pánka. Platňa je ladená 
tak, aby vyhovela čo najširším vrstvám konzumentov 
a preto su na nej svetové hlty, slovenské ľudové ples· 
ne, aj evergreeny - samozrejme v novej modernej 
úprave Jaroslava Laifera. Platňa bola nahraná v re
kordnom termine - za desať d1li - a aby ste neku
povali mačku vo vreci, t u je jej obsah: 

NEBESA - je názov prvej skl;idby zalll'aničného 
evergreenu so slovenským textom Alexandra J{aršaya. 
'>osluchäčov zaujme výbornou rytmikou a moderným 
rázovaním. Prekvapi Ich aj nové sfarbenie hlasu Mar
ely Lalferovej. Prebúdza sa· u nej skr ytá schopnosť 
't lf soul a d žez. • ' •• ~ • ·· ·.P '"'1 ·· ·· · 

' C - spieva Marcela Laiferovi v svetoznAmej 
be, ktorti výborne otextoval .'ZOr.a LaÚrlnc .. Táto 
!í zaujme hlavne mladých poslucháčov, ktorí ju 
ijll pod anglickým nlzvom Hush a zaiste vel'ml 
1e ohodnotia mierne černošský kolorit speváčky -
d d(ls lar nezvyklý. 

ŇA MEDU - je zvláštna a taká je aj pieseň 
11omenným názvom. ktorý jej dal textár Já.n ľu
·~aujme hlavne emocionálne založených pos luchá
yojlm baladickým ladením a zaujímavým aranž
hlavne z:vläštne postavenými sláčikmi. Je to pie
, večer, veľmi decen t ná náladovka. 

~šNf HRAC - pochádza z pera autorsk(!j dvo
tdovlt štassel - VIt liek. Je to nen~ročnli až 
ná bossa-nova, ktorá nevybočuje :z: bežného prle
l o strany speváčky je to vl~stne určitý ústupok 

f.

ným poslucháčom. Marcela L;liferová ju aj ta
št ýlom interpretuje. 
DNY STOL - id e o skladbu Beatles Yesterday 
enským textom Alexandra Karšaya. Vď11ka orl-

f
j úprave a svojskému stvárneniu melód ie vznik
tmavá snlmka, v ktorej reprezentuje svoje kva

' orchester Karla Vlacha. 
ifNÁ VILA - je náz(lv slovenHkej ľudovej b11lady, 
je zaujlmavým pokusom o s pracovanie dRnej té
ti postarši ju zaiste uvítaj ú, Podobný charakter 

~ d'alšla upravená rudová pieseň. 

ISTISKAJ Ml SUHAJ R(JČKU - v ktoroj nechýba 
ujara. Ma rcela LaHerovlí tu využlva ten spevácky 

•v, ktorým· je už známa. V niektorých častiach tcj-
...--..kladby sa žiada buster na gitaru. aby sa vhodnejšie 
viazala s farbou orchestra , ale medzi pQsi\IChármi bu
de populárna. Odporúčame hlavne "váhavým". 

SEDEM CJAR - Jaroslav Lalfer a AlflXiltlde r J<uršay 
sú autormi tejto dosť z11émej skladby. ,Je j mlc~to na 
platni viak nie je samoúl!elné. Sedem čiar dostalo úplne 
nový obal. 

PRESKOC MÚR - 11kladha, v k torej speváčka po
mocou opakovaného playbecku dokazuje svoju schop
nosť zaaplevat presné unisomo. 

NEDOCKAVÁ - taky je názov desiatej plesne od 
Jaroslava Lal(era a Tomáša .Janovica. Patri do novej 
kateg6rle plesni, tzv. "sex-songov". Bohato vyu~lva 
dynamiku, čim drži posluehéčov v napiltí. 

DO VlBY ZASEPKAJ - dAv11 nAm dobrll radu tel'• 
tár Zoro Laurinc v Bacharachovej skladbP. This guy's 
in love with you. Je to vlastne najlepšia pleseň z tejto 
platne, Je orlglnllna v prlstupe k predlohe, má veľmi 
pekný text a lntlmnu atmosféru. 

DAJ POVEL PÁC - je úspeiné piP.sllň 'l Bratislavskej 
lýry, ktorA .sl xlskala vefkll populari tu u poslucháčov. 
symb<~llzuje ju oplfť výborný orchester Karla Vlacha 
a dobrA úprava. 

*** 
TO je teda dvanhť plesni :z: novej LP platne Mar

cely talterovej. Vttelku má omnoho vyUI kvalita tlvny 
priemer ako doterajšie nahrávky našej popuiArnej spe
v.il\11 a je <}obrou inve.stlclou Supraphonu, ktorý tak to 
obOhD,til vianočný trh . · J:UBO ZEMAN 

Francúzsky . ... 
v ' Jr sanson 

Nie, francúzsky šansón nczon1ro l. 
Pravda, 'Z Edith Piaľfovej :tostaii iba 
gt•amof(mové platne, magnetofónové 
záznamy a spomienky, osemdesiat
ročný Maurice ~hev& iier, hoci je ešte 
nellVfill'itel'ne plný elánu, odmieta po
'nuky na récltály (. , . ale .ie ochotný 

· pouvažovať ·o telf~ví~nej show, môže 
· byt aj amer1ckfl ... ) ; no sláv u a tra
diele francúzskeho šunsónll šJria po 
celom svete mená, ktol'é dokážu na
plniť · sály pre' riiekol'ko tisic .poslu
cháčov, maj(a sv'oje , fan-clubs a za ~ 
rábajú ťantastltké aumy peňazí. 
Mnohé z týchto m i!Jn sú poväčšine 
pre nás neznámi spevÍ\ci a žiaľ, mno
hých francúzske nevď<~čné publikum 
prinútilo, aby na ceste .k sláve po
kračovali v cudzine, často v ~ámori. 
Exotické obecenstvo ich zbožňl.l ,je, no 
oni t ajne snlvajú o "sorne~back
Olympla" .- , o · návrate do parížskeJ 
Olympie. 

Mnoh! však . :.:o·stáva jú hviezdami. 
Medzi ľ.lfmi Gilbert Bécaud, muž 
100 000 voltov. Jacques · Brel; ku ,.sta
re j garde" . fra ncúzs~eho šansónu 
patt•l - popri · Y. ~O)ltandovL a Ch. 
ľrenetovi - Charles Ainavour., kr!íľ 
šansúnu. Sice viac filmuje ako spie~ 
va, no pt·edsa svojím hlasom a né-· 

Charles Aznavollr 

-
všednou sugestlvnou mocou fascinu-
je tfslce poslucháčov a diväkov 
(" .. , pt·etcňe spleva.m o tom, na čo 
d ruhi myslia o nemajú odvahu to 
povedať,,."), Je tu Juliette Gréco, 
vol'ká hviezda - a samozrejme. mi
láčik Francúzov, Mlrellle Mathleu. 

Patr! vra j sice americkej televlzii, 
afe [t'lmcúzska pies eií v nej našla 
na.)pôva bnejšiu a najlepšiu interpret· 
ku . Frida Boccara zažiaril a v marci 
1969 v euro víznej súťaži a delila sa 
o prvé miesto s. tromi ďalšími spe
váčkam i. Tre ba však povedpť, že eštP 
predtým, ako získala Vel'kú cenu 

Her vé Villard 

f!;u rovlzle, bola vo Francúzsku veľmi 
populáena. Pt·e. zaujlmavos ť - Frida 
Bocca.ra pred odchodom do Ameriky 
(páni v americkom si101v~buslness 
pracu jú vytrvalo a pohotovo!) spie
vala omšu pri príležitost! pamiatky 
zosnu lých (hudbu zložil brat známe
ho šansoniéra Charles Treneta -
Claude Trenet). Omšu bude spievať 
aj vo Vatikáne s osobitným povo
lením. pápeža Pavla VI. 

Philippe Adler sa vo francúzskom 
časopise .. 20 ans" zoširoka rozplsal 
o francú:tskom šansóne a francúz
skej plesni vôbec. Plše najmä o tých, 
ktorl slávia úspechy za hranicami, no 
ktorých k tomu prinútilo vlastné 

· obedeh:ttvo: • Spotneľíme - rtapr. dvoch 
f rw1 cúzskych .spevákov, · jedného· i 

' nich : pozná a'j' . bÍ.:atislavské obecen-

cúzskeho hnsónu je "náš" .Jean
Claude Pascal. Po~náte ho . Prv ako 
sa stal hercom. mal'ova l vzory na 
lá tky a navt·hoval ,.róby". Jedného 
dŤla ho presvedč il i, že jeho k rásny 
profil a zamatový h las budú mať 
úspech nielen · na llCénc, ale aj na 
plátne. Naľllmoval 10 fil mov a zač<ti 
spievať. Roku 1962 si odviezol Veľkú 
cenu Eurovl~le za francúzsky šansón 
Nous Jes amout•eux - My, zai'úhtm!, 
typický nie len melódiou, a le i tex
tom. A pQtom zntzu su ntliího zohud ~ 
lo. Utiahol sa viac-mene j do NSf1 a 
viičšinou i lje tam. Tet'Dz ho obd Ivu ,jú 
svetloviusq NcmHy. účl nl<u ;jo v tel•~· 
vízii, johCl pies n11 sú pravlcl e incl v 
nemeckých hit·f.Hll'l1duch. No john 
úspechy sa š!ria Iba po Mkl{)lnotovu 
l!niu .. , 
Američania hovoria o J'ra neúzHk E,;j 

plesni "A .;o deilclous l.'r·ctwh 
Sound". Tieto pôva bná plasne - nR
musia to byt vžtly typické . šR nsóny 
d la Maurice Ch\w alier Pod stre
chsml Paríža - s i našli ďalšieh veJ'. 
vyslancov. (Tento výraz použl vajú 
Francúzi a je si<Utočno výst ižný; 
často môže byť pl eseň lepšou .,diplo
matickou rečou" ako reč samotného 
diplomata.) Náš rogiste L' francúz
skych spevakov nobude vyčerpävu
;jtíc i. No treba ešte spomenúť nie 
koľko mien. V .1ednom z kasin v Las 
Vegas spieva a plni ,jeho pokl!ldnice 
Line Renaud. An toine, skvel ,ý show-

stvo.' J e to Guy Mardel. a Hervé· Vll
)'~rd. Sympa.tlcký Guy Mardel bol 
krátký . 'čas . 1do iom ·Fran'c úzov. Dnes 
je vo, .Francúisku takmer zabudnu-

. tý,;. no. to mu nebráni v · tom, aby za Frida Boccar a 
hrarllcarhf Pyrenejl ' neurobil skvelú 
l<artéru.: Jeho plesne sa •Stávajú . šfág~ man. spevl\k a bás11ik \'!Xportuje 
rami ·a ·.riie je ' tQmU dá.v110, čo získal francúzsky iiansó 11 do Talinnsl;a a 

. :prvú . cen\ľ:n ~ ·r-·estivale ;pľesrif' 'v ·Bar- údajne je mužom, ktoróho SH pa trí 
ce lo.ne.' Druhý, ·H'ervé · V1l>tard, napi · zap!sať do regis tra francúzskych 
sol pieseň " Capri, c' est · f!nl". Pie- šansoniérov hneď za Edith Palťľovou 
seň odznela 1 po celom , svete v 140 a Maut·lce Chovalierom. Nana 
verziách a predalo so z :nej 9 mlliô- Mouscourl, akllmatfzovan:l vo Fran-
nov platn!. Potom pt·iŠ!o zabudnutie. cúzsku, skvelá int erpretka, triumfu-
Kruté. ľadové, totálne. Ale · len · vo júca všade. A samozrejme, A<lamo, 
Francúzsku. V Južnej Amerike ho básnik a spevák. 
v,ol~jú , ~..t~piý.,. ;ij~G::.;~;.IJrplňa . $ta;dJ..Q..; ""'~~.anc}lzsky šansón ex istuje clo
ny •pre ' tJsl'ce. ·ďlv8'ko\i. Zatiať čo ·vo , dnes. Azda to už n ie sú tie , st\·~c.l)y 
f rancúzsku. vylisovali z jeho no~ej Paríža"; vlna ,.yé .yé", rock'n" roilu a 
nahrávky 1ba 40 tisic gramoplatn!, cľaišie- · ho pt·inútlli ustúpiť z pred-
~ ArgenUne sa ich už pred~lo 1 mi- ných linll. Mládež vyznáva beat a 
hóny. V súčasnej dobe filmuje v pop-music vôbec. Mlad! speváci spíc-
Hollywoode s Rock,. Hudsonom , a vajú šansóny v zmodernizovanej po-
Debbie Reynoldsovou. A túži po tom dobe. Zostal teda pro staršiu geJ1c-
"come- back-Oiympia" ... l>a lším zná- ráciu, no zostal "bonbónikom", ktorý 
mym zabOdaným interpretom fran• vidy spôsobi pôžitok. - nl-

o nov~cll plánoch S~maforu hovori Jiľí Šlitr: 

Dnes a denne 
vypreda11é 

Jedno z nujpopulárnejš fch pražských divad iel - Se
muror - je pr iA mo v srdci Prah y. 

Požiadala som o rozhovor JJ ľ iho S!itra, ktorý predsta
vuJe jednu polov icu - tt1 hud obnú - zo zná mej dvojic(' 
Suchý - Siit.r . Moja prvá otázka sa tý ka lo súčasnéh<' 
repertoánt di vad la. Zostáva nezmem1ný. to znamená, že 
s a hrá Ďábel z Vi nohrttd (mal už 121J re pr i7 ), Poslcdnl 
.~tace (80 reprlz) 11 novinka - Jonáš a Dr. Mulrac" 
( ktot•á vznikla :t priam legendárneho úsp\lehu l<<~ bare lu 
.loná š a t ingl-tangl a je quasi ,Jehn pnk t·ačovanlm) 
Svoj osobitný progt•am má dvojica Gt·o~~mnnn -- Slmck 
(Núvštevn! den a Besídka v ra·šellni~tl). To ,je sa · 
mos tatná zložka v divadle, program zostavuJú spoml
nnnl autori a treba povedať, že to robia na ilrovnl. 
Z čn~u na čaR má v divadle reci tá l Joser Laufe r (hrá 
a spieva l'lež v Poslední štaci). Ver!m, 7.e 100 sedadiel 
v divadle "praská v švlkoch" ... 

Svet sa kr\'lti, ľudia prichádzajú a odchádzajú; di· 
vadio SemnCor postihla v tomto rol<u iba jedna zme na. 
Lúčil sa Milan Drobný. Pohybuje sa teraz ,.na voľnej 
nohe'' medz! nahrávaclm štúdiom, telev!zlou a t•ôznyml 
koncertami u nás l v zahraničí. Jeho ú lohtl v Posled n! 
štac l prevzal Pavel Sedláček. 

Je pochopltel'nó, že v hlavách dvoch mužov s rov
nakým menom - Jii'l - v hlavách pánov Suchého· 
a Slitra, plných vtipných a sviežich nápadov, vzniká 
iste nový program. 

- Co no to poviete, pán Šlitr'! 
A Pripravujeme novú vec a dohodujeme sa tcra~ 

o tom, akú Je.í m(imo dať fo rmu -· azda to bude niečo 
LL'ochu podobn!! Ako bola jilzzová ope ra Dobre plnccná· 
prochA:~:ka . Al cho niečo iné . . • 

- No ol<rem toho isto mílto ďalšie tvorivé plííny? 
A Id!Jm('l teraz každý po vlastnej iwi'a;ji - n stre

' lívHmť1 sa v dJvad le. J!rí Suchý r "žiruje fi lm Nevčsta , 
,ja. . . no, jiJ trež niečl) pripravujem ... 
Pol<ľlsim sa l tJ dopl niť: J ii'í S!iiT pt·ucu.Jo nu t cievlz

rtom s•!rlllll pod niízvom "Plakah1 punna, plakala". 
>\ kresli. maľuje , . . 

Potom so tr:~kmr1r ve?;cr čo VP.ČHt' Fitreláva jú v clfvadfc. 
aby odviedli petfr:ktnú pr;ícu a ~po t u s ost~ tným ko· 
iektlvom "chytili pubilkum", aby vytvo rili atmosféru 

d ôverného vzájonmôho pot·ozumenia ä pohody. 
Keď som už raz mala to štasth~ sedieť v jednom 

7. tých kresiel v iltýie J:udov!ta XV. a Jli.'l Slltr sedel 
oproti mne, nedalo mi, aby som sa ho nespýtal a: 

- Pán šlitr, povedzte mi - je mal'ovanlo vašim ko
níčkom alebo ?;amestnanim ? 

A Oboje. Aj divadlo aj marovon lc sú trochu koníč
kom <:! sOčasne zamestnanlm. (Cltatelia azda vedia, ic 
Jif l Slitr je súčasne ešte aj právnikom. V po
s lednom čase ilustroval 8 knih. Sudlč l<y boli veľmi š ted
ré, okeď rozdávali talenty!) 

Uz aj vrabci čvlrlkaj(l o tom, ze do Semafor u ťažko 
clost~ ť vstupenku. Predpredaj vstupeniek je veľmi ty 
ptcky pre Semafor (doka;:uje jeho popularitu) a aty 
pický pre ostatné divadlá. 400 miest na sedenie a 50 
na státir~ 1.ďaleka nemôžu \lspokojit hlad dfväkov. J iri 
šii~r. mi t~1zorne vykreslil situáciu, l<torá . sa . opakuje 
kazdeho 2.J. v mesiaci. fleprodukujem: . Vstupenky sa 
predáv~jú vopred na ce lý mesiac. Pokladnica sa otvorí 
o jednej, pani pokladnička znaleckým okom prezrie 
dlhý rad a začne predávať. Predáva do šiestej ' veče r, 
potom stiahne okienko a vyves! bielu ceduľu · s mípi
som "vypredané". Na celý mesiac vopred. 

Nina Litschauerová 

V necleľt~ ·- 7. decembra' vystcípllu v 1>rati
slavslcom l'KO pražská beatová slwplna Olym
pic, ktorá po ,dlhšom angažmán vo /:'ranctízslcu 
sa v zaujímavom prograine predstavila sloven
sk·ému pt~bli/cu. Sn!mka : P. Procházka 
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prehliadl~a 
Po vydarenom pokuse z minulého roku spočívajú

com v uspor iadaní IV. pr ehliad ky slovenského koncert
n ého u.menia v . n iektorom mieste mimo Bratislavy, po 
rok u; opäť dos tala , Žilina prí l ežitosť uskutočni ť 1111 pod
net Zv-äzu slovenských skladateľov pt·vý ko ncert V. pre
h liadky s lovenského koncer tného umenia (odhliad nuc 
od pred chádzajúcich dvoch koncertov v Nitre). Bola 
d aná príležitosť dvom mladým umelcom. ktorých za· 
r ade nie bolo celkom oprávn en é. Dokázali to nielen sym
pa tickým výkonom, a le aj prístu pom, zdravou snahou 
tvor ivo sa vyrovn<• ť n a jednej s tr ane s osvedčeným 
die lom sve tovej literatúry, či n aopak - SIH'ístupn iť 
tunajšiemu publikt~ menej znirme d ie lo slovenskej hu 
dobne j modern y. Program dopl n il a sprevádzal ot·ches
t er SND v Bratis lave pod vede ním Vik tora Mflleka. 

i\ko prvý sa predstavil Hichard Vandra v Bocch eri
n iho Violončelovom koncerte B·tlur. Ukáza l sa ako 
spontánny m u zikant, s dobrým zm yslom pre zvukovú 
nosnosť a štýlovú čistotu diela. Jeho Boccherini sa 
vyznačoval mužným prejavom n technicky skoro su
verénnym výkonom v krajných častiach, kde prípadný 
dojem z určitej rytmickej lability bol spôsobe ný málo 
výr azným a zvu kove "vyľahčenýrn" - často i in tonač
ne, v nás tupoch a v súhre - nepresným s prievodom 
orchestra, k torý sa pravd epodobne len postupne rozo
h rával. V s vetle pravého muzicírovania sa niesol só
lis tov výkon v strednej, pomale j časti. 

Predch ádza júce d obré výsledky, ako a j te nto vcl'm i 
sľubný výkon dávajú tušiť, že vo Vandrovi nám rast ie 
typ umelca, s ktorým bu deme musieť v blízkej bu
dúc nost i počítať. 

I. časť Concertina in modo classico pre lduvír a or
ches t er od Juraja Hatr íka v poduní Va lél'ie Kéllyove j 
bola zo začiatku poznačená určitou nervozitou, ryt 
mickou rozkolisanosťou v súhre .i v nástupoch. Orches
t er sa sice zlepš il, a le v snahe o čo na:jprec!znejší 
sprievod m iestami b ol hádam mMo zvu ko vo výr azný, 
málo farebne kontrastný. P ()bre vyšla dr uhú časť, kto
re j nechýbalo n apät ie v správnom odlišeni, d ifereneo
van! meditatlvno- lyr ických partií a dramat icky vyhro
t ených miest. Je v nej veľa krcí snej muzi ky, poskytu
júcej interprétov! možnosť plas lickej výstavby, do
ká zan ia muziká lnych Jwalít. Záverečná časť sa nes tala 
vyvrcholením koncertu nielen vinou s pomínaných ne
dostatkov ako v I. časti, ale postrádala tcmperament
nejšf prejav, väčšiu motorickú výbušnosť podopretú 
rytmicky preclznejším výkonom. T<ito by v protiklade, 
v kontraste s tanečným charakte rom epizod ické ho úse
k u rozhodne n apomohla plynu losti a lepš iemu vygra
dovaniu pomerne nevýrazne:j časti. 

Ké llyová je klavir is tkou t echn icky dobre vybavenou, 
s čistým ú derom a zmyslom pre využi tie boha tých 
zvu kových možností nást ro ja, čo bo lo h lavný m kladom 
na jej výkone. 

Výko n orchestra po p restávke - v Nnvákovej Slo
vácke j s uite bol pre mňa v určitom zmysle m ilý m pr e
kvapen!m. Neviem si však predstav i ť, ako by sa vy 
rovnal s vti čšim a osved čeným symfonickým d ielom, 
vyžadu júcim s i hlbší a všes trannejší prístup v adekvát-

. VO perný zápisník 
(Dokončenie z 3. str.) 

!)esto pochopenia zaslúžil. Prispel k pro
filu bratis lavske j opery viac ako mnoh! 
umelci, k tor í s ú v SND nepomerne dlhšie 
a celkom iste viac ako t í, čo po prvom 
zoznámen í sa s javiskom u tek a jú za vi 
d inou mariek na Záp ad. Vyratúvať j eho 
kvality bolo by zbytočné, treba však upo
zorniť, že svojou univerzá l nosťou držal 
vo svojom odbor e celú prevádzku opery 
SND, že spieval k valitne úlohy Iyl'ické: i 
dramatické, že za ťažko chorého Imricha 
Jakubka od spieva l v posledných rok och 
polov icu pt'!)d s t avení, že ne robil vetlu z 
toho, ak spieval 10- 12 prctlslavení me
sačne. Pri dobre j vôli šlo všetko vyrieši( 
s uspoko jujúcim e fektom pre obe s trany. 
Tl, čo nenaš li inú možnosť r ieše nia. budú 
te raz h l'adať argumenty v ume leckej ob las 
ti. Budú stratu prvého t enori s tu zolicra( 
pouk azova n!m na nedoštudovanost mno
hých jeho ú loh, na jeho časté hosťova nia v 
iných československých divadlách. Snaž
mc sa byť objekt ívni - n ie ktoré Zalu·ad · 
níčkovc úlohy nesú naozaj znaky .. pre 
kotného" š túd ia, výrazová slrúnka nebola 
vžd y prepr acovaná, n eraz príl išná r u tina 
nepriaznivo o vplyvnila ume leckosť a 
spontánnosť dojmu. V čom však väzí, že 
n a . jar tohoto roku v Bme naš tudovaný 
Canio bol n ie len s peviicky, al e aj herecky 
a výrazove dokonalý, že v Prahe a Brne, 
kde sú na presnosť a vypracovanosť par 
lov oveľa hák li ve jš í s i Zahradníčka ne
smie rne cenia, volajú ho často hosťovať 
a na j ratlšc:i by h o videli vo svoji ch S\Í · 

bo roch? Treba ti ež povedať, že Zah rad
n !čkove hosťova nia rw mali nikdy okatejší 
vplyv na jeho či nnos ť v SNP. Ak bol aj 
v ojedine lých prípadoch trochu vyčerpaný 
a usta tý častým cestovanJm (je o ňom 
známe. že h lasove vydrží dvojnäsobok 
predstavcnf než ktorýkoľvek jeho kole
ga), vždy bol jeho výkon vo výs ledku 
preds taven ia n ad priemerom. Niekedy sa 
nechc (a prepá čiť detaily, prit om zatvára
mc oči pred spevákmi bez h lasu , bez ňaj
menš ieho ,.ša jnu" o technike s pievania , 
pred tými, ktorí s ú v súbore často iba do 
počtu . Nakon iec to bude vyzera ť tak, že 
opera SND, k torá sa tak úpenlivo bränila 
Zahradn íčkovmu dočasnému odchod u, če s

kos lovenskéh o tenoristu č . l ncpo trebu· 
j~) . Zasa j edna s lovensk á nevel'korysosť 
a na hlavu p os t aven ý pocit možnosti au· 
tor itativny ch rozh odnut i. A tiež pre j av 
toho, že s kritériami rovnakého metra 
sa u nás často zäobchádza l'ubovoľne. 

Jaros lav Blaho 

Niti'ianske· 
jubileu-m 

Jesenný cyklus X. nitria nskej jari 
sa začal kon cQm októbra. B•1l to pú
tah koncet·t s 6but·u Eugén a lsaya z 
Bruselu, s husľovou sólistko u Lolou 
Bobescovou z die l A. Vivaldiho, Ar
cangela Corelli ho, Orlanda di Lassu, 
Gioachina Hossin iho a Rened el t a 
Marcell a. Sme radi, že náš jesen ný 
debut sa vydaril ·- hovoril nám n a 
margo cyklu predseda Kruhu pria
tel'ov umenia, ag ilný Ernest Še fčík 
- a tu tým viac, lebo i<l e o náš ju
bilejný rok. Náš Io.·uh začltl s voju 
činnosť v roku 1960 - no dnes s ú 
už častými hosťami u nás naše ope 
ry, ako aj Slovenská fllharmúnia. 
Pra vda, prichádza li t iež za t ých l O 
rokov aj vynikaj úce súbory a hostia 
z iných krajín ako zo Z.SSI! ( s lá 
čikové kv ar teto Gruzie, só lis ti z 
opier ZSSR, koncert Lary Dolucha
novej z Moskvy, Vefk5' sym fonický 
orches ter z Mos kvy, D. Hnaťuk s 
vok álnym konce r tom, klavírne tr io 
Jašvili, sve toznám y klavírista Sv ja
tos lav Rich ter) , z F ínska ( só lis ti 
z opery v Hels inl;ách), z Poľska (H. 
Pau li s s hus l'ovým k oncertom, W. 
Kedru s klavírnym ko ncer tom), zo 
Svéd sl<a (Akke Bergs trom s flauto
v,ým koncertom), z Nemecke j demo
kraticlwj rep ubi iky ( Ger·har d Boose 
s hus l'ovým konce r tom, Giint her 
Koote s ldavírnym kon cer tom) , z Ne
meckej spolkove j republiky (Baro -

kový orchester A. Scherbauma)·, z 
Mad'ar ska (Symfonický orchester z 
Debrecína), z Talianska (Anny My 
Bruny, členka milánskej ope ry, k var
teto z Bologne ), z Juhoslávie ( sólis 
ti z opie r, M. Vugradovičová s kla 
vírnym koncer tom), z Rakúska ( só
lis ti z ·opie r , Dagmar Bellová, w. Po
duschka), z Bulharska ( sólisti z 
opiet·, divadeln ý súbor z Tolbuchina), 
a lebo z Belgicka (majster Ver schra 
gen - or ganový kon cer t a naposle 
dy komorný orchester E. Isaya ). Do 
konca jubilejného roku s me mali 153 
a l<cií s účasťou 62 200 pria teľov ume
nia. Všetko sme zhmuli do naše j 
jubilejnej publikacie, ktora vyšla 
práve v týcht o dňoch - aj s 11-
terarnymi úry vkami ( Sládkov ič: Det
va n, MUDr. Pavol St rauss - Hud
ba) .. Je dobre konš tatova ť v ju bi
lejnom rok u, že t en to bo l jubilejný 
nielen ú roviíou, ale aj ná vštevnos 
ťou. 

Veru - hovor il pr·edse1la Ernes t 
Šefčík - je dobre spomenúť s i na 
rok 1958, kedy sme ešte nejestvo
val i. Ked' po ďalšom časovom odstu
pe pr išla Slovenská Wharmónia, na 
je j koncert v Krajovom divad le sa 
zišlo 20 ľudí. Po založení kruhu už 
m ohli v Nitre účinkovať 4 symfonic
ké orchestre - česká filharm ónia, 
Slovenská filha r mónia, Symfonický 
orcheste r čsl. rozhlasu, a lebo Vefký 
symfonický orcheste t· z Moskvy. 
Návštevnosť bola tal<á, že by sa ňou 
m ohla popýši ť Bratis lava. 

E rnes t Šeľčík nehovoril o s vojej 
osobe, hoei leví podiel ús pechov pa t rí 
jemu. Nielen že bol z ald ad a teľnm 
kruhu, a le bol aj jeho predsedom v 
rokoch 1960·66 a od roku 1969 zno · 

vu. Jeho čulA a nezištná činno sť b&• 
la prlkla!lom aj pre ostatných Nenov 
vedenia, ako Bohuslava Mošaťa 
(pred seda v rokoch 1966-68 ), El',k U 
Vladárov.ú (podpredsedníčku v -vo- , 
koch 1960-66), Dr. Eduarda L~xnr~t.na ' 

' (podpredsedu 1962-66), pričom botJ. 
dobrými tajomníčkami Laura Na!Jyo·o. 
vá (1960-61) a neú.navná Marta ter
veiíanská (od roku 1961). Program 
jesenného cyklu tiež d okazuje, že ve
denie 'kruhu je n amies te. Vystúpe nie· 
Niny Hazuchovej v dopr ovode Evy 
Fisch erove j dňa 7. XL 1969, vystú
pe nie Slove nskej filharmónie (Liszt, 
Beethoven) s francúzskou sólistkau 
Ft·. Clidat dňa 14. Xl. 1969, diía 19. 
Xl. 1969 husľový Jwncert Petra Mi
chalicu (pri klavíri Miloš Starosta) 
je dôk azom toho, že vedenie urobilo 
sku točne veľmi starostlivý výb«)r 
hudobných diel. Ďalej t o bol večer 
poézie s Evou Kris tínovou a Kláro u 
Havlíkovou (klavír) dňa 16. X. 1969,. 
t iež výstava poľského divadelného · 
umenia. 

.Jesenný cyklus o lvorila podpred.
sedníčka KPU š t efánia Hajduková' a 
konš t atovala, že je záverečným ak
tom jubilea KPU, činnosť k torého 
zaznamen al pr ínos pre mesto Nitru 
i pre jeho obyvatefov. Myslíme, že 
s kromné s lová podpredsellníčky Šte
fá nie Hajdukovej treba trochu roz
.'i iriť - snáď a j pre ku ltúrny život 
.S lovensk a vôbec. Pollfa vzoru nit
rian ske ho KPU začali sa totiž zakla
dať s polky podob ného druhu a j v 
iných mestách ( Nitra im bola často 
J>ri ieh za č iatkoch nápom ocná) - v 
l<tor ých d nes u ž tiež prekvit á čulý 
hudobný život. 

Pr. L. Martinček 

nom celkovom vyznen!. Tým ni jako nechcem znižovať 
kval itu te lesa, na jmä výkony sólistov, ktoré v tom to 
d ie le boli plne presvedčivé v zhode s koncepciou dir i
ge nta V. Máleka. 

Myslím, že tento dramatur gicky správne zvolil dielo, 
ktoré jemu i orchestru bolo bytostne blízke a nevyužil 
iným s pôsobom možnosť vyplnen ia druhej polovice pro
gram u. Dbal na preciz'ne vypracovanie po stránke 
technickej (podopreté solldnymi sólovými výkonmi -
dychy) a postavil skladbu ako p estrú, farebnú mozaiku 
rozd ie lnych núladových čast[. Sprävne vyzdvihol kon
trasty, nezameral sa len na vonka jš i efekt vyznenia, 
a le d os iahol typ ickú a tmosféru, podčiarknutlm jej ľu
dovéh o zák ladu, sv iežej novákovske.i melodičnosti, ry t 
mického citenia. Žiadalo by sa ešte kde-čo vylepšiť 
a ,.dotiahnuť" - jednotnosť, mäkkosť nástupov v I . čas
l i, plas tick e jší zv uk v spomínanej a pos led ne j čas ti. 

Otal{ar Havránek 

Zájazd 
do 
ZSSR Zbor Slo uenskej filharmónie v Moskve 

Hranice p ôsoben ia po-
prednéh o vok álneho ' te le
so - Zboru Slovenskej fil
h armónie sa v pos lednom 
mes iaci rozšírili o ďalšiu 

krajinu. Prvý vstup na 
"te rra incognita" v zmysle 
ume leckého st yku vytvár a 
vždy charakter istickú at
mosféru, ktorá vyžaduje op
timál ny výkon a pa tričné 

u vede nie sa s vyzdvi hnutím 
tých n a j lepš ieh reprodukč
ných hodnô t. Spevácky sú
bor Slovenskej filha rmónie 
abso lvoval po prvýkrát vo 
svoJeJ h istórii koncertné 
Lurné po ZSSR. Po posled 
nom cyk le koncertov v Ta
lians ku, ktorého časové 

hranice, poče t ko rľcertov a 
ve l'ké m nožstvo abso lvova 
ných kilometrov pr i pre -
sunoch do vzd ialených 

' mies t vytvára preds lávu 
.caliziiclc t a lianskeho " car
pc dí em", n asledoval teda 
zá ,iazd na Východ. Turn6 po 
ZSSR bolo v určitom slova 
zmys le odpoči nkom pre or
g a n izačnú štruktúru. Pre 
jednotlivé skú.šky bol r e
zervovaný patr i č ný časový 

termín a poriadat.elia ·sa 
ukážkovo sta rali a,j o osob
tH; pohodlie a kom[ortn6 
uby lova nie čl f)nov súboru. 

ci : C . P. da Pa les trina (Pie
seň piesn! ), J . B. Foer s t er 
(Pražské zvony), D. Kardoš 
( Zem mo:ja rodnú ), E. Su
choň (Tri lyrické p iesne), 
D. šostakovič (Keď vyhra li 
páni), E'. Poulenc (Oblaky 
a Már ia ), Cl. Debussy 
(Deux chansons), B. Bar 
tók (Slovensk é ľudové pies
ne) , Kl. Slavický (Dobrá ra· 
da ) . 

Drama t urgia bola volená 
veľmi šfastne a dokázala 
všestninnosť t e lesa. ren to 

n ;ímr sa zhodu je i s hod
notením od borných soviet
skych la·iUk a oh lasu 11 

obecens tva. Vystúpenia bo
li v dňoch 16. a 17. novem 
bra v Rige, 19. novembra 
vo Veľkej sále P. I. Čaj 
k ovského v Moskve, 21. no
vembra v Leningrade a ,23. 
novembra v Talli ne. 

hotovo robili zábeL'Y vysie
lané v len istý večer. Po
dobr1e a j v Leningrade hod
noti l hudobný r edaktor nás 
v0.;erný výkon v krátkom 
te levíznom vstu pe, pričom 

naš1el naň iba s lová chvä ~ 
ly. Pr irodzene, stretl i sme 
sa .s m nohými novinármi il 

umeleckými č initeľmi, ako 

Nadšenie bolo obojs tran - aj zás tu pcami Ministerstva , 
né. Nechá m aspoň v k rá t - ku lt úry - na spoločnej r e - . 

kych vetách hovori ť n ickol' · cepci i . 

ko účastníkov : Di rifJen t L. Holásek: S~;-, 

Viéra Bedrtiova: p~ kon- ' mozrcjme, t eleso vie dob,rfn 
certoch boli nekonečné ová- vycítiť atmosféru. Výborné 

cie. Po t roch prídavkoch je 

trochu nezvyklé počuť e'šlc 
·aplauz, a tak s me boli nú

ten í ukončiť koncer t s lova
m i rozlúčenia . Po p redsta
vení dochád zalo k s t retnu 
t iam, dokonca dirigent do
s ta l na ka rt ičke hodnoten ia 
priamo z obecens tva. K a
pacity obrovských koncert
ných sál boli vy užité pri 
naš ich ko ncertoch až na 
85 %. V Leningrade sme 
ma li 1200 pos luchá~ov. 

Ft·antišek Majet'llík : V 
Hige prebiehal cyklus š ies

tich koncertov vokál neho 
charakteru a predsa záujem 
o näš koncer t bol obdivu 
hodný. Najväčšiu časť obe
censtva tvorili odborn'ici. 
Prvý r az s me sa stretli s 
pracovníkm i miestneho te
levízneho okruhu, k tor! po-

p r ijatie a pr ejavenie zá)J j 
mu najmä mladých pÔslú
d~<íčov umožnili všetkým 
podať výkony n a žiadúcej 
umeleckej ú rovl'ti. 

*** 

Len pre doplnenie 't ých
lo k r[tt kych spomieno k do .,. 
díivame, že Speváck y zbor 
::i lvve ns ke j f ilh ar mónie vy• 
stúpil v dňoch ll. a 12. de 
cemb ra vo viedenskom 
Konzertha use s pr emiérou 
moderne j vokálnej skladby 
súčasného španielsk eho au
tor a C. Halfftera CANTI\TA 
PER UNO. Hlavným djL:i
gentom bo l p ol'ský clii·ige n~ 
l<renz a cod ir igcntom J. M. 
Dobrod inský. 

M. Svobodová · 

Zájazd v ZSSH bol v 
dňoch 11.--·26 novembra. Z 
lroch ponú~ nu týrh progra
mov s úboru up r<>d nos tnili 
sovietski hos tia nas ledu jú-

Z osláv 50- ročnice br atislavského Konzer vatória ( na ktoré - mimochodom - r edak 
c:ia neclo , tala ani oficiálne ani neoficiálne pozvanie, a pre/o rtemohl a koment.ovať ich 
pr iebel1) pri11ášame f oto(l rafiu Zl1ázon íujt1Ctt bohatú tíčast' /.Jratis laosh::j hudofmej ,Jq . 
re jnosli na záverečnom k oncer te, na ktorom vysttípil Jllllilejný symfonický or clzes(cr 
Konzen:alcír ia, zložený z významných absolventov školy . láštittt nad oslavami mal 
ministet: škols t va SS./!. dr, Matej ~M.an, ktor.éllo viclímc na snímke. 



O krvi a iné 
Zväz slovenských skladateľov . v snahe 

oboznámiť čo najširšiu slovenskú kul
túrnu verejnosť s t vorbou súčasných 
skladateľov, vypracoval koncepciu hu
dobno- dramatických programov, ktoré 
v profilových celkoch predstavujú jed
notlivé osobnosti nášho hudobného ži
vota. Zatiaľ čo naši popredn! spisovate
lia a umelci iných žánrov sa vo vše
obecnosti vryl! do vedomia konzumen
tov od najútlejšieho - žiackeho veku, 
hudba je ešte stále popoluškou. Prvo
radým cieľom spomínanej akcie Zväzu 
je teda priniesť aj na slovenský vidiek 
hqdnotné programy zostavené z najvý
znamnejších diel E. Suchoňa, A. Moyze
sa, J . ·cikkera, D. Kardoša, š. Jurov
ského, A. Očenáša, O. Fereuczyho a ra
du ďalších skladateľov. Snahou poria
dateľov je (pri dobrom finančnom za
bezpečen!) predstaviť aj najpoprednej
ších interprétov a priniesť t ak pre kon
zumentov skutočne kvalitné zážitky. 
Pásma sú koncipované pod ústredným 
heslom "Z krvi a ducha SNP sme sa 
zrodili". Jednotllvé názvy ucelených 
prog1~amov sú tieto: Eugen Suchoň: 
o ·krvi - pásmo hudby a . slova, v kto
rom odznie Poéme macabre pre husle 
a klav!r, Kontemplácie, pre klavír a re
citáciu, Casť z Metamorfóz pre klavír. 
Autormi slovnej časti programu sú M. 
Kováč, C. Feldek, M . . Lajčiak, A. Ma
reček, M, Herz a účinkujú K. Havliková, 
J. Szokeová, H. Gáforová ·(T. Gašpárek, 
M. Karlík) E. Krist!nová. Miesta kon
certov budťi v okruhu: Banská Bystrica, 
Slóv~nská l L'upča,~Btezno, . Tisovec, • Re- .-· 
vúca;- RoŽňava, Dobšiná; Bet liare, J el
šava, Kokava, Hriňová, Detva, Zvolen, 
Sliač a Brusno. Pásmo A. Moyzesa má 
názov Hory a ludia. Okrem poézie P . 
Horova, J. Smreka odznie t u Moyzesova 
Zbojn!cka rapsódia, cyklus piesní V je 
sen! a Poetická suita pre husle a kla
vil:. Program odznie v cľalšom okruhu 
slovenských miest, o. i. vo Zvolene, Žia
ri, Martine, :Zililte, Dubnici, Trenčíne, 
Prievidzi, Handlovej a pod. Z tvorby 
J. Cikkera (povstalecký pochod Mor 
ho!, piesne O mamičke, Tatranské po
toky, symfonická báseň Matka a vo
jak) a slovenských básnikov Bottu, 
Chalúpku, Beniaka a i. je zostavené 
pásmo hudby a s lova Mor ho! Jeho 
predvedenie je určené pre Trnavu. 
Piešťany, Nové Mesto, Trenčianske Tep
lice, Senicu, Modru, Malacky, Myjavu, 
Pezinok a pod. Podobným spôsobom -
spojen!m slova a hUdby' sú koncipované 
äJ d"al šie uce-lené pro_gr amy (D. Kar~oš 
- Zem moja rodná; S. Jurovský - su
·mí hora rodná; A. Očenáš - Môjmu 
národu ; O. Ferenczy - Ako vonia ho
ra; M. Vllec - J. Grešäk - Volanie 
domova; L. Holoubek, Kovalski -
Láska. úsmev a slzy; J. Zimmer - Jar 
na horách a v <lolinäch; T. Andrašovan 
- M. Novák - Pieseií o mieri ; L. Bur
las - I. Zeljenka - O ľudskom šťastí 
a bôll; I. Hrušovský - P. Kolman -
Proti smrti; R. Be rget• - D. Martinček 
- Rozhovory, city a život; J. Hatrík -
I. Paril< - Tližby a nádeje; M. Bázlik 
-· J. Posplšll - z. Mikula - Noci, svi
tanie a spoqtienky; F. Kafenda - B. 
Urban ec - Spievajúce s rd.ce ). Okrem 
toho sú pripravené aj pásma hudby, 
ob1·azu a pohybu s básnickým slovom. 

treba podotknúť, že uvedená akcia 
bude mať skutočný a nenaorganizovaný 
ohlas iba vtedy, ak Zväz slovenských 
s kladaterov zabezpeč! pre spomínané 
programy iba tých najpoprednejších 
umelcov. Isteže by bola slov.enská hu
dobná a kult úrna verejnosť rada, keby 
sa takouto cestou dostal hudobný od
kaz našich popredných umelcov aj do 
najodl'ahlejších kútov Slovenska. Jed
notlivé pásma sl totiž po odznení v 
tom-ktorom meste majú vymeniť okruh 
pôsobnosti, takže profily sldadateľov by 
sa' mohli veľmi pružne reprodukovať. 
Bolo by žiadúce, keby aj j ednotliví 
skladatelia s vojou osobnou účasťou 
vzbudili záujem publika. Ide napokon 
predovšetkým o ich propagáciu a uve· 
d:enie sa dn slovensl<ého · národného po- · 
vedomia. -uy-

Z .obsahu l čí. sla 

RADOSii'N~ VIANOCE 
S GRAMOFÓNOVOU PLATŇOU 

SlovenslH1 koledy. Z klenotnice ľudovej hudby - autentický 
fo lklór. I<čs 36,- ·· 

kvarteto č. 4. e mol, op. 44 č . 2. - Tt Schumann: Sláčikové 
kvarteto č . l a mol, op. 41. č. l . Kčs 36,-

Tichá noc. (F. Gt·uber/T. Janovic) - U nás na Vianoce. 
(C. štassel) Spieva Zora Kolínska . Kčs 12,-

n. Schumann: Viedenské faš iangy - Téma na meno ABEGG 
- Impromptus. Na klavíri hr á Michal Karin. Kčs 28,-

E. Pascha (1714-1772) : Vianočná omša F-dur. - Koledy. 
Spievajú O. Malachovský, J . Ran inec, št. Nosáľ a Pražskí mad
rigalisti, dir. M. Venhoda. I<čs 36,-

L. Bul'las : Padá lístie zlaté. štúdie, pre de ts ký zbor a cappella. 
Spieva Brnenský detský zbor. zbm. Fr. Lysck. Kčs 28,-

Polyľónna hudba 16. a 17. storočia na Slovensku. Spieva Spe
vácky zbor Slovenskej f ilharmónie, zbm. J. M. Dobrodinský. české pastorely. - I. Humík: Pastorela in G. Spieva detský 

zbor pražského rozhlasu, Kťlhnov detský zbor, Komorný or
chester a sólist i. · Kčs 36,-

Kčs 36,-

Koledy európskych národov. - české vianočné koledy. 
Ako papučka utiekla. Rozprávku J . Vladislava preložil a zdra
matizova l E. Fillo. Účinkujú členovia dramat ick ej družiny 
Brat islavského rozhlasu. réžia M. Bugár. Kčs 28,-Kčs 36,-

P. I. čajkovskij: Koncert· č. l. b mol pre klavír a orchester. 
I<lav!r: Sv. Richter, českú filharmóniu dir. K. Ančerl . Kčs 36,-

Siovenské rozprávky v bohatom výbere v pr edajniach Supra
phonu. Zvonky zvoňte. Profilová platňa súbor u ,.Prúdy". 

B. Smetana: Má vlast. Cyklus s ymfonických bás ni. českll fil
harmóniu dir. V. Talich. (2 platne) Kčs 72,-

Kčs 44,-

VIII. album SUPHAPHONU. Výber najpopulár nejšlch bit ov 
r. 1969 z českej a slovenske j tvor by. Kčs 44,-L. v. Beethoven: Symfónia <'. 9 <1 mol. českú filharmóniu di 

riguje P. I<lecki. (2 platne ) Kčs 72,-
Slovenské evergreeny. Vý ber 
pies n! z t r idsiatych rokov. 

n ajobľúbenejš!ch tanečných 
I<čs 44,-E. Suchoň: Krútňava. Opera v 6 obrazoch. Sólis tov, zbor a 

orchester SND clir. Zd. Chalaba la. (3 platne) Kčs 108,-

J. Cikker: Vzkriesenie. Opera v 3 dejstvách. Sólistov, ·zbor 
a orchester ND v Prahe dir. J. Krombholc. (3 platne) 

Traditional Club Bratislava. Prierez L'epE•r to~ rom znátn~) ho slo
venského jazzového súboru . I<čs 41, -

Kčs 108,-

Slovenské l<varteto. F. Mendelssohn - Bar tholdy: · Sláčikové 
Iirajú THE GENTLEMEN. š tyri malé plat ne v interpre tácii 
obľúbeného slovenského beatového súboru. Kčs 12.-

Bratislavská 
lýra 

Zväz českých a s lovenských skladate
ľov, český a Slovenský hudobný fond, 
český u Slovenský r ozhlas a Ceskt1 a Slo
ven ská t elevízia vypisujú 

V. t·očníl< celoštátnej súťaže populárnych 
plesni 

O BRATISLAVSKÚ LfRU 70 

Podmienky sMaž~ : 

l . Súťaž j e lánrove určená pre piesne 
v oblast i súčasnej popu lárnej hud by. 

2. Súťaže s a môže zllča stni ť l< ažd.Ý ob -
čan ČSSR . . 

3. Piesne zaslané <lo sllťažP maj ú byť 
umelecký hodnotné a majú- mať. pre.d
poklacly š irokého 5PQiočen ského dosahu. 

4. Piesne zaslané do sú ťa~e musia · byť 
pôvodné a nesmú byť - v celku, anľ vo 
svoje j hudobnej alebo textovej časti -
akýmkoľvek spôsobom zve re j ne né (ve
re jné predvedenie, vydanie na platn iach 
alebo tlačou ) až do Ich vere jného uve
denia v rámci pr iebehu súťaže.' 

5. Piesne môžu byť inte rpl'etované naj 
viac dvoj icou sólových voká lnych hlasov. 

6. Autor zašle sk ladbu do sllťaže ano
nymne v úprave pre spev a kl avll' s pod
loženým textom a dvoma st rojovými 
opismi textu. Odporúča s a uviesť na ru
kopise skladby meno speváka, ktorému 
by autor chcel zveriť je,l interpl'etáciu. 
Do zalepenej obálky, označenej hes lom, 
priloží autor lls tok s menami a adresami 
autorov hudby a t extu piesne. Tým istým 
heslom označi rukopis piesne a obidva 
strojové opisy text u. Notovú úpravu mož 
no doplniť aj magnetofónovým záznamom 
skladby. 

7. Skladby sa pos iela.iO na adresu: Sek
t'etariát Bratisla vs kej lýr·y, Bratis lava, Le
ningradská ul. 5. Na obá lku zásielky sa 
napíše označtmie ,.Sťiťaž o Bratislavskú 
lýru 1970". 

8. Uzávierka súťaže je 31. j anuá ra 1969. 
Pre posúdenie dá tumu je rozhodujúci dá
tum odos lania podľa poštovej pečia tky. 

9. Súťažné príspevky sa nevracajú. 
10. · Pie!lne bude posudzovať odborná 

porota, ktorú menuje Zvtiz českých a slo
venských 'sk ladateľov z radov skladate
ľov. textárov a zástupcov vypisovateľ
ských inšt itúci! a spoluu·sporiadateľských 
or ganizácii. Táto výberová porota zo sú
ťažných príspevkov vyb'erie 24 naj lepšieh 
piesni. Tieto neanonymne predvedú českí 
a .slovensk! interpreti v rámci V Mt:"PP 
v Bratis lave v dňoch 10.-13. ;júna 1970. 
Po verejnom predvedení pies n! v rámci 
V. MFPP vyhlási porota tri najlepšif• pies
ne, ktoré obdržia ceny: 

za L miesto zlatú Brat islavskú lýru 
· a Kčs 8 000,-, · 

TOP-TEN 
BRATISLAVSKÉHO SUPRAPHONU 

za mesiac november 1969 
l . Jednu lásku mám (.T. S i vá čel</ 1. Fiš er - 1'. Janovic) Sp. M. Laifer ová 

a K. HáJa, orch. K Vlacha 
2. Daj povel' páľ (J . La ifer/A. Karšay) Sp. M. Laiferová a zbor L. Pánka, arch. 

K. Vlacha 
3. Pohľad z okna ( M. Krišto ľo vič) Sp M Kr ištofov ic a D. Ružička, TOBH dir. 

M. Mrož 
4, Hrajme, hrajme (Scott - Wilde - Gerig/J. Turan ) Sp. M. Laiíerová, TOBR 

dir. I. Horváth 
5. ú svit (Carter /I:.. Feldek) Sp. M. Kri štofovič a FT-VOX, TOBR dír. M. Brož 
6 Plavovláska (The- Tromelo0sf.J. Tur ar.) Sp. D. Grúň, hrá Sexte to J. Vel čov-

ského ,_ ... lf - ~ , ,. 
7. Slovens ké mamičky (Slov. l'lld~\lá~ 4 Ja.·i!.-J.~ čeJ.ko) ~pwv<~ a l:u!,íi J:J.Ia ditiona~ 

Club Brat islava · 
8. Oblaky, oblaky O. Lennon - P McCartney/ J. Št rasser) Sp. O. Szabová 

a RT-VOX, TOBR dir. I Horvá th 
\l. Aj z mája máj ( De l Turco - Bigazzi/M. l<ováči k ) Sp. E. Biharyová a RT

VOX TOBH rl ir. M. Brož 
LO. Tma je nebezpečná ( L. Gerhardt/Z. r<ratochvil) Sp. E. I<ostolányová a RT

VOX, hr l'l Brat is lavské combo, vedie Z. Kratochvi! 

Koncertná· tribúna 
mladých 

t'J z t premiéru. V diskusii po koncerte 
nlôrazňova l i pt•ítomnl najmä dokonalosť 
i ntPrp retá ci(~ A. Dvoi'áka a boli prekvape
ní vysokou umeleckou hodnotou cyklu A. 
Očenáša . Zaujala ich k ultivovanosť a s voj
rázno s ť štylizovaného folklóru v tomto 
cykle. Osobit ne boli prekvapení aj vyso
ko u umeleckou úrovňou českos lovenských 

Medzinárodná rozhlasová a televízna korepet ítorov ( Bohuslava Matouška s pr e
spoločnosť pri UNESCU poriada každ~; v(Jdza l doc. .Jiľi Hubička a Magdu Ha
rok Koncertnú tribúnu mladých umelcov jossyovú prof. O Šebesta z bratislavské
Toto týždenné podujatie, na ktorom kon · l<o Konze rvatór ia ). Y. Menuhin prejavil 
ccrtujú naj lepšf mlad! interpret i, j e cha _ záujem o bratislavské Konzervatórium a 
rakteristické tým, že sa nebojuje 0 ce- v s úvis lost i s jeho 50. výročím ho naši 
ny, ale 0 medzinárodné uznanie. česko · reprezentanti upozornili aj na os tatné 
s lovensko bolo na prehliadke zastúpené medzinárodné úspechy j eho žiakov a ab
dvoma umelcami, ktor í si svo je delegova- solventov. 
nie vybojovali na výberovej sú ťaži - jej Prehliadka mala význam aj pre pro
finá le bolo 16. s eptembra t. r. v Plzni. pagáciu našich mladých, p re nadviazanie 
Huslista Bohus lav Matoušek zastupoval kontaktov s koncertnými agent úrami a 
čSR a speváčka Magda Hajossyová re ·· gramofónovými spoločnos·ťami, ako aj pre 
prezentovala SSH . priateľské spoznávanie sa. čcskosloven -

Magda Hajossyová, absolventka I<on· ský rozhlas, te levízia a koncert né agen
zerva tór la v Brat islave s pievala na kon · túry pri pravili našim repre:wntantom ma
cer te, ktot·ý tvor il r.ecitat!vny blok piesní ximálne podmienky, pričom t r eba vysoko 
Viväldiho, Dvoi'áka , Br ahmsa a Andreja hodnoti ť najmä nakrúten ie propagačných 
Očenáša (Ako hviezdy padajú ). Posledný televíznych filmov. 
autor mal so svojim cyklom piesní v Pa- Danie la Sliacka 

Konkurz 
Redakcia Hudobný i ivot vypis uje konkurz na miesto samostatného hudobného re

daktora. Podmienky: vysokoš kolské vzdelanie pt·íslušného odborného smer u, niekor
koročná publicistická činnosť a novinárska prax. Prihlášky treba poslať do konca 
decembra 1.969 na adresu: Redakcia Hudobný život, Br at islava, Volgogr adská 8. 

časopis Hudobný ž ivoj vstupuje do svo,iho dr uhého ročníka. V s nahe vyjsť v ús trety 
svojim čitateľom, uverejňujeme prihj úš ku na nový ročník časopisu. Prihlášky zasie
rajte priamo na administráciu časop isu Hudobný život , Bratislava, u l. československej 
armády 29/a. 

ktoré vyjdi' 16. januär a 1970: Reportáž 
nazvaná - · Maíľa't:ská hudobná 'staveb~ 
nica e Diskutujeme o vokálnej peda
gogikP. e necenzujeme knihy a gramo
plat ne uplynulého roku e Anketa na 
tému - Ktoré hudobné dielo na vás 
najviac zapôsobilo v uplynulom roku 
1969? e Okienko do zahraničného 

džezu a pop-music 

,, . za ll.· miest o. striebornú Bratislavskú 
lýru a Kčs' '5 000,- , 

Pr ihlasu jem sa za stáleho predplatiteľa HUDOBN~HO ŽIVOTA za III. miest o bronzovú Bra t islavskú 
lýr u a Kčs 3 000,- . 

Piesne budú odmenené ako celok. Sym 
boly cien zvlášť obdrží každý z autorov 
a interpre tov; rozdelenie fi nančnej ceny 
je vecou ich vzájomného dohovoru. 

Udelením cien zostávajú autorské pril 
va pre účastnikov súťaže nedotknuté. 

Meno a priezvisko: •••• ••••••• ••• •••••••••••• ••••••• ••• ••o._..,_ ,,.....,,,, , , , . ,,, .. , ,,_.e.,. .... ,,,,,, .. ,,~.,.,-... •-- - ... •·--n-- - .,.•••-

Ad resa : 
••••-•"•n ... otooMooonu..,uoo oo oono••••~-•••••oHo• •••••~··• ••••••·••o•n .. o•• •••••.,••••••••• •••• ••••• o••••••••.-- ..,..,-.. , ..,..u .. ooooo" ' '...,' ' '' .. ''' ' '' ' ''.' ''' '' '• 

-•••u -..- •••••••••••••• ••••••••· •••••" ••• ••••••••••••••••• ..... ,,, , ..,, ...,., , - .. , ,,,,,, ,., ,,, , , , , , , ,,, .,,, .. , .. ,,, ,~•••.n•u .. u '•u. .. -..0 , , .. ..,:o~u11, ,, ,,.., .,,, ,,, 

Pečiatka alebo podpis: 
'"••• • ••••• •• ••u•••••••••••~ ••••••••• •-.. ••••• •,••~•4-'t••.,nuoo ou:~, ,-,..,,_ . .., .. ,.._ .. ._,," '"''·u~IU.U•~oo-oo·onuo:t""' ""lr•"""''~'"' 
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