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MARIÁN JURfK 

Pred piatou 
.LÝROU 

pieseň J..n,., " '0~•-,., ér(~1i~jtp~r,-,'J(t~'Pň'''iil~ltkc~V~iv.á: · 

5 tojíme pred prvým, malým päťročným jubileom me-

i súčasné 
džezovej i beatovej 
vstupuje naša domá ca če 
úsil ie o vytvorenie 

· táci t.l tvorivých výsledkov dzinárodného festivalu populárnych piesní Brati
slavská lýra 70. Očakávame ho s otáznikmi, čo nám 
prines ie, či bude sklamaním, alebo prekvapením, po
kračovaním .. doterajšej cesty alebo niečím novým. Sú 
t o otázky _prirodzené a logické, zvykneme si ich klásť 

vždy pri takýcht.o príležitostiach a nakoniec kládli sme 
si ich aj pt·i doterajš ích festivaloch. I keď nechcem 
tieto otázky, ktoré is te nie sú podružného charakteru 
a významu, podceňo.vať, predsa by som pri tejto príle

žitosti rád zdôraznil ~ uviedol do popredia aj iné fak
tory, ktoré pri realizovaní tohto festivalu vždy . zohrá
vali rozhodujúcu úlohu. 

je iste nie bezvýznamná, ah! (:~t~!J~U:Ile~~~t._-~;.$~f:i.W•J~v~ri.~· 
ta fes tivalu by ·mala. 

varn sa, že je to správne. 
nové t váre a naše piesne a j 
môcť tak výraznejšie preja 
noty, resp. problémy_ piesní. 

koslovenských skladateľov a lV';p,~).qJ)Ot:c:~vá~ľ· 

0 medzinárodnom význame a medzinárod!\om dosahu mladých speváckych 
t erajši a dnešný zásadný 
lýry pre československú pop 

tohto fest ivalu pre Bratislavu by sme už ~maly 
hádam ani nemali hovoriť, tobôž nemali by sme o tom 
pochybovať. Neraz som mal možnosť presvedčiť sa v 
zahraničí o vysokom postavení Bratislavskej lýry v hie
rarchii množstva svetových fest ivalov. Toto postavenie 
si Bra ti slavs ká lýra nevydobyla náhodou. Je to výsle 
dok serióznej práce všetkých doterajších poriadatefov 
a spoluporiadateľov na jednej strane a presvedčenie 

organizátorov festivalu, že ide o dobrú spoločnú vec 
na strane druhe j, Len tak sa mohli doterajšie výsled
ky odraziť pozitlvne nielen v ume·Ieckej, ale aj ko
merčnej rovine. Pravda, boli aj chyby a nedostatky. 
A o ich odstt·ánenie sa us ilujeme aj dnes, us ilujeme 

sa o prekonávanie všetkých problémov, ktoré . zložitá 
organizačná forma tohto , festivalu, ako aj rôznor~dé 

záu jmy spoluu sporiadateľov prinäšajú. Zohľadniť a 
stmeliť toľko rôznorodých záujmov, ako majú rozhlaso
vé, te levízne, vydavateľské, agentážne a itié organizá
cie do jedného jednoliateho .celku, nie je vec jedno
duchá. 

tlvu. Táto stránka nám ne;stfj{é ~ Zilhl;l!:h\llf,~l 

, · pri lákavých možnost iach 
Sú na našom festivale 
diné kritérium kvality 
schopností a možnosti 
teraz hlavný zmysel 
festivalu populárnych 

i všetkých 

ktorú v~etci 

p opri organizačných záležitostiach je príprava festi
. valu zložitá aj po s tránke názorovej. Dennodenne 
sme svedkami neustále sa vyvíjajúceho a meniaceho 
názoru na populárnu hudbu. Jestvuj e tu mnoho žánrov, 
subžánrov a odtienkov, ktoré pre špecialistu sú možno 

jem touto cestou v mene hl~(VJ'Jé:.bi:f:,_\Uili'·or;;t~j_b 

PROGRAM 
S t r e d a 10. j ú n a 

20,00- 23,00 bod. v Estrádnej hale PKO 

KONCERT GRAMOFÓNOVÝCH 
SPOLOČNOSTI 

Úči nkujú : Vice Vukov (Jugoton), 
Dagmar Fredericková a Siegľried 

Uhlenbrock (Amiga ), vokálno-inštru
me ntá lna skupina NOROK (Metodi
ja) , Michael Holm (Ariola), Barry 
Ryan (Polydor ), skifflovä skupina 
~o T O CO (Polsk ie nag ran ia) , He
le na Vondráčková, Naďa Urbánková, 
ľaťj ana Hubinská, Hana Zagorová, 
Ha na a Petr Ulrychovci, Waldema r 
Matuška, Pavel Novák, Václav Nec
káf, Milan Chladil, Milan Dr obný. 
Vik tor Sodoma, Petr Spálený, J ii'í 
štedroň, Miroslav Ličko (všetci 
Supraphon) , Vera Špinarová a Josef 
Laufer (Pan ton ). 

Fest ivalový orchester· dirigujú: Josef 
V obruba, Pero Got ovac (Juhoslávia) 
a Paul Ryan (Veľká Británia). 

va lu, koncertne j a 
úprimnú vďaku. A festivalu ~·;iže':I'JI:n,f·> éf1! 

rý~h interpretov a vn!mavé ru··~:j, '@Ji):t*lifu} 

V. medzinárodného festivalu 
populárnej piesne v čSSR 

š t v r t o k l l. j ú 11 a 
20,00- 23,00 hod. V Estrádnej hale PKO 

DRUHÝ FESTIVALOVÝ 
KONCERT 

l. SEMIFINÁLE 

l. BIELY ANJEL (Pavol Hammel 
Kamil Pete raj) - Pavol Hamme l. 

2. JARNI PISEŇ (O. Blaha - V. Fiala) 
- Laďka Kozderková. 

3. VYZNÄNI (!.;1. Smatek - K. Baroch ) 
- Karel Bláha. 

4. POHLEDNICE (J. Dočekal - J. Bi
Iý ) - Petr Altman. 

ä. CESTA KLENBOU LIP (J. Siváček 
J . Turan) - Kare l Hála. 

6. TO SE MÚŽE STAT (M. Wolf - S, 
Holeš) - Milan černohous. 

7. S Lf:TEM ZPIVAM ·(H. Macourek, 
M. Dvorák - .1. Ružička) - Jit ka 
Zelenková. 

3. KEJ) VSTÚPIŠ, KRÁSNA (S. Trnečka 
- .T. Turan) - Vlado Chválny. 

9. BALADA O LÄSKE (B. Sedláček 
P. Cmírai) - Aleš Ulm. · 

10. KTO MA ŤA RAD (P. Zelenay 
M. Lasica) - Karol Duchoň. 

11. HLAS VIOLY D'AMOUR (T. Seid
mann - B. Droppa) - Oľga Szabo
vii a Ivan Krajíček. 

12. V SIEDMOM NEBI (A. Brezovský 
B. Droppa) - Eva Mázikovli. 

ZAHRANičN! HOSTIA ; 

Anda Calugareanu (Rumunsko) 
Wall a ce Collection ( Belgicko) 
Cliff Richard (Veľká Brit ánia) 
F'stivalový orche stet; diriguje Norr ie 
Par a mor 

P i a t o k 12. j ú n a 

2o.oo.:...23,00 hod. v· Estrádnej hale PKO 

TRETI FESTJVALOVt KONCERT 

II. SEMIFINÁLE • : t • 

l. VTEitiNO STÚJ! (H. Macourek, M. 
Dvoi'ák - l. Havlu) - Karel Háta. • 

2. KOMINICE (Milan Klf pec - "J . . 
Sprongl) - Milan Klipec. 1 ' 

3. BILOU KRIDOU ( L. P ikar t, ' V. Hádl 
- Z. Borovec ) - Petra čemocká a 
Aleš Ulm. 

4. KDE JE TEN BIČ (V. HáJa - dr. V. 
Babu!a) - Pavel Sedláček. 

.'i. DOMOV . SA VRÁŤ (L. Ve teška -
J. Včeláková) - Tibor Lenský. 

6. TVOJE ÚSTA (T. Seidmann - T. Ja · 
novic) - Eva Blhaŕyová. 

7. TO 'VŠECHNO BOLO VČEUA ( B. Tr
nečka - J. štrasser) - Martha a 
Ten a. 
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3. ZLATÁ BRÁNA OTVORENÁ ('J. Si

váček -- :r. J !jnovic, M. La?ic,a·) - · 
Laďka Kozderková. 

~- PODÁVAM RUKU , SKRIVÄNÚM ( M 
Hanák - P . . Cmfral) - ~ob F:ried l. 

10. SKAliEK DOMÁCI (J. Br abec - P. 
Vrba) - Miluška Voborn íková. 

11. SLOVA (I. Horväth - L úradniček ) 
- Marcela Laiferová. 

1.2. HALABALA (V. Mac:l-)ek - T. Griin · 
ner) - Ivan Kra;jlček a Peter Va
šek. 

Vystúpenie skupiny súrode ncov Gondo
lánovcov. 

ZAHRANIČN! HOSTIA: 

The Peddlers (Veľká Británia) 
Joséphfne Bakerová (Francúzsko) 
ľestiv-alový 1 orc.he:;ter diriguje Mike 
Mansf·ield · .. · "' , 

' . ' 

S o b:o ta 13. jú-n-a 
' 20,00-23;00 hod.· v. Estrádnej hale PK\J 

ZÁVEREČNÍ KONCERT 
FESTIVALU 

Finále sOťaže ('\ . Bratislavskú lýru 

ZAHRANIČN! HOSTIA : 

účinkujú: Sergio Endrique (Talians'k'o ) ."' 
Bogdana Kaŕadočeva . (Bulharsko.).' Ela 1 
Calvo (Kuba), KatJ Kovácsová ··rMatl'ar·- ·' ' 
sko). Fe-stivalový orchester diriguJe . Jo- .. , .. 
sef Vobruba. · 



- Pt~ečo 

súťažif? 

klub 

Mnohí naši čitatelia-fonoamatérl sa ne
zúčastňujú súťaži. Keď odhadujeme počet 
fonoamatérov v československu na dve 
tisíc, pričom do toho počtu zaraďujeme 
členov českého fonoklubu a fonoamatérov 
sekcie Slovenského Hi-Fi klubu, ako l 
majiteľov magnetofónov, ktor! nejakým 
spôsobom aktívne pracujú s · magnetofó
nom, je počet 300 fonoamatérov, ktorí sa 
kedysi svojimi sn!mkami zúčastnili našich 
národných súťaží, pomerne nízky. Prečo 
je tomu tak? 

Využil som početné stretnutia s !ono
amatérmi, aby som sa ich spýtal na pri
činu, prečo nes11ťažia. Odpovede boli za
ujlmavé, niekedy prekvapujúce, ale vždy 
poučné. Prlčiny, prečo väčšina fonoama
térov nes11ťaž!, som rozdelil do troch sku
pin: 

e Dňa 1:5. mája t. r. začala sa ju· 
bilejná XV. KOŠICKÁ HUDOBNÁ JAR. 
Na otváracom koncerte účinkovala Štát
na filharmónia Košice s dirigentom Bys
trikom Režuchom a sólista z Francúz
ska, Jean Jacques Kantorow. Program 
k&ncertu: J. Grešák: Rotory U., J. Si
belius: Koncert pre husle a orchester 
d mol, J. Haydn: Symfónia č. 100 G dur 
.,Vojenská", H. Berlioz: Rímsky katne• 
vaL 

e Správa umenJ.a Ministerstva kultú
ry SSR usporlq.da v dňoch 12. a 13. j11na 
celoslovenský aktív pracovnikov v ob
lasti kultúry. účelom aktívu je rozbor 
súčasných kultúrno-politických úloh s 
osobitným zreteľom na zab11zpečenle 
ďalšieho rozvoja hudobnej kultúry na 
Slovensku. Aktívu sa zúčastnia všetci 
inšpektori okresných národných výborov 
a profesion!lni i dobrovoľn! organizá· 
tori hudobného života. Na akt!ve pre~ 
hovorí zAstupca ideologického oddelenia 
úV KSS na tému S1lčasné kultúrno-poJ!. 
tické úlohy. Oalej budú pracovnfc! Ml· 
nisterstva kultú~y informovať o prlpra~ 
vovaných z~konoch a vyhláškach v re· 
zorte kultúry. Rozbor dramaturgických 
a organizačných otázok koJtcertného ži
vota na Slovensku pripravia pracovni
ci Slovkoncertu. 

e V máji bolo niekoľko zakladajú
cieh koncertov Hudobnej mládeže, na 
ktorých 1lčinkoval za bohatej 11časti 
obecenstva Slovenský komorný orches
ter. Koncerty boli v Moldave nad Bod· 

Z golé.rie mladých 

f. nedostatok ~aiu, , , 
2. nevyhovujúce technické iariadenle i 

nevyhovujúce prostredie pre nahrá-
vanie, , 

3. obavy z prfpadného neúspechu. 
Rozborom prvej skupiny nie je potreb

né strácať čas, Zapálený fonoamatér s! 
pre svojho konlčka čas nájde, a tak tf, 
ktor! argumentovali nedostatkom času, 
medzi nadšencov nepatria. 

Druhá skupina fonoamatérov vyjadrila 
len to, č o je skutočným faktom. Ak nie 
je totiž v našom štáte výrobc11, ktorý by 
vyrábal vyhovujúce prístr·oje pre !ono
amatérov, resp. keď vyhovujúce prístroje 
dostať len v Tuzexe, je to smutné kon
štatovanie. 

Ťažkosti ~ nahrávanlm v nevyhe>vujú· 
com prostredí, t. j . väčšinou doma, só 
taktiež realitou dobre známou tým, ktor! 
sa sami pustili do vážnejšieho pokusu. 
Malé, preplnené byty, šantivé deti, ktoré 
nemožno presvedčiť o nevyhnutnosti za
chovať po dlhší čas pokoj, nepochopenie 
manželiek pre manželovho koníčka, hhtk 
ulice, prenikajtki zatvorenými oblokmi až 
na pásku a ďalšie faktory, dávajú za 
pravdu tejto sku),'ltrte: 

A U v tretej S'kú'{1ilrtl! - n~s:m~·H, ta
krlknut!, hovoria; .,L'>I<l·é .sme· S't ·isel, čt 
je to dobré. Pri VJIS'i<e'11'!11'~ Ma'Ji.Ud ·U ru•H 
dielko objav! ako· o~btra-illt~~e-~ .prlkl·ad·," 
Isteže nemajú pravd,u. V s{}ťaži s·a sk.u
točne objavili snlmky v.eľmi sla.bé,. a.Je už 
z etických dôvodov ne·ooľi n.ik<fy použit~ 
ako priklady tvorivej n:emohctC'rtótti, či 

vou (15. V.), v Rožňave {14. V.) a v 
Lučenci (13. V.). Veľký záujem vzbudil 
aj koncert v Topol''čfankach, :lcďe pr!!'· 
cuje veľmi dobrá ,skupina. Hu40'1!11tejt 
mládeže. 

e Po úspechoch akordeonistov žilin
ského konzervatórta na ce!.oitttnej s~
ťaži akordeonistov v Boroviciach. z kto·. 
rých žiaci prof. Milana Seidla (Eva Le
žáková, Dušan Vrúbe l, Jozef Babinec a 
Mária Kapralíková) ziskafi čestné' uzna
nia, dostali sme ďe1š1u radostn1l s-p-rávu. 
Na XII. ročnlku Kocianovej, husľovej sú
ťaže v dňoch 10.-11. mája t. r. v Ústi 
nad Orlie! sa ztlčastnUi žiaci žll'lnského· 
Konzervatória - JindiHch Pazdeu, Tat. 
jana Chomčová a Altna Kopčáková. S po
tešenlm sme koni!tatovaľJ, že ab~olllt
nym víťazom a ľaureátom Kocianovej 
husľovej ~úťaže pre tento rok sa .sttl 
J. Pazdera, žiak II. ročttika . A. Kopčá
ková sa umiestnila tta IV. mieste a 
T. Chomčová na vri. miesto. J. Pazdera 
okrem absolútneho vlťa:z:stva v VI. kate. 
górll sa stal aj absolutnym víťa~om pre 
rok 1970 v súťaži o najlepšiu lnterpre· 
tác!u Kocianovej Serenády. 

e E'rof. Bohtmtil Urban, kt~rého ži"k" 
m! sú všetci uveden! vlťazi, bol na Xll. 
ročn!ku Kocianovej husľovej súťaže vy
hodnotený porotou za najúspešJ,ejšieho 
pedagóga. K docieleným vynikajúcim 
úspechom srdečne blahoželáme. 

e Spevohra Státneho divadla v Brne 
pripravila na máj premiéru operety 

Nie je to ešte dávno, čo sme písali v našom časo
pise o vynikajúcom výkone mladého pos lucháča bra
tislavskéhó KOťlzérvátóŕia - akordeonistu rlájmunda 
Kákoniho, ktorý získal na súťaži v Riccione (Talian
sko) prvú cenu v seniorskej kategórii. Žiak prof. 
Marty Sziikeovej ( ináč viceprezidentky Confédéra
tion Mondiale de l'Accordeón) získal po tieto dni 
ďalš! významný zahraničný úspech. V dňoch 5.-9. 
mája bola vo východonemeckom Kliengenthale me
dzinárodná súťaž akordeonistov, na ktorej sa po 
prvý raz zúčastnila Zš! SSR zvláštna delegácia účast
nikov, ktorých viedla prof. Marta Szôkeová - ináč 
členka poroty. Ďalšími členmi výpravy bol už spo
mínaný Rajmund Kákoni, Eva Fakľová z L ročníka 
Konzervatória a Tibor Rácz z II. ročníka bratislav-
ského Konzervatória. Okrem toho Košice vyslali do NDR známeho akordeonistu · Vla· 
dimíra čuchrana. V tomto východonemeckom meste, ktoré j e centrom výroby zná
mych harmonik zn. Weltmeister, sa každý rok koná okrem národnej súťaže akor
deonistov už po šiesty raz aj medzinár odné zápolenie mladých umelcov. Všeobecne 
sa táto súťaž považu je za najťažšiu v medzinárodnom meradle, nake>ľko sa jej zú
častňuj\1 socialistické štáty, ktoré jediné majú profesionálne ,vysoké školstvo, zame
rané na akordeónovú výučbu (Bulharsko, NDR, Poľsko, ZSSR, Maďarsko atď.). Je 
paradoxné, že hoci je československo v t e jto bohatej konkurencii jediné, kde s a dá 
akordeón študovať - a doštudovať - iba na Konzervatóriu, získalo v silnej kon
kurencii t i t u l a b s o l ú t n e ho v l ť a z a - v o s o b e n a d a n é h o u m e l c a 
Rajmund a K á k (} nl ho. Všetci porotcovia - bez rozdielu - dali na prvé mies
to tohoto mladého slovenského umelca a živo diskutovali nielen o j eho výkone, ale 
aj o spôsoboch výučby hry na akordeón na bratislavskom Konzervatóriu, dosahujú
ccm v poslednej dobe také vynikajúce \lspechy. Okrem absolútneho víťazstva R. Ká
koniho získal Tibor Rácz v kategórii juniorov do 18 rokov striebornú medailu, pričom 
za prvým víťazom zaostal iba o 63 stotín bodu. Dokonca v porote boli poznámky, že 
v tejto kategórii účinkovalo 14 detí a jeden zrelý umelec. Naproti tomu v kategórii 
seniorov, ktorú obsadil zo Slovenska R. Kákoni a V. čuchran, bol rozdiel za rtaším 
prvým Slovákom až 3,05 ·b. Neanonymná súťaž, v ktorej nikto nebodoval súťažiacich 
z vlastnej krajiny, bola dvojkolová s mimori·adne náročnými požiadavkami. Zvlášť 
zaujal R. Kákoni prednesom Concer ta a mol pre organ od J. S. Bacha a dvoma Hatri
kovými skladbami - Variačným monológom a Koncertantným monológom (len pre 
zaujímavosť: Hatríkove skladby vyvolali taký záujem, že si ich zahraniční účastníci 
od prof. Szokeovej priamo vyžiadali - čo je tiež úspechom hudobnej tvorby pre tento 
nástroj) . 

Je však poľutovaniahodné, že napriek týmto medzinárodným ohlasom niet zatiaf 
perspektívy pre ďalšie vzdelávanie mladých slovenských umelcov - akordeonistov 
a už dlhšiu dobu sa nenachádza riešenie problému - či je tento nástroj vhodný 
aj pre vysokoškolské štúdium . A tak budúci osud mladého umelca a jeho ďalších 
nasledovnikov je zatial' nejasný. Rovnako malý záujem je na Slovensku aj o jeho 
koncertné prezentovanie sa a umeleckú kariéru. V mnohých iných netradičných ná
strojoch sa už prelomili ľady nedôvery. Dúfame, že pochopenie sa nájde aj pre 
akordeón a v najbližších rokoch sa bude môc( mladý R. Kákoni ďalej vzdelávať na 
VWU, •• a koncertovať. -uy-

i\a!Vfey. Poro~ niro:a't~ýeti š\11~!1 i Hd'iiC• 
cia HaJali sú si dobré vedomi, že žiadna 
snímka nie je dokonalá a že v súťaži sa 

' zákonite vyskytnú zvukové sn!mky veľmi 
dobré, dobré, ale i ,slabé. Jednej snimke 
chýba lep5ie spracovánle námetu, pri inej 
pokuľhäva technika, u ďalšej padla t1á
tnietka, že téma už bola spracovaná a 
srtímka teda neprinlésla nič nového. 

čo k tomu dodať? 
Jednanie súťažnej poroty je d6v!!rné a 

ani dodatočne sa ne:z:verňuje, čo ten-kto
rý člen poroty povedal. Je to dobr! zá
sada, ale zároveň je to aj škoda. Túto 
dobrú zásadu <tzde neporuš!m, keď pre
zradím, ako prljemne ma prekvapilo hod
notenlf! rozhlasových odborn!kov v poro~ 
te. Tito ľudia, ktor! po celý rok sil zvyk
l\Utl počúvať hud('lbné alebo slovesné die
la profesio·nálnych at1torov a interpretov, 
neraz zajasali nad fonoamatérskou sttlm
kou, plnou poézie, ako nad lahôdkou do
ter,az nepc:>znanej chuti. Spomínam sl na 
ohlas týchto snímok, aký vyvolali u pred
sedu poróty dr. J. Kolára, ktorý - ve
domý si poľných podmienok fonoamatér
skych pr~c - neraz superlatlvom oce11il 
dobró myšlienku· a jej spracovanie. Mys
Hm si, že to sú dobré argumenty pre 
fóMamatérov, ktor! doposiaľ snlmku do 
súťaže neposlali. A ktorí sa o vlastnú 
tvorbu pokúsia po prvý raz, uvidia, že je 
tó hlavolam, krížovka, detektívka - všet
ko s veľkýttt otáznikom tta konci. Za po
kus tó však rozhodrte stojí! 

o. I!OiméŠ 

Mamzelle Nitouche v réžii zas!. umelca 
Rudolfa Lampu. V hlavnej ulohe sa bu
dú striedať Jitka Benešová, Veronika 
Butorová a Eva Veškrnová, V ro le Ce
!est!na - Flor idora Jifí Jurka a Jirí 
Letenský a Otakar Vážanský. 

• Janáčkóva Liška Bystrouška mala 
premiéru na scéne Štátneho divadla v 
Brne L júna t. r. Túto poslednú oper
nú premiéru v tejto sezóne režíroval 
Václav Vežnlk. Ako sa vyjadril v in
terview programového bulletinu, brnen
ská opera má s týmto dielom navštlv!ť 
n.a jeseň tohto roku švajč iarsko, Ne
mecko a Luxembursko. Po hudobnej 
stránke hudobné dielo naštudoval šéf 
opery 'František Jilek v novom prvom 
obsadení. 

e Hudobné vysielanie čs. rozhlasu v 
Prahe pripravilo na mesiac jún zaují
mavé programy, zamerané k 25. výro
čiu oslobodenia. O. i. odznie cyklus kon
certov komornej a vokálnej hudby s 
dielami Z. Sestáka, J. Mateja, Z. Vostrá
ka, V. Kalabisa, V . . Kučeru, J. Pauera 
~ J. Tausingera. V , rámci cyklu štvrť,- . 
storočie českej a sl<Jvenskej opery od
znejú každý pondelok od 16.-17. hod. 
4 české operné diela a to Bergova Eu
rópska turistika, Duchaňove Canterbuľ
ské rozprávky, Berkovcov , Krakatit a 
Jed z Elsinoru'-od K. Horkého. V rámc! 
kapitol z českého hudobného života po 
roku 19-45 budú vo .večerných hodinách 
(21,15-22,00 hod.) vysielané relácie o 
českej hudbe v zahraničí, o nových 
kvartetových súboroch, o zrode českej 
Novej hudby a zborovej tvorbe. Podob
ne sú pripravené cykly s našimi vý
znamnými interpretmi ako aj profily sú
borov českej a slovenskej komornej 
hudby (18. VI. o 22. hod. odznie relácia 
o Slovenskom komornom orchestri) a 
na 26, VI. o 16. hod. pripr avil dr. Hati
bor Budiš profil mladého slovenského 
violončelistu Rudolfa Vandru. 

e Učiteľov hudobnej výchovy upo
zorňujeme, že dňa 18. VI. bude v rámci 
vysie lania pre IV. ročník zoS relácia 
o dychovom orchestri, ktorú pr-ipravil 
M. Martinák. Piaty ročník bude mať 
hudobnú reláciu - na rozlúčku so š kol
ským rokom - 26. júna. Bude to ná
cvik ľudovej pie·sne, ktorý povedie Jo
zef Klochéň. 

e Juhočeské divadlo v českých Bu
dejoviciach pripravilo na 31. mája pre
miéru Frimlovej Rose Mary. Héžiu mal 
Milan Fridrich a dirigentom bol Karel 
Nosek. To ist é divadlo privítalo v máji 
aj sólistov opery DJGT z Banskej Bys
trice, s ktorý·mi nadviazalo ,yo feb
ruári spoluprácu. Dagmar Rohová vy
stúpila ako Marienka v Pre danej ne
veste a Alžbeta v Don Carlosovi, Lud 
mila Vyskočilová hosťovala ako Eboli, 
Andrej Bystran ako Kecal, Vojtech Ko
cián ako Vašek a štefan Babjak ako 
Poza. 

e Dňa 9. mája 1970 sa uskutočnil v 
Brezne III. ročn!k · spevákov tanečných 
piesni o Zlatý erb mesta Brezna. Zo 
160 prihlásených sa do finále prebo
jovalo 15. Novinkou breznianskeho festi
valu bola súťaž o najlepšiu spevácku 
dvojicu alebo trojicu a o najsympat ic
kejšiu slovenskú pieseň . Prvenstvo si 
odniesol Popradčan Karol Oľšanský, kto
rý mal aj najsympatickejšiu pieseň fes 
tivalu (Zostaň tu so mnou) od št. Be
láka a A. čobeja. Druhá bola A. Ja 
nošková (Pohorelá), tretia Viera Janov
aU . 

Seminár 
' 

o Beetbovenovi 
na Slovensku 

Bratislav.ská odbočka SlovenskeJ 
spoločnosti pre hudobnú výchovu 
spolu s MsP S a KPÚ v Bratislave / 
\lSporiadali dňa 12. mája 1970 pri pri· 
Ieiltostl 200. výročia narodenia Lud· 
wiga van Beethovena seminár o die· 
le a jeho pobyte na Slovensku. Na 
seminári bolo prítomných vyše 120 
učastníkov z Bratislavy a okolia. 

Po premietnutl filmu Beethoven a 
Slovensko odznela preclnáška dr. Ľu

by Ballovej na tú istú tému. Pro
gram seminára pokračoval odpolud
ňajšfm koncertom z diel L. v. Bee
thovena. 

V prvej časti koncertu účinkovali 
žiaci ĽŠU Bratislava-Vinohrady. Ok· 
rem pekných výkonov jednotlivých 
žiakov, prítomn! dlhotrvajúcim po
tleskom odmenili aj sláčikový or
chester žiakov, ktorý za dirigovania 
riaditeľa ĽŠU J. Kowalského pred· 
viedol šesť nemeckých tancov. 

V druhej časti koncertu vysttipili 
učitelia . tejto školy. Aj ich pekné 
výkony si získali srdcia poslucháčov. 

S obdivom sme 'sledovali, s akým zá• 
paľom si zamuzicírovali M. Križano
vá, L. Hort!, J. Kowalski a A. Be
lan pri predvedení l. časti Sláčikové
ho kvarteta s mol. 

úspešný bol aj Ženský komorný 
orchester z Bratislavy; za dirigo· 
vania ' mladej talentovanej dirigent• 
ky Eleny Kováčovej-Šarayovej pred
viedol šesť menuetov pre sláčikový 
orchester. 

I touto cestou treba poďakovať 

všetkým účinkujúcim za pekný ume
lecký zážitok, ktorým dôstojne oslá· 
vil! 200. výročie vel'kého génia L. v. 
Beethovena. AZ 

V rámci BHS vystúpila v Bratislave 
pohostinsky opera DIVADLA J. K. TYLA 
Z PLZNE s inscenáciou CIKKEROVHO 
JURA JÁNOšiKA. Mali sme· možnosť, 
aspoň v kusom výseku spoznať prax 
jedného z najvýznamnejších českých vi
dieckych divadiel. Výsledný dojem zna
menal sklamanie . . Absolutórium trliPa 
udeliť iba vynikajúcemu hudobnému 1• 
študovaniu a precíznemu, intonačne i 
rytmicky presnému zvuku orchestra pod 
vedením dirigenta dr. KARLA VAŠATU. 
Z vyše pätnásťročnej Cikkerovej parti· 
túry odhalil dirigent mnohé netušené 
krásy, vedel zmäkčiť zvuk orchestra 
do lyrickej kantilény l vygra
dovať ho do dramatických výbuchov. 
Najmä v medzihrách orchester priam 
s pieval. Rušilo iba zvukove nevyvážené 
.finále, v ktorom sýty zvuk nástrojov 
v orches trištl s koro celkom prehlušil 
neznely zborový a sólistický ensemble 
na javisku. Ak v tomto Jánošíkovi vy
stupovala väčšína popredných plzeň
ských sólistov - a pri množstve po· 
stáv je to dosť pravdepodobné - potom 
je plzenský sólistický súbor celkom 
zjavne vo vážnej kríze. Jedinou svetlou 
výnimkou večera bol Jánošíkov otec v 
podaní basistu KARLA PETRA, speváka 
objemného a t eplo sfarbeného tónu. 
Dojem z predstavenia vari naJVIac 
skresľuje výkon predstaviteľa t itulnej 
postavy ZDENKA JANKOVSKP.HO. Je to 
skúsený tenorista, dramatický odbor 
spieva, pravda, iba z núdze, ani farbou, 
ani šírkou materiálu nezodpovedal pred
stavám Cikkerovho hrdinu, ako ho po
známe dnes už z klasickej interpretácie 
dr. G. Pappa. A navyše neuniesol úlohu 
ani výrazove_ a herecky. Aj ostatní só
listi boli sklamaním. So začudovaním 
sme špiritizovali, kam sa podel pekný 
mladodramat ický soprán niekdajšej 
banskobystrickej sólistky M. CIHELNI
KOVEJ (Milka ). Zuza L. BLAHOVEJ v 
lyrickejších pasážach síce presvedčil a 
koncentrovanosťou tónu, ale vo vypä
~ejších ensembloch ju sotva bolo počuť. 
Skoda, že tu niet mies ta na obšírnejšie 
hodnotenie ZOULOVEJ réžie, ktorá ne
s ie znaky rýchlej práce, nedopracova· 
nosti a nezodpovedá povesti, ktorá to~ 
!toto výwamného če sl<ého režisér a pred
chádzala. JAROSLAV BLAHO 



Prof. dr. Jozef 
Kresánek, DrSc. 
- dostal výročnú 
cenu za prácu 
Tance a piesne zo 
zbierky Anny 

Szirmay-Kecze
rovej a prácu Die 
Sammlung von 
Szirmay-Keczer: 

Pán profesor, kedy ste sa po prvýkrát stretli so 
zbierkou Anny Szirmay-Keczerovej? 

Bolo to dávno, v Mat ici slovenskej. Ale vtedy som 
ešte nevidel cenu a do$ah tej to zbierky. Do Matice 
zbierku poslal učiteľ Karo l Szereday z Pozdišoviec 
roku 1867, pričom ju nadplsal: Nápevy starých slo
venských zpjvanek od urazenej panj Anny Szirmáy 
rozené Keczer roku 1625-1630. Szereday našiel 
zbierku zaiste v kaštie li v Pozdišovciach, keď ju 
pomenoval po pozdišovskej ~ ľachti.čnej, no výskum 
nepotvrdzuje jeho údaje. Papier, na ktorom je 
zbierka písaná. pochádza z Tep li čky pri Poprade až 
z tridsia tych rokov 18. storočia, zatiaľ čo Anna 
Szirmay-Keczerová zomrela roku 1685. Zbierka sa 
preto nemôž!;) viazať na jej osobu. Rovnako hudobný 
rozbor a hlavne rozbor textových incipitov neukazu
je na východné Slovensko, ale na oblasť rozhrania 
Liptova a Spiša. 

Zbier ka vznikla, ako hovorite, v prvej polovici 
18. storočia. V tomto období prenikali k nám rôzne 
vplyvy okoli tých kultúr. Badať to aj v spomlnanej 
zbierke? 

Samozre j me. Do zbierky vnikli mnohé európske 
i neslovenské prvky (poľské, maďarské a pod.). To 
však, čo je pre zbierku typické a s čhn s a Inde 
nestretáme, to je v nej slovenské, ba dokonca loka
l izovateľné na rozhranie Liptova a Spiša. Zbierka 
nám takto okrem iného dokumentuje, že ani v ča
soch, keď sa oveľa ťažšie cestova lo ako dnes a za 
neporovnate ľne horších komunikačných podmie
nok, žila v Hornom Uhorsku, na území obývanom 
Slovákmi šľachta, ktorá - i keď zrástla s domácim 
prostredím - bola zároveň v kontakte s vtedajším 
svetom. Pre nás sú však najzaujímavejšie tance, 
k toré nadväzu,jú na domáce prvky hlavne po strán
ke ume leckej . Tie sú zároveň najdôležitejšie pre 
určenie provenience celej zbierky. Ako dôkaz pre 
určenie užšieho provenienčného vymedzenia nemôžu 
totiž slúžiť tance medzinárodného char akteru. Na
proti tomu tance, k toré sa nachádzajú le n v jedinej 
zbierke, sú nielen špecifikom zbierky, ale zároveň . 
dokladom väzby k prostrediu, v ktorom zbierka 
vznikla. 

'~ l ' ' . ~ 

'to~ J\fát .. til;o zbierkil nejak~§peclf.ic;:_ké inštrumentálne 
určenie? ,

1 
... 

Zbierka bola určená pre ·hu.s le dokumentu je to 
predovšetkým prevaha melódií zap!saných v D (dur 
1 mol) a v C (dur i mol), teda v tóninách, v kto
rých sa na husliach dobre hrá. Zaznačený je part 
pl'imäša .zo s láčikového . súboru, pravdepodobne po
dobného typu ako hrajú dnes l'udové kapely ( ter 
chov:;ké, horehronské), teda prim, sekund, kontra 
a malá hasička. 

Výskum zbierky teda odhalil rad doteraz nepozna
ných faktov .. . 

Áno, zbier ka svojou problematikou ďaleko pre
sahuje otázky obmedzu júce sa len na jej obsah. 
Možno v nej vystopovať na jednej strane vzťahy 
k celoeurópskej kultúre a na druhe j strane možno 
hovoriť už nielen o hud be na Slovensku, ale o s lo
venske j hudbe. 

Hovoríme s nositeľmi 

CIEN ZVÄZU SLOVENSKÝCH SKLADATE[OV 
za rok 1970 

Doc. dr. LADISLAV BURLAS, CSc. - dostal 
výročnú cenu za skladbu PLANCTUS (premiéra 
v r. 1969, interpret Slovenský komorný orches
ter). 

.·· "":.:. __ .-.. . ''· 
··.·· 

Planctus si získal ohlas doma i v zahraničí. Podľa 
mienky niektorých sYojich kolegov ste sa, pán do
cent, v nej ako skladateľ "znovu narodili" ... 

- Planctus som napísal pr!) Slovenský komomý 
orchester a podnety k jeho vzniku vziš li od môjho 
priateľa Ladislava Mokrého. Po absolvovaní kompo
zície na VŠMU som napísal zopár symfonických skla
dieb, jednu skladbu komornú, ktoré štý love patria 
do kompozičného okruhu slovenskej hudobnej mo
derny, t eda do atmosféry tzv. Novákovskej š koly. 
V tom čase som študoval diela Bélu Bartóka a sub
jekUvne som mal pocit, že skladbami ako Symfonic
ký triptych, Epitaf, Svadobné spevy z Horehron ia 
som prispel čímsi do slovenskej hudobnej tvorby. 
Charakter izoval by som to ako syntézu expresívne
ho výrazu s int rovertnou meditatívnosťou, ktorú 
som dod nes u Bélu Bartóka nepresta l obdivovať. 
Ušľachtilo bolestivý výraz Bartókových d iel, ktoré 
možno prirovnať azda len ku El Grecovým t váram, 
sa mi stal aj osobne blízkym. Nie je to vec iba 
istého kompozičného štýlu, ale osobného nat urelu. 
Zdá sa mi, že na toto som nadviazal v Pla nctuse. 
Medzitým som sa však niekoľko rokov orientoval 
iným smerom: na tvorbu pre det i a mládež (Det i 
z nášho domu, Padá listie zlaté a niekoľko ďal šieh 
zborov). Súčasne som usi lovne analyzoval hudbu 20. 
storočia a hľadal som pre seba novú kompozičnú 
perspektívu. Pre mňa je vec voľby hudobných pro
striedkov nie vecou ná hody a bol by som považo
val za neseriózne a povrchné preskakovať od štýlu 
k štýlu len preto, aby s a č l ovek zdal byť modernej
ším. Planctus je azda prvou s kladbou, v ktorej som 
zhrnul .,prácu na sebe" po dlhšom čase. Je v tom 
teda čosi pravdy o znovunarode ní. Uisťujem vás 
však, že som ani predtým ne pracova l na skladbách 
povrchnejšie, či menej poctivo. Možno len, že človek 
vekom i skúsenosťou akosi vyzrieva bez toho. že by 
sa musel o to programove usilovať. To príde alebo 
nepríde samo od seba. 

A ako by ste charakterizovali Planctus po strán
ke kompozičnej ? 

Každá dob~ a vývojová situácia má svoje prob
lémy, zdanlivo neriešite ľ né pt·o tirečenia. Medzi ta 
ké patrila otázka. či je možný súlad medzi t radí
ciou slovenskej hudobnej tvorby a hudbou tzv. Dr u
hej viedenskej školy. Ja som sa veľa naučil od do
dekafonickej a s eriä lnej hudby, ale nechcel som sa 
dostať do vleku tohto smeru akosi pasívne. Pri 
premiére Planctu sa aj mojou vinou nesprávne roz
š!rilo, že v skladbe sú využité c itáty zo slovenských 
Í'udových plačiek Pravdou je. že v tom čase som 
mal možn'ošť inšpirovať sa atmosférou tohoto, cel
kom zvláštneho žánru našej ľudovej piesne. čosi 
z toho sveta sa dos ta lo do mojej skladby, no nie sú 
to citáty. Dúfam, že to nie je neskromnosť, ak po
viem, že sa mi podarilo zlúč iť oba svety, svet dode
kafonickej hudby a atmosféru našej ľudovej tradí 
cie. Planctus nie je v pravom slova zmysle docl e 
katonickou skladbou, pretože sa v ňom ako myš 
lienkové mod!lly vyčleňujú iba niekoľkotónové útva
ry bazírujúce na malo- a ve ľkosekundových inter
vafoch. Jednotlivé hlasy sa však vertikálne doplňujú 
do 7-8 i · viactónových súzvukov, blízkych dvanásť
tónovej hudbe. 

P lanctus je pomerne krátka sk ladba (trvá okolo 
12 minút), no myslím si, že s a mi v nej cieľavedome 
podarilo dosiahnuť také výškové a farebné usporia-

Snlmka: J. Bakala· 

danie, ktoré zodpovedá mojim predstavám evoluč
ného typu hudobného procesu. Snažil som sa o čo 
n a jväčšiu koncentráciu tak, aby popri opakovaní 
štýlu myš lienkových štruktúr dochádzalo k naras
taniu vzťahových väzie b, ktoré nie sú totožné s gra
dáciou v dynamickom slova zmysle. Napr. záyer 
skladby dosahuje v tichom doznievaní súčasne naj
nižši a naj vyš š! tón tónového rozsahu, ktorý som 
v skladbe vy užil. Ťažisko bli žšie popisať bez kon
krétne j ana lýzy túto via csmerovosť jednotlivých hu
dobných parametrov, ktoré simultán ne prebiehajú vo 
svojej diferencovanosti. Myslím si, že dôležitejší je 
celkový dojem zo skladby, atmosfér a, o ktorú som 
sa usi loval. Je to žalospev. 

Skladbu interpretuje Slovenský komorný orches
ter . .. 

Áno, som veľm i zaviazaný SKO a jeho vedúcemu 
Bohdanovi Warcha lovi, k torí pristupo va li k interpre 
tácii skladby celkom vzorovým spôsobom. Warc'hal 
niekol'ko mesiacov ,. nosil" v hlave túto sklad bu, sám 
nad ňou uvažova l, aby pochopil autorove intencie. 
Pred prvou skúškou sa so mnou s tretol a vyložil mi 
svoju predst avu a svoje zámery. Už vt edy mi bolo 
jasné, že mä o veci vyzretú predstavu a dokonca 
návrhy na isté výrazové a dynamické ,.korektúry" 
boli lepšie, než by som si ich bol sám predstavoval. 
Som p resvedčený, že aj Warchal aj celý SKO majú 
rozhod uj úci podiel na úspechu skladby. 

Vá.š názor na vzťahy umelca a konzumenta, na 
problém tvorivej "nezávislosti"? 

To j e staronový problém, stále sa opakujúci dia
lóg medzi tvorcom a adresátom.· Nemožno bez rizi
ka, že č lovek nenájdP. rezonanciu u poslucháčov, pí
sať a komponovať, ak by nerešpektoval isté základ
né anlropomorf né ko nš tanty, ktoré sú hudbe .al<;q , 
ume niu vlastné. Nemyslím sí pod principiálnou iden
t itou umenia nejakú poplatnosť zaužívaným normám 
a ká nonom. Verím v pos l ucháča, verím, že j e s chop
ný prija ť hu dbu rôznych š týlov a techník, ak v nej 
nájde to, čo od hudby v najširšom slova zmys le 
očakáva. Ak sa spln! táto základná, principiälna .po
žiadavka, potom je azda nie prvor adé, akou t ech-. 
ni kou je skladba napísaná. To, čo nazývam " pr in
c ipiä lnou jednotou" hudby ako umenia, viac intu i
tívne pociťujem a neodvážil by som sa ju defi
novať, najmä nie v t omto stručnom a rýchlom roz
hovore. Zaiste však smeruje viac k človeku ne~ k 
hudobnému materiálu. Pravdaže, aj človek sa mení. 
Vystihnúť podstatu týchto zmien dáva šancu nájs ť 
popr i všf?tkej tvorivej s lobode aj porozumenie u 
publika. Rozhovory pripravila: V. Larberová 
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Ďalším odmeneným bol dr. GUSTÁV PAPP, ktorý dostal cenu za koncertné účln~ovanie 
v Roku s lovenskej hudby s o zvláštnym prihliadnu tím na interpretáciu vokálnych cyklov Mi
kuláša· Schneidra-Trnavs ké ho a Frica I<afendu. Rozhovor s dr. G. Pappom sme prinie~li l,lri 
príležitosti jeho životného jubilea pred nie koľ kými mesiacmi. 

KAROL ELBERT- hudobný skladateľ, dostal cenu za doteraj
šie dielo v poputä;i;ef ti"Uiib"e,-ktô'ľé'Charakterizuje vysoká pro-: 
fesionalita a široký žánrový záber. 

malých foriem. Treba vidieť ob
jektívne skutoč nosť; že práve t ie
to divadielka (Semafor, Apollo, 
Rokoko a iné) zohrali rozhodu
júcu úloh~ nielen v popularizácii 
s pevákov, ale i v ich ume leckom 
raste a raste cele j českej pop
music. U nás spieva väčšina spe
vákov iba prílež itostne, čas to v 
improvizovane zostavených zá
jazdových skupinách. I preto sa 
mnoh! naši dobrí interpreti (He
gerová, Ble hárová, Cižmárová) 
museli u chytiť v Prahe, ktorá je 
v tejto oblas ti nepomerne ďa lej . 
V tejto súvislosti chcem spome
núť, že napríklad Tatra revue ne 
využila ani časť .svojich možnost! 
pre popularizác iu talentovaných 
spevákov. Hudba v nej ťotiž -
na škodu veci - splňala len úlo
hu ake jsi nesúvisle j vložky. Roz
hodne si však myslím, že i my 
máme dobrých spevákov. 

sa však stáva - a to nielen u 
nás - že pieseň, ktore j hudobná 
matéria je ve ľmi povrchná, sa 
stane hi tom prá ve zásluhou vý
borného inter preta a lebo dobrého 
aranžmán. 

- Najkrajšie spomienky mám na 
obdobie medzi rokmi 1950-1960, 
nakoľko t o boli roky - dalo by 
sa povedať - patriace mojej ge
nerácii. Hudba sa vtedy vyzna
čovala skôr melodickou prácou, 
inklinujúcou k lyrike, na rozdie l 
od dnešnej rytmickej, ktorá už 
mojej generácii nie je mentálne 
taká blízka. Táto hudba je adek
vátna cíteniu mladších skladate
ľov i interpretov, k tori na tejto 
hudbe vyrástli a sú s ňou v stá
lom kontakte. Nechcem t ým však 
tvrdiť, že i skladateľ moje j gene
rácie nedokáže napísať dobr ú 
beatovú pieseň. 

Ale vráťme s a ešte k vašej 
hudbe vtedajších čias. 

- Tak, ako som spomenul, pi
sal som vtedy hudbu, ktorä 
dopadala na úrodnú pôdu c!tenia 
vtedajších poslucháčov. Okrem 
dvoch operiet som skomponoval 
množstvo piesni, ktor é vtedy bo
li, možno povedať, hitmi. Spomi
nam si napriklad na známe pies
ne, ako Očarená bývam, Či sa môj 
milý nepamätáš alebo Do zajtra 
čakaj a iné. 

Vo svojej odpovedi ste spome
nuli operety. Myslíte, že opereta 
má ešte i dnes poslanie alebo pre
vzal jej funkciu natrvalo muzi
kál? 

Myslfm, že j eden žáner ne
musi vylučovať druhý. Keď sa 
nájde dobrá opereta, prečo by sa 
nemala · uplatniť? Je pravdou, že 
muzikál má veľkú prednosť v lib
retách, ktoré viac zodpovedajú 
me ntalite dnešnej doby. Má však 
i oveľa vyššie nároky na herec
ké výkony. Je to mos tlk medzi 
činohrou a operetou. Pomer me
dzi uplatnenlm muzikálu a ope
rety je do značnej miery určo
vaný už spomlnanou generačnou 
otázkou. 

V čom je príči11a skutočnosti. 
že našl speváci nedosahujú taký 
stupeň popularity, ako napr. spe
váci v čechách? Je podľa vás 
chyba v zlej kvalite, v zlej re k la
me alebo v zlej činnosti busi
nessu? 

- Ani v jednom, ani v druhom, 
aní v treťom, ale v prvom r ade 
v absollltnom nedostatku divadiel 

V tejto otázke sa s vami sto
toži1ujem, snáď by som ešte do
dal, že za dobré možno označiť 
predovšetkým naše speváčky. 
Myslíte, že dobrý interpret môže 
i s labšiu piesei't doviesť do výšin 
vymedzených pre úspešné hlty, a 
či na druhej strane môže s labá 
skladba "zabiť" jeho samého? 

- Možné sú. oba prípady, čo v 
praxi často ,pozorujeme. častejšie 

Z problémov hudobnej povrch
nosti sa však dnes už plne vy
maňuje oblasť najmodernejších 
š týlových trendov, r eprezentova
ná predovšetkým moderným bea
tom. Objavujú sa v ne j syntetic
ké prvky doterajšieho hudob.nél'to 
vývoja. Ako sa vy pozeráte na 
zbližovanie s a modernej pop, resp. 
beat music s týmit o t endenciami '! 

- Tieto prvky sa pr ejavujú 
väčšinou iba v oblasti moder ného 
džezu a beatu. Pre bežnú .pop
music to veľmi neplat!. Napokon 
po..~ ledné fest ivaly, ako napr. San 
Remo alebo Veľká ce na Eurovízie, 
~i adne z týchto te nde ncií neuká
za li. Hudobne ma oba t ieto festi
valy veľmi sklamali. Vyznačovali 
sa nenápadnosťou a k lišé. 

Dovoľte, aby som vám na záver 
položil otázku, veľmi bežnú, ten
toraz pre klišé publicistu: vaše 
najbližš ie plány ale bo želania ? 

- Zelal by som s i dostať dobré 
libreto na muzikál. 

Zhováral sa: Jän K o v á f 



Saint - Saensova 
opera na scéne 

tým, že Saint-Sa1i!1'sovo 'dielo., je vydare
nejšie v posledných obrazoch než v pr· 
vých. Preto dramaticky presvedčivo H 

javiskovo efektne vyšlo finále II. dej· 
stva - hádam vôbec naj lepšie napísaná 
pasáž diela. Preto možno t iež súhlasil 
s realizáciou finále opet:y, k toré je kom 
ponované v skoro orator iá lnom s lohu. 
F'ischer ho inscenoval ako ná božensko
ku ltický obrad, teda maximálne šty lizo
vane, skoro až l<oncertantne . Oživi l ho 
iba výjavom Bacchanálil v zaujímavej 
choreografii J. Guotha a. h., ktorej však 
v realizácii košického baletného súboru 
chýba presnosť a temperament. 

Košická premiéra Saint-Sa!lnsovej ope
ry San:·'' 1 a Dalila (lO. mája) potvrd il a, 
7-r ' ·d ralená, mladšia pr!buzná Židovky, 
A!ľlcunky, Rober ta dia bla a Hugenotov má 
p ri svojeJ skorej storočnici už len málo 
pôvabu a životaschopných síl. Príťaž livá 
biblická téma s politickým aspektom v. 
librete je ledabolo nas l<icovaná, nerozvi- · 
nuLá, s pracova ná s ma lou dramat ickou 
presvedči vosťou a ešte menšou divade l
nou invenciou. V diele prev láda statická 
monumentalnosť, pampa francúzskej Vel'
kej opery, v prvej polovici ope ry aj dosť 
nelogických si tuačných zv.ratov, zato je 
tu d_ostatok miesta p t:c baletné výjavy, 
mnozstvo zboľov· a sebaforsírovanie pre
husteného orchestra. Ek lekt ickej hudbe 
n evyšiel pokus vyčariť báj ny Orient, hoci 
záver II. de jstva. a celý po_sledný obraz 
predkladajú '· r ad pôsobivých momentov. 
Inscenovať tento muze.H lny exponát na 
úrovni -dnešnýc!'! požiad,av iek operného di
vad la j e ťažko -riešiteľným .orieškom. Isté 
možnos t i sa p red javiskovým! tvorcami 
otvárajú v oblasti výtv.<~t'no-významové
ho aranžmán, kolor itu a atmosfé t·y príbe
hu. 

Hudobné naštudovanie B. Ve lata sa vy
žíva v orchestrálne j bohatosti pa r titúry 
- dôsledkom je presila zvuku a časté 
kryt ie spevéiko v. Ot·chester pritom vždy 
ne~lokázal presne a čisto vyh1:ať polyfón
ne. pasáže, ensemblové scény trpeli r'oz
bitosťou a nedostatkom vyn-ikania ;jcd 
no~livých hlasov, v spr ievodpch k Dalili
ným áriám sa žiadalo, aby. orchester viac 
inš.piroval a n:JVO\Izoval atmosféru teplej 
vášnivosti, viac podchytil ich potenciálny 
dramatický nerv. Zato mimoriadne pre
kvapili zom-r, najmä mužs\<ý, zvukove sý
tejší, spi evajú~i presne, i ntonačne čis to 
a ľytmicky citlivo. Výborný dojem za
nechal najmä zbor a capella za scénou -
pťi Samsonovej ve 'ke j áťii vo väzenl. 

• Tosca Hany Jankú-'Svobodovej na brnenskej scéne. 

Scéna !?. M. Gábora a. h. vytvára po
merne bohatou členitos ťou horizontál nou 
i_ ~eť~i kálnou ilúziu priestoru, farebné 
nese111e zodpovedá historickej loka lite, aj 
dekora ~ívny .ornament, v iných Gáboro
vých výpravách neraz ind iferentný a sa
moúčel ný, prispieva k tvorbe atmosféry . 
Francúzom 19. sto ročia vyšpekulovaného 
Blízkeho východu v dobác·h pred n. I. 
Menej sa dari lo režisérovi IVI. F ischero
vi a. h. Hoci -najviac výhrad treba ad re
sovať prvému dejstvu, ktoré je v pred
loh e dokonale zmätené a najmenej zovre
té·, · sta t i čnosť a nenápad i tosť sú príznač
né pre celú inscenáciu. Štylizované gestá 
zboru s ú nedopracované, a teda málo 
výt,azné, aranžmán sa neraz mení iba me
cha nickým presúvaním sólis tov či zboru 
z p lochy na plochu ( iný prípad je, že 
ak si só lista k l'akne, tak zbor povst ane 
a naopak). Vadí i viac ťažko pochop i
teľných situácií proti pri márnej log ike, 
k toré už i Lak dosť čudný de j ešte viace j 
znejasňu jú: ozbrojení Filišt!nci ,.sa boja" 
bezbranného Samsona a jeho krajanov, 
hr d ina ·ihn eď po vražde Abimelecha zme
ní skrom ný zaja tecký odev za honosný 
zlatý kostým, Dalila zvád za Samsona t ak, 
že ·mu predvádza svoje poloodhalené pô
vabné družky, kým sama sa vytratí kdesi 
do úzadia -javiska. Pr i inštrukciách ve ľ
kňaza sa Dalila k nemu bezdôvodne obra
cia chrbátom, potom mu rozpráva o svo
jich r ozhovoroch so Samsonom spôsobom, 
k torý pripomína ,.brušný tanec poležiač
k'Y,":· Iiov ie "s!!. že- · s·ú t o · c~e:ta ily."' L,enže 
táto statická inscenácia statickej" ·ópery, 
jej \.íspešnosť, skladá sa právé z" množ
stva d robností, ktoré môžu pércentom 
prispieť alebo uškod iť. Stalo sa to druhé. 
Zaujímavé je, že predstavenie má od za
čiatku po záver stúpajúcu ten-denciu, čo 
je v opernej (a vôbec di vadelnej) praxi 
skoro výnimkou. Dá sa to azda vysvet liť 

Samson. a Dalila je Veľká opera, teda 
si vyžadÚ,je aj veľké hlasy. Vel'ká časť 
koši ckých sólistov si túto nep!sanú požia
davku zall')enilá so snahou po forsírovani. 
'čiastočne ich k ·- tomu iste nútil hutný 
s prievod a skladateľovo viac inštrumen
tá lno-orchestrá lne než voká lne cíten'ie. 
Sólisti ako celok mali problémy s častý

'mi, nečakánými zmenam!'· ll ~a lými od
tieňmi rytmu, s náročnou inton_áciou, vy
p lývajúcou z pom~rne ve l'ké ho in tonač· 
ného ťozsahu partov. Naprie k nedosta~ku 
pián, silnému šelestu v strednej polohe 
a istému forsírovaniu vo výškach sa z 
protagonis tov veľmi čestne_ vyrovnal ! 

úlohou Somsona J. Komler. Jediný ryt 
m icky bezpečný, jediný zovnútornený 
dramatický pre jav. Práve preto, že naj
lepš ie ' precí til ·ducha SaÍ nt- Satinsove: 
hudby (nélpriek dnes t.iž malým pred po
kladom pre lyrické spievan ie), vyzne la 
jeho mäkká meditatívna ária vo väzen
skom obraze ako jede n z najväčších kla 
dov večera . Trochu ma sklamala pred
staviteľka Dali ly M. Adamcová, výborná 
Azucena, Amneris, mimoriadne kva litnó 
int erpretka materinských post áv v mo
derných operách. Úloha Dali ly vyžadu je 
a lt, veľký rozsah, objemný ma ter iál, tep-· 
lú, expres ivnu a dramatickú farbu. Pr~ve 
t ieto kvality Adamcovej lyr.ickému na W
relu chýba jú. V áriách bolo cítiť málo 
ka ntil ény, tvrdé oblúky, vo veľkej árii aj 
intonačné nepresnost i s tendenciou kle

·sať. Speváčka · nemá dostatočne vybudo
vané prechody med zi spoľah livým i výška
mi a s ugestivnymi h lbšími polohami. N~
podopretosť háklivýc-h, p rechodných tónbv 
dychom pri·vo~zuje (.najmä . pri snahe ! o 
dramatické spievanie ) potom intonačné 
zakolisanie. M. _ Hájek (veľkňaz) dal opäť 
pre{)nosť .objemnosti tónov pred kultívo -

. vanosťou a estetičnosťou speváckeho pre 
javu, A. Matejček (Abimelech) napriek 
stále sviežemu hlasu mal ťažkosti s vy 
pätejšimi polohami svo jej ú lohy. BJ 

Po niekoľkých reprizach v českom 
preklade prip ravila brnenská opera 
predstavenie Pucciniho Toscy v ta lian
skom originá le ako priležitosť pre prvé 
vystúpenie brnenskej sopranistky Hany 
Jankú, ktorá má už dnes za sebou 
úspešný debut v celom rade sve tových 
scén. , Predpokladalo sa, že Tosca sa 
stane takým istým vrcholným výkonom 
mladej sopranistky ako Pucciniho Tu
randot, ktorá j ej o tvorila cestu na sve
tové javiská. Možno povedať, že H. Jan
ku naše očakávanie v podstate spln ila, 
i keď máme predsa len do jem, že j e j 
debut v Tosce bol azda predčasný a že 
by sa bola iste rentova la e.šte ďalšia 
práca ako na speváckej t ak predovšet
kýll') na výrazovej stránke j ej výkonu. 
Hana Janku oslni la, pochopite l'ne, už 
pri svojom vstupe opäť nádherným sop
ránom, jedinečne voluminóznym a t vár
nym, v talianske j kantilé ne pr iamo 
ideálne zne júcim h lasom, sýtou fareb
nosťou i možnosťami dynamickej gradá
cie, kedy zv lášť vo vysokej polohe pria
mo exceluje. Niekedy však máme pocit 
určitého nebezpečia vzniku manier: jed
nak v neprirodzenom prechádzaní z 
pianissim do ohromujúcich forte a jed 
nak v celkom dosť stereotypnom dyna
mizme, k torý _ 'chce zbytočne nadchnúť 
zvukovým bombastom tam, kde by bolo 
vhodnejšie skôr spevácky prejav . nuan
covať. Iste sa dá na vrub pripočítať ne
dostatočné preskúšanie tejto' úlohy, ak 
napríklad v ár ii nevyšlo ,.b" tak, ako by 
sme očakávali od speváčky svetového 
mena, alebo že záver osta l dynamicky 
naraz nevyužitý. Tieto upozomenia vy
chádzajú z predpok ladu, že na Hanu 
Janku môžeme klásť. prísnej šie meradlá, 
že· . s,a jkli_ve u mlj neqá prehliadnu ť 
akéko l'vek nepotiahnu tia~ . lebo , by tu 
tým t rpe li jej možnosti, ktoré sú na
ozaj vý.nimočn é, ako to znovu potvrdi
Jo skvelé dueto v I. dejstve,- -nádherné 
pi:Jna a mezzavoce v h lavnej ár ii a 
rovnako · tak vzrušené forte v 2. dej
s-tve. Herecko-výrazovej stránke· by pt·o
spe la väčšia výrazová umiernenosť na j-

dej opery, k torej posolstvo tak skvele · vyznieva najmä 
v dňoch slávnostných a pri pr íležitostiach priam ná rodno
buditeľských. Nuž, toto boli pocity, s k torými k ritik vstupoval 
do budovy libereckej opery. 

Postavu Svätopluka v liber ecke j insce
nácii interpretoval AmoH Klíma. Na 
snímke s Josef om Vojtíškom (Draho
mír). Snlmka: V. Svoboda 

Libereckí ume lci, poznajúc svoje m ožnosti a reálne hodno
tiac nároky diela, s ús tre dili sa nie na monumentálnosť a iba 
vonkajškovú efektnosť , ale ich prejav - her ecký i s pevácky 
bol nový hlavne svojím preniknutím !lo postáv hrdinov, do 

. ich fu!l skej tt·agédie, i keď, sa-mozrejme, rešpektovali posla
nie opery v jej vlas teneckom vyznení. Tre ba priznať, že už 
vzhľadom na kvali tu a možnos ti súboru by nezaškodili k tejto 
realizáci i n iek toré menšie škr ty najmä v druhom dejstve 
(pohanský pohrebný ·obrad), o čom napokon uvažoval ( spolu 
s autorom) ako dirigen t Jindi'ich Bubeníček, t ak aj režisér 
Rudolf Má le!<. Týmto dvom t vorcom bol významným a rov
nocenným partnerom scénograf Vrat is lav Habr, ktorý decent
nosťou a úspornosťou prostriedkov, jednoduchosťou a mini
málnymi rekvizitami iba podčiarkol nové - komornejšie chá
panie diela. J e zaujímavé, že dielo od znelo v slovenčine, 
čo je tiež veľmi pekné gesto. Až na malé chyby musíme do· 
d ať, že niekedy takú slovenčinu nepočujeme ani z bansko
bystrickej scény, kde účinkuje už dlhé roky pomerne veľký 
počet českých umelcov. čo však v libereckej inscenácii ne
bolo domys lené, je nezakryté orchestrište, v dôsle!lku čoho 
zvuk is krivo far ebného a mohutného orchestrálneho par tu 
pôsobil na mnohých miestach ruš ivo, prehlušoval spevákov 
a neumožnil im dynamicky pracovať s h lasom. No napriek 
tomu treba vysloviť uznanie dirigentovi, ktorý vyťažil z par
tu v rámci možností tamojšieho orchestra maximum. Zo spe
vákov najviac zapôsobil Arnošt Klíma v titulnej postave krá
fa Svätopluka. Bol mimoriadne účinný a výrazovo prepra
covaný v priam ,.godunovsko" ladenej scéne š tvrtého obrazu 
a jeho hlasová stránka dominovala prekrásnou fa rbou i dy
na mickou kultivovanosťou. Z j eho synov zaujal Mojmír (Pa
vel červinka) a Svätopluk mladší (Jaroslav Slováček), mladí, 
no nádejn! speváci, kresliaci výstižne dva rozd ielne charakte
ry, i keď vzh ľadom na orchest rálnu predimenzovanosť sa nie 
vždy vedeli vyrovnať s postavami a j po stránke dynamicke j 
prepracovanosti. Veľmľ interesantné boli aj ďalšie dve po
stavy - Záboj ( J án Malík) a Dragomír (Josef Vojtíšek). Da
li pos tavám maximum ( pri to lerovanl pr íliš kŕčovitých výš ok 
u Malika a dynamickej jednostrunnostl u Vojtíška) a do
káza li, že v Suchoňovej opere niet hl avných a vedl'a jších 
postáv, ve l'kých a malých ú loh, že každá môže priniesť svoj 
vk lad do výsledného silného dojmu. Lutomíru spieva la síce 
s krás nym fondom, no trochu jednost runne Marie Rathouska 
( ináč - zdravotne ind isponova ná ). 

Takmer presne desať rokov po prvej premiére Suchoňovej 
opery Svätopluk na javisku Slovenského národného divadla 
(10. 3. 1960) bolo uvedené to to d ie lo vo veľmi odľahlom_kúte 
československa - v Liberci, na scéne Divadla F. X. Saldu 
(premiéra 5. V. 1970). Už dávnejšie táto ambiciózna opera 
uviedla aj Suchoňovu Krútňavu, a tak .vlas tne aut orova hud
ba ne bola zasiata do celkom· neznámej pôdy. Osobná úča sť 
národného umelca Eugena Suchoňa iba zvýšila slávnos tné 
očakávanie konečného výs ledku a realizácie tohto interpre
tačne náročného d ie la, i keď priznávam, a napokon vyjadril 
to aj sám au tor, uvedenie Svätopluka s lovenskí hostia čakali 
s vel'kým napätím. Zvykli sme si totiž na veľko lepé uvádzanie 
druhej Suchoňovej opery - h lavne čo sa týka kvantity účin
kujúcich, al e obavy boli aj z celkového pochopenia a kvality 
predvedenia náročných orchestrálnych i sólových par tov. 
Akokoľvek je toto dielo pôsobivé, predsa len s i vyžad uje a j 
svojské prostredie a skôr amf iteátrové zasadenie - už pre 
svoju hutnú výstavbu orchestrálneho partu, pre veľkol eposť 
a dramatično sť zborových akcií, ale napokon a j pre samotný 

Liberecký Svätopluk dokázal, že aj menšia operná scéna 
si môže nájsť svojský pr ístup k sláv nos tnému a veľkému 
dielu, bez narušenia autorského zámeru. 

T. U r s l n yo v ä 

mä v l. dejs tve, kde dramatizmus jej 
výkonu má niekedy blízko až k hyste
rickej prepj at osti. V ce lkovom poňati 
úlohy Qy sa mal správne zdôrazňovaný 
kontrast lyrickej nehy a dramatickej 
vášnivosti stať podkladom psychologicky 
prehfbenejšej štúdie, ktorá je zatiaľ 
ešte :miestami nahrad zova ná dosť povr
chovou predstavou Toscy ako opernej 
primadony, čo nie je však práve tá 
najpodstatnejšia stránka tejto postavy. 

Obidva ja partneri Hany J anku boli 
Taliani - Gaetano Bardini (Cavarados
s i) a Franco Piva (Scarpia) . Bardini vy
ttiká predovšetkým krásnym fa rebným 
materiálom so š ir okými pevnými výška
mi ; škoda len, že manierovosť, zakla
dajúca s i na teatrálnych efektoch jeho 
výkon zbytočne zhadzuje. F ranco Piva 
nie je práve špičkový spevák, a le precl
staviteľsky vytvori l v Scarpiovi s ice 
tradičnú, no nemenej presvedčivú kres 
bu despot ického a· brutálneho pol icaj 
l)ého prefekta _a tiež spevácky poda l su
ve'rénny výkon i keď nie vždy hlasove 
vo vše tkých polohách vyrovnaný. V 
menších úlohách, k toré poho tove ta lian
sky naštudovali brnensl<i sólisti, zaujali 
predovšetkým František Kunc (Ange
lotti ) a Richard Novák (kos tol ník ) vo 
výraznej charakterist ike plastickej 
deklamácii. 

Skoda, že hudobné naštudovenie Vác
lava Noska je dosť hlboko pod úrovňou 
brnenskej opery, na ktorú sme tu na
vyknutí. Asi mu je cudzi. svet pucci
niovskej melodiky, jeho rozvláčnym 

tempám chýba dramat ické napätie. n ie 
je schopný realizovať typicky veristickú 
'agogiku, takže celok pôsobí matným 
a nevyrovnaným dojmom. Cítime, že. , , 
problémy ležia skôr v techn ických zá 
branách d irigenta než v poňa tí. Pohos
tinská réžia Branislava Krišku necháva 
toľko voľnosti j ednot livým aktérom, že 
celkom dobre absorbovala i nové vý
kony, aj keď bolo zrejmé, že s nimi re
žisér nepracoval. · Atmosféra d ramatic
kého pr!behu s revoluč ným námetom 
však našla v režisérovi Kriškovi sku
točne jedinečného int er preta, ktorému 
veľmi pomáha l výborná monumenlali
zujúca scéna J. A. Šálka. (rur) 

z opernél1o 
života 
v Budapešti 

Zatiaľ, čo na našej p rve j s lovenskej 
opernej scéne hosťovanie zahraničných 
umelcov v posledných rokoch priam vy
mrelo, v Budapešti je tomu práve na
opak. Denne dve predstavenia - jedno 
na materskej scéne Štátnej opery a 
jed no v Erkelovom divadle - poskytu
je dostatočnú príležitosť k tomu, aby 
sa domáci s peváci str iedali so svojimi 
zahraničnými kolegami. Kvalita hosťu 
júcich ume lcov nie je, pravda, vždy vy
rovnaná, ale medzi ce lkove vysokým 
pr iemerom sa objavia aj také svetové 
špičky, ako v nedávnej minu losti Theo 
Adam, Lodovico Spies a v posle dnom 
aprílovom týždni Mario Del Monaco. 

Monacovo meno je ešte stále magne
tom, dokáže dvakrát napl niť d vaapo l
tisicové h l'adisko do posledné_ho miesta. 
no radostne j šia je ale tá skutočnosť, 
že po skoro tragickej autonehode v ro 
ku 1963 stoji na javisku umelec, ktorý 
ešte a j dnes so svojimi 55 rokmi patr i 
do kvalitativnej triedy, k tor e j základné 
parametre a k ritériá vyhranili Carus o a 
Gigli. Pred rokom sa Del Monaco pr ed
stavil v Budapešti po prvýkrát vo s vo
jej najs lávnejšej ú lohe - v Othellovi. 
Pre tohoročné vystúpenie s i zvolil ti-
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1810-1970 
Robert Schumann 

Súhrn okolností, myst if ikujúca hudobná 
tradícia v neposlednom rade i 
skladateľov nevýbojný, tichý, priam aske
tický životný štýl spôsobili, že .Robert 
SCHUMANN zakotvil v povedomí európ
skeho vzdelanca sťa akýsi neškodný, naiv
ný a rozihraný poeticl<o-snivý rojko, hutt
'bu ktorého - parafrázujúc A. Coplanda 
- stačí používať ako gauč. Príliš nápad
ne sa vymyl<á z dobového ume leckého 
milieu. Iní s!'ba i svoju tvorbu opriadli 
mýtmi a legendami, aby si takto dodali 
punc nadpozemskosti a nesmrteľnosti -
on zatiaľ s nechápavým, trochu smut
ným úsmevom Pien·ota zasne ne preludo
val na l<lavíri svoje poetické akvarely. 
A kS•m z bolesti inýc h, navyše pokropenej 
tuberkulóznou krvou u č inili obchodný ar
tikel, výdatne napomáhajúci prosperite 
umelcovho diela - na Scllllmannovu ži
votnú tragédiu akoby celkom zabudli; na 
jeho zranenie pravej ruky, ktoré si s pô
sobil sám nadmerným usilovným cviče· 

nim, a l<toré ho prakticky vyt·adilo z ak
tívnej koncertnej činnosti; na jeho spor 
s otcom svojej nast~vajúcej, spor, ktorý 
neostal bez zdravotných následkov; na 
jeho pracovné neús pechy v Lipsku, Dráž
ďanoch a Diisse ld orfe, ktoré silne otrias
li ume leovou sebadôverou, a napokon na 
poryvy duše, vrcholiace v úplnom za
temneni mysle, ktoré nai'iho ako nočná 

Balet Sopianae, súbor maďarského .~tátneho 
dwadla P Pécsi, nie j e v českosloPensku 

neznámy. Pred siedmimi rokmi sa nášmu 
publiku pred.~tavil vo veľmi priaznivom 
svetle, odborná kritika oceňovala originálny 
a svojrázny tanečný prejav stíboru i ná
padittí a cieľavedomú choreografiu jeho 
šéfa Imr e Ecka. Balet Sopianae, ktorý 
tohto roku oslavuje svoj e lO -ročné jubi
leum, Hl zaradil medzi najpozoruhodnejšie 
et~rópske telesá svojou progresívnou clra
maturgiou i úsilím o jej modernú tanečnzí 

realizácir.t V C'eskoslovensku bude hosťovať 
v dňoch 4.-9. júna s výberom zo ·svojich 
najlepších k reácií na hudbu Couperina, Vi
valdiho, Bartóka, Vujicsicsa, Szälläsyho a 
Kincsesa. 

................ 
e Moskovske j verejnosti predvied li po 

tieto dni výsledok štvorročnej kopro
dukčnej spolupráce: americko-sovietsky 
filmový epos o živote P. l. Čajkovského, 
v ktorom hlavnú úlohu hrá známy soviet
sky herec Innokentij Smoktunovskij. 

tulný part Saint -Saänsovej opery Sam
son a Dalila. Všeobecne sa hovorí, že 
táto opera by mala mať názov Dalila 
a Samson, lebo melod ické ťažisko a po
pularita hlavných hudobných myšlienok 
je koncentrovaná do partu krásnej a 
vábive j Dalily. Z tohoto hľadiska na 
prvý pohľad bolo priam sklamanim, že 
slávny te nor si zvol il práve túto zdan
livo ,.druhoradú" úlohu. No Del Mona
co vie, čo a prečo r ob! a svojou inter
pretáciou dokázal, že porad ie v názve 
diela je úplne a jedine t akto správne. 
Vytvoril postavu biblického hr dinu he
recky a spev<ícky naprosto dokonale a 
presvedčivo. Hlas žiar i absolútne vyrov
nane vo všetkých polohách o kovovo 
znejúce mohutné výšky sú aj dnes dra 
hokamami, ktorými Del Monaco strhne 
svoje obecenstvo. Pl'Ítom ale najpríjem· 
nejším prekvapením pre mňa - pozna
júc jeho gramonahrávky a počujúc aj 
jeho vlatiajšieho Othe lla - bola sku· 
točnosť, že jeho hlas sa s tal vrúcnej
ším, bohatším na lyrické odtiene a stá
va sa ideálnym vyjadrujúcim prostried· 
kom aj pre jemnejšie citové kompo· 
nenty hrdinských postáv. Modlitba s le
pého Samsona v treťom dejstve - Vois 
ma misére - bola vrcholom nezabud
nutefného zážitku. 

Del Monaco je nielen prvotriednym 
umelcom. ale aj vynikajúcim ekonómom 
a hospodárom svojho hlasového fondu . 
Na jmenej 5-6 dní potrebuje na ak li
matizáciu a na prispôsobenie sa k do
mácej inscenácii a potom štvordi'iový in
terval pred druhým vystúpením. A prá
ve "prestávka" medzi jeho dvoma Sam
sonmi umožnila vystúpenie ďal.~iemu ta
lianskemu hosťov i. 

chmúra dorahlo ... Áno, stí to všetko bo
lesti na pohľad zemité a v porovnaní s 
irracionálnym bolestínstvom jeho kole· 
gov až priveľmi hmotné a skutočné -
ale či n ie práve 'táto ich civilnosť posú
va ho , k nám, do našej· doby a napovedá 
čosi o ťrustrlicii človeka tohto zmäteného 
a rozporuplného storočia? Príliš veľa sa 
na trpel, nabolel. · A nami ča l - všetko trá
penie zveroval tónom, alebo svojej vy
volenej, jednej a jedinej žene, ktorú v 
priebehu svojho biedneho života (tiež na 
rozdiel od väčšiny plytko hýr iacich sú
časníkov) miloval. Ostal vždy verný se
be samému; jeho ubolená a citlivá duša 
nezniesla nápor, ktorý sa na iíu v to
ku a t laku dní valil a reagovala naň spô
sobom tak preukrut ne dobre . známym 
práve z dnešných dôb . .. Dva svoje pos
ledné roky prežil už v minulosti, kdesi 

· na pomedzí reality a nadskutočna; krátko 
pred smrťou poprosil Kláru, aby mu pos
lala skladbičku, ktorú pre ňu napísal 
.,kedysi dávno, keď sa ešte m ali radi ... ". 
Zomrel štyridsaťšesťl·očný ; jeho Klára ho 
prežila temer o polstoročie. 

Nuž vari tol'koto k stošesťdesiatročnici 
veľkého majstra; zanechal hudbu, l>torá 
sa o človeka neotiera, nevnucuje sa do 
jeho súkromia, je skromná, akým bol on 
sám. Túžime po nej, lebo nám vracia me
siačik, z k torého nám veda urobila poina
ly už len ďalšie letisko. Vracia nám ilú
ziu pokojného, tichého ostrova, k torý si 
za každ•í cenu chceme ešte zachovať. 

Pretože. ako vraví Leonard Bernstein. 
v srdci sme ešte stále romantikmi. Ale 
náš spôsob života už romantický nie je. 
A keď nám je z toho n anič, hráme si 
Schumanna ... 

Aby tu bol, aby nám on, vydedený a 
vyvrhnutý neustále pripomínal, že sa od
dá ž i ť. -im· 

Mladý barytonista z Bologne - Fran
co Bordoni sa pt·edstavil budapeštian· 
skemu obecenstvu v úlohe Rigoletta. 
Bordoni má solldny hlasový fond s dob
re fundovanými dramatickými hlbkami 
a pekne znejúcimi výškami, ale bez mi
moriadnej krásy a intenzity v stred
ných polohách. Je to zatiaľ skôr lyt·ic
ky podfarbená interpretácia s možnos
ťou citového a dramat ického prehlbenia, 
čoho dôkazom bol práve výborný ,.ven
detta duett" na konci druhého dejstva. 
Po našom ,.talianskom" Rigolettovi ma 
veľmi zaujímal nielen hosť, ktorý jedi 
ný spiE~val v originále, ale aj celé pred· 
stavenie. Zásadne som za moderné -
a la bayreuths ké - inscenácie klasic 
kých diel. ale v tomto prípade musím 
sa priznáť, že priam staromódne kla
sická, pri tom však veľkolepá a nádher 
ná inscenácia paláca, Gildinej záhrady 
a krčmy sa mi páčili, a sú oveľa bliž
šie Verd imu dielu než naša moderná, 
polovičato náznaková scéna. Ale nielen 
scénické a réžijné riešenie, celé pred
stavenie - napriek určitým výhodám -
ma uchvátilo. Mladá Zsuzsa Erdészová 
bola poetická. hlasove aj herecky vý· 
borná Gilda (rozhodne zaujímavejšia, 
než nedávny bratislavský hosť - Hina
ko Yamane). Alfonz Barta ako Vojvoda 
- napriek tomu, že jeho spevácky vý
kon je na dobrej úrovni - je iba nú
dzovým riešením, lebo pravou ríšou je
ho hlasového naturelu sú Mozartove po
stavy. Vynikajúci bol mužský zbor a or
chester (pod vedením Miklósa Erdélyl· 
ho) , ktorého koncepcia a temperament· 
né zdr avé tempá zabezpečili atmosféru 
pravej " italiany" 

Jozef Varga 
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Diskutufeme o vok.ilnej pedaQogike 

Ho v orf 

Andre j 
Kríza vo vokálnej · pedagogike? 

Nie! Ak sa dá hovoriť o kríze, potom 
podstata spočíva v nedostatku ,,g lo 
báJnych" materiálov! Zauja la ma tá 
stránka polemiky, ktorá z údajnej 
krízy vokálnej pedagogiky vyvodzu
je nepriaznivé dôsledky pre angaž· 
mán našich spevákov v zahraničL 
Mysllm. že v tomto ohľade je prob
lematika oveľa širšia. 

Speváka s možnosťou 
"svetových" angažmán 
.,globálnym" materiálom, 
ZINHJIOS·om . . 

dobrých. 
nazývam 

alebo MU-

·Legenda: 
M - muzikalita 
U - usilovnosť 
Z - zjav 
l - inteligencia 
N -- nervové predpoklady 
H- hlas 
H - herecký talént 
O - odbornosť, spevácka odbor· 

nosť, školenosť 
S - šťastie 

Okrem bodov O a S musi si kan
didát doniesť k pedagógovi na školu 
bezpodmienečne všetky ostatné ho
respomenuté body, ak chce raz v 
budúcnosti spraviť .. veľkú" umelec
kú kariéru. Hlas je, pochopiteľne, 
základom - veď predsa ide o pro
fesiu speváka! Teraz podrobnejšie 
k jednotlivým bodom tzv. MUZIN
l·IHOS-a: 

M Muzikalita - je vrodenou 
· vl astnosťou č loveka. hoci sa 

dá š túd iom vytríbiť. Obsahu-
je zmyse l pre intonáciu, 
rytmus, počas štúdia schop-. 
nosť pochopiť a osvojiť si zá
sady hudobného frázovania v 
súlade s celkovou llnlou vý
s tavby, resp. štruktúry, danej 
dirigentom podl'a zákonitosti 
štýlu skladby a dirigentskej 
koncepcie. 

U Usilovnosť - od nástupu štú· 
dia až po odchod z opernej 
scény neustále štúdium par-
tov, textov (v rôznych re
čiach). hlasový výcvi-k, či 
kontrola. Už počas štúdia by 
mal kandidát nadobudnúť po. 
trebný repertoár vo svojom 
odbore, pokiaľ možno v ori
ginálnom jazykovom zneni -
ak mieni spievať v zahranič!. 
Pri konkurze to zna.mená 
mat naštudované aspoň tri 
úlohy, nie ako je zvyklosťou 
u nás, že uchádzač . má v 
repertoári iba niekol'ko jed
notlivých árii. 

Z Zjav - možnosti porovná
vania ,.dramatických hrdi
nov" s filmom, . televíziou, .v 
obdobi hudobného ·· divadla 
ti-ež dôležitý predpoklad. Vý· · 
nimku si môžu dovo liť spe· 
váci s celkom mimoriadne 
podmaňujúcou. krásou, fareb
nosťou, rozsahom a výrazo· 
vými schopnosťami hlasu. 
(Caruso, Glgli, Sari, Canig· . 
lia). · 

l Inteligencia popri vše-
obecnej inteligencii nevy· 
hnutá požiadavka špeciálnej 

N 

H 

speváckej inteligencie (spe
vák vie pochopif, čo od ne- ' 
ho pedagóg, neskôr dirigent 
žiada, v·ie si' to osvojiť, a le 

·zachováva si - podľa potre· 
by - i niektoré vlastné, 
,.prírodné" návyky). 
K inteligencii patri i 'ovlá
danie svetových rečí, vše
obecné vystupovanie (dokon. 
ca na Západe veľa dajťi. i na 
vkus v obliekaní). Plati jed
no: Nebyť nikdy namysleným 
- ale sebavedomým! 
Nervové predpoklady 
správna životospráva potreb· 
ná pre serióznu prácu, šťast. 
ná voľba životného partnera, 
dušev·ná vyrovnanosť, ktorá 
tak veľmi pomáha spevákovi 
zbaviť sa celkom pochopiteJ'. 
nej t rémy. 
Hlas - veľký objem, pekná 
farba, š iroký rozsah 
schopnosť ďalšieho vývoja. 
Podotýkam však, že ntateriál 
sám o sebe nič neznamená. 
Máme v národe iste veľa 
krásnych hlasov, ale koľko z 
nich má pred-poklady · MU
ZINHHOS-a? 
Herecký talent tieto 
schopnosti sa nemusia pre
javiť už v období štúdia, ve-
ľa prináša javisková prax, 
najmä režisérske vedenie. 
Veľkí režiséri neraz vedia 
vyťažiť rezervy z človeka, 
. kt~rý sa zdal hereckým an
titalentom. 

o 

.: ·•·· . -

ars ký 
ódbornosť - túto musi spe
vák nadobudnúť u pedagóga 
(a o' túto zložku MUZIN-
liHOS·a nám práve v disku
sii išlo - pozn. BJ). Zname
ná to perfektné ovládanie 
svo,jho hlasového orgánu. 
Znamená to naprik lad i osvo· 
jen!e si markírovacej tech
niky pre P,lhé štúdium, resp. 
dlhé obdoblé náročných s kú· 
šok. škola musí dať adeptovi 
aj iste teore tické vzdelanie
ak ho nenadobudol už pred
tým. čítanie z nôt je bezpod
mienečné! 

S Šťastie - dá sa regulovať 
cieľavedomou prácou. Osobne 
vidím spevácke štastie " 
schopnosti byť v pravý čas 
dokonale d isponovaný, v pra
vy čas stretnúť pravých ľudi 

managerov, impresiil"lov, 
intendantov. ale i kritikov. 
ktorf neraz podvihnú popu
laritu s peváka na základe 
osobného kritického úsudku. 

*** 
Prvým angažmán Lucie Poppovej 

bola Viedenská štátna opera. Bola 
to snáď náhoda? Nie! Pretože Pop
pová je naslovovzatý MUZINHHOS. 
Ale kto ju tak výborne technicky 
pripravil, že pr iam šokovala náročné 
obecenstvo i kritiku v takej vypä
tej, technicky nesmierne ťažkej par~ 
ti i ako je Kráľovná noci? Profesor
ka Anna Hrušovská pedagóg 
VSMU! Mojim osobným vysneným 
typom MUZINHHOS-a je v našich, 
slovenských pomeroch národná umel 
kyňa Mária Kišoňovä-Hubová. Je t o 
typická operná pt·imaclona v dobrom 
zmysle tohoto slova. Prak ticky ka~
dá jej rola nebo la charakter izovaná 
iba vel'kým hereckým a speváckym 
majstrovstvom, a.le aj nevšedným 
šarmom, virtuóznou eleganciou 
ozajstnej opernej star. A kto stojí 
za tou to umelkyňou? Opäť profesor· 
ka V§Mu Anna I<orínska. 

*** 
K ,.TECHNIKE" BEL CANTA: 

Bei canto = pekný spev, népova
žujem za spevácku techniku v pra
vom s lova zmysle, skôr za veľkú 
tradíciu, interpretačný prejav hu· 
dobného opemého š~ýlu Talianov. 
Myslím, že bel canto existuje v kaž. 
dej národnej opernej škole - svo
jim spôsobom. Sú to isté nemenné 
interpretačné zákonitosti: pre Mo· 
zarta, Wagnera, Straussa je to po
vedzme určitá hlasová zdržanlivosť, 
precízne vyslovovanie - doznieva
nie sykaviek, · žiadne glisandá a pod. 
Pre slovanskú interpretáciu národ
nej klasiky, napr. pre Smetanu, čaj
kovského je charakteristická zasa 
mäkká citová vrúcnosť, lyr·icko·dra
matická · zanietenosť prejavu. Nie je 
náhodné, že väčsina spevákov sa 
stáva ,.svetovými" práve v operách 
autorov svojej nát•odnosti. Tak -
existujú · pochopiteľne výnimky - sú 
v Mozartových, Wagnerových a 
Straussových operách elitou práve 

· nemeckl speváci, rovnako ako sú ne
dostihnuteľnými interprétmi Verdiho 
a Pucciniho · Taliani.' .Je škoda, že' my 
Sloväc:i, nemá!lle d lhšiu opernú · tra
díCiu, skladateľa, · ktorý by sa v za
hraničí ·hral v. origináli - po sldven:.. 
s ky. Som presvedčený, že by sa uká
zalo, ' že · v .. s'lovenskom be l cante•• 
vie.me obs'tliť aj na na jvyššieh · fó~ 
ra ch. 

*** 
. UMELECKf!: MAJSTROVSTVO 

Absolú.tne sa pripájam na stranu 
Márie Callasovej, ktorá tvrdi, že za 
svoju techniku ďakuje pedagógovi, 
kýn1 za svoje n1ajstrovstvo interpre· 
tácie dirigentovi Tuliovl Serafin.ovi 
ktorý s ňou naštudoval prvé talian~ 
ske partie. Pedagóg dáva technický 
základ, dirigent stvárňuje priprave
ný materiál do podoby opernej in. 
terpretácie. Počas svojej doterajšej 
praxe som dospel k rovnakému ná
zoru a potvt·d! mi to drvivá väčšina 
kolegov. V roku 1958 mal som mož
nosť presvedčiť sa na vlastnej koži 
čo takáto spolupráca s veľkými dirl~ 
gentm! znamená. Na Akadémii San· 
ta Cecflia v Ríme som sa zúčast· 
ni! tzv. Corso perfezionamento per 
Bellcanto, kde sa ansambluje a na 
rôznom repertoári vysvetľuje štýl a 
prednes talianskych operných auto
rov. Len z dôsledného poznania štý
lu a dôslednej spolupráce speváka 
s dirigentom - vzájomným muzí
círovaním - možno dospieť k spe· 
váckemu majstrovstvu . 

Upravil: -BJ· · 

\ 



Sbow 
Petra 
Spáleného 

Po dvoch koncertoch Karla
Gotta a show Josefa Laufera v 
minulom mesiaci sa dňa 14. V. 
opäť otvorili · brány bratislavské
ho PKO, aby sa naplnil divákmi, 
ktorí si prišli pozrieť show PET
RA SPÁLENtHO a skupiny APOL
LOBEAT. Neprišli nadarmo, videli 
skoro dvojhodinové a po všetkých 
stránkach vysoko profesionálne 
predstavenie. 

Efektná úvodná zmes hitov do
plnená pôsobivou light-show navodila v sále uvoľnenú a bezprostrednú 
atmosféru, ktorá vládla po celý koncert. Popri spevákovi k tomu ne
malou mierou prispel aj Apollobeat, ktorý v súčasnej dobe rozhodne 
patrí medzi najlepšie československé kapely. Predstavil sa vo svo
jom tradičnom zložení: PAVEL KREJČA (melofón, mandolína, spev), 
JOSEF ŠVEHLA (trumpeta, spev, tamburína a hurónsky smiech), VLA
DIMIR BÁR (organ, vokál), MIREK ŽIŽKA (bicie, spev) a EDUARD 
PARMA (basgitara, vokál). Nad celým vystúpením sa vznášal duch ne
prítomného Petrovho brata, tvorcu Apollobeatu, producenta a autora 
väčšiny vlastných skladieb - Jana Spáleného. 

Zo starších vecí zazneli všetkým dobre známe hlty Balalajka, Co 
jsem zač ... (Conquistador od Procol Harum), Dávam ruži bílou, Po
divné hry lidí, Dýmka Dunhillka a Kdybych já byl kovárem, ktoré 
ešte vôbec nestratili na lesku a Petr si s nimi dokonale získal publi
kum a dokonca rozospieval sál skladbou Podivné hry lidi. Z úplne no
vých skladieb, ktoré sa iste stanú hitmi hodno spomenúť Trápim se 
trápim (z repertoáru Klinks) a Pouhou chvíli máš. 

z troch anglicky spievaných piesni najviac zaujala krásna balada 
Walk Hand The Hand a v skladbe My Girl Josephlne (medzi inými 
ju splevalf aj Fats Domino a Searchers) sl za Ludwigy sadol Petr 
Spálený. 

Milým prekvapením bolo aj objavenie sa no_vej hviezdy na našom 
speváckom nebi v osobe trumpetistu JOSEFA SVEHLU, ktorý zaspie
val dve skladby Bublina a Linou kuži mám. Pred koncom vystúpenia 
predviedli malú ukážku z pripravovanej LP Zvon šílencuv, bola to 
stredná časť z trojdielnej kompozície Malá suita pro domácího jei'ábka, 
ktorá má názov Mruku mruk a dominoval v nej Mirek Žižka so svo
jimi bleimi, na ktorých zahral nádherné päťminútové sôlo. V úvode 
zaznel "zappovský smiech" z hrdla Josefa švehlu. 

Petr Spálený sa za krátky čas stal dokonalým profesionálom a do
käže urobiť atraktívne show, ktoré ešte umocňuje výborne hrajúca 
kapela. 

Zostáva len čakať na ich ďalšie koncerty v Bratislave (nie dlho, lebo 
Petr Spálený príde ako hosť na Bratislavskú lýru) a tešiť sa na druhú 
LP, ktorá by mala vyjsť čo nevidieť. F. HORA 

Naimladšie talenty 
Dom Zť::SSP v Bratislave sa stal 14. mája t . r. dejiskom mestského 

kola nového ročníka amatérskej súťaže sólistov speväkov a inštru
mentalistov TALENT 70 (predtým Májový krištáľ) . vyhlásenej Sloven
ským ústredným výborom ZČSSP a Osvetovým ústavom v Brat islave 
pri prHežitosti 100. výročia narodenia V. I. Lenina a 25. výročia oslo
bodenia československa Sovietskou armádou. Súťaž amatérskych spe
vákov - sólistov hodnotila 5-členná porota, ktorú viedol jej predseda 
Oto Kaušitz. Tohtoročné mestské kolo prebiehalo v dvoch kategóriách, 
z ktorých vždy prví, resp. na odporúčanie poroty mimoriadne aj ďalš! 
postúpili do krajského kola. V I. kategóri! súťažili sólisti do 12 rokov, 
v II. kategórii do veku 18 rokov. Propozície súťaže predpisovali výber 
dvoch piesní : jednu pleseň slovenskú ľudovú, alebo umelú, tanečnú 
a jednu pieseň ruskú, sovietsku v originále, alebo v preklade, podľa 
vlastného výberu. 

Predovšetkým treba vysoko kladne vyzdvihnúť záujem a snahu všet
kých zúčastnených mladých ľudi - 24 spevákov, tentoraz sa zúčast
nili iba dievčatá - o interpretovanie dobrej piesne. Víťazi a teda po
stupujúci do krajského kola súťaže sl do svojho súťažného repertoáru 
vybrali vo väčšine prípadov ľudové piesne. Medzi najsympatickejšie 
patrilo vystúpenie Kvarteta Rii Beniakovej, abs olventky IL ročníka štú
dia tanečného spevu pri Dome kultúry na Vajnorskej ulici Jindry 
Krskovej, víťazky z I. kategórie deväťročnej Ivetky Hradeckej a Beaty 
Kurucovej, ktorá vyhrala II. kategóriu. 

Samotná súťaž mala dobrú úroveň, vďaka ktorej sme sa mohli stret
núť s niektorými sľubnými t alentmi. U niektorých súťažiacich sa však 
prejavil následok nesprávneho výberu súťažného repertoár u v intonač
nom znehodnocovaní plesní, v zbytočnej nervozite, čo vzbudzovalo 
dojem nepripravenos ti. Dôs lednejš ia repertoárová voľba, prihliadanie 
na hlasový rozsah i možnosti jednotlivých spevákov, ako a j väčší dô
r az na pohybovú kultúru prejavu by v mnohých prípadoch vykorigova li 
nie práve najpriaznivejší dojem z vystúpenia niektorých súťažiacich. 
Záujem mladých ľudí spievať dobrú pieseň existuje a ako súťaž Ta
lent 70 ukázala, ani o mladú krv nebude pre s lovenský spevácky svet 
núdza. Organizátori súťaže dokázali vytvoriť pr·i skromných podmien
kach ovzdušie veľmi príjemné a priateľské. Jozef Jurek 

Odišiel starokomik 
S maximálnou zodpovednosťou odohral svoju poslednú pre

miéru, v ktorej hral sluhu Luku, f igúrku detailne prepraco
vanú a fudsky hrejivú. Odišiel z javiska tak, ako zvyknú od
chádzať komici - s úsmevom. O niekoľko hodin- ho zastihla 
nečakaná smrť. JINDRA LÁZNIČKA (1901-1970) - pôvodom 
čech od roku 1947 člen Novej scény v Bratislave, vytvoril na 
tejto' slovenskej scéne takmer dvesto postáy a ~ostavičiek, 
výrazne sa zapísal do povedomia br_!ltlslavskych dtvákov ako 
upravovateľ a realizátor Haškovho Svejka •.. J eho divadelná 
dráha začala v roku 1919 v českej činohre, neskôr bol členom 
súboru Juhočeského divadla, účinkoval v buffo úlohách Mest 
ského divadla v Olomouci a významné bolo najmä obdobie 
umeleckej práce v Novom divadle v Prahe, kde bol partne
rom Oldricha Nového. Sériu umeleckých činov zakončila už 
s pominaná postavička sluhu v ruskom vaudeville D. T. Len
ského DNES VEČER HRÁM JA!, ktorý m al premiéru 23. mája 
t. r. na Novej scéne. Odišiel skromný a poctivý umelec, na
daný starokomik, vePný priateľ divadla. 

česť j eho pamiatke! 

Hostia Bratislavskej 

NO TO CO 
Zdá sa, že vystúpenie poľ

skej skifflovej skupiny NO 

TO CO bude prekvapením a 

zážitkom. Kritiky o nej píšu 

len v superlatívoch. Skupina 

prekonala všetky rekordy 

popularity v Poľsku a do

siahla aj veľké úspechy v za

hraniči. Rozruch okolo sku

piny NO TO CO sa začal kon

com roku 1967; jej prvé vy

stúpet1ie :v televízii malo 

veľký úspech, hoci trochu 

netradičný priebeh. Cez vy

stúpenie mladi muzikanti vy

zvali televtznych divákov, 

aby vymysleli skupine názov. 

Prišlo vyše desaťtisíc listov 

s návrhmi, spomedzi ktorých 

si vybrali názov NO TO CO 

(znamená to "No a čo?"). 

Ďalšie mesiace až do dneš 

ných dní - to je celý rad 

koncertov a "úspech na po

kračovanie". Piesne z ich re

pertoáru sa jedna za druhou 

dostávaj\l na listinu šlágrov. 

Stúpa poeet vystúpeni v roz

hlase, televfz!i, stúpa počet 

koncertov a platne s , ich na

hrávkami sa rozpredajú. v re

kordnom čase. Skupina NO 

TO CO je vedľa "červených 

gitár" druhou skupinou, kto

rá dostala Zlat\l platňu · (to 

znamená, že ich gramoplat

ňa prekročila náklad 125 000 

. exemplárov; ich dlh!itt-v'ajúéa 

pl;tňa Nikifor dos!a~la tri

stotisícový náklad). 

V čom spočívajú pramene 

týchto úspechov? · Ptedóvšet• 

kým v neustálej práci. V tom, 

ze "skupina objavila met~du 

integrálneho spájania folkló

ru s modérnými rytm.am!", 

ako sa vyjadril jeden z poľ

ských kritikov; v tom, že 

spája melodiku a rytmus s 

výborným aranžmán a doko

nalou technikou; v tom, že 

vie nadviazať výborný kOn~ 

takt s publikom a že dosiah

la skvelú rovnováhu medzi 

vokálnou a inštrumentálnou 

stránkou. Zakladateľ skupiny 

Piotr Janczerski dlho zbieral 

skúsenosti, hľadal repertoár 

a štýl skupine,' ktorá mala 

byť niečím viac ako zvyčaj

nou skupinou, vzal do sku

piny mladých, ale skúsených 

muzikantov. V jeho skupine 

sa uplatňuje klasická gitara, 

banjo, flauta a husle. 

Skupina si ziskala nielen 

poľské publikum. Už v roku 

1968 ich nahrávky rvzbudili 

pozornosť odborníkov na Hu

dobnom veľtrhu MIDEM v 

Cannes. Výsledkom bolo po

zvanie skupiny na festival 

Zlatá ruža v Montreux vo 

švajčiarsku. V roku 1969 za

znamenáva skupina ďalšie 

úspechy. Vystupujú na sláv

nostnom koncerte MIDEM v 

C::annes a cestujú po Eur ópe. 

Navštívil! takmer všetky so-

cialistické štáty. V tom čase 

im poľský Výbor pre rozhlas 

a televíziu udelil Cenu za 

tvorivé uvádzanie poľského 

folklóru do zábavnej hudby. 

V deň poľského národného 

sviatku - 22. júla - dostala 

skupina Štátnu cenu (po pr

vý raz bota udelená skupl• 

ne, ktorá interpretuje zábav·· 

nú hudbu). 

Rok 1970 bol pokračovani·m 

doterajších úspechov. NO TO 

CO boli v USA a Kanade, kde 

mail dovedna tridsaťtri kon• 

certov, tlieskali im v Pa· 
ríži a v Londýne (tam na· 

hrali platňu v anglickej ver

zii). Ešte v tomto roku má 

skupina odísť na turné do 

Austrálie. 

členovia skupiny sú: Piotr 

Janczerski (vedúci), Jerzy 

Krzemillski, Jan Stefanek, 

Jerzy Rybití.ski, J erzy Grun• 

wald, Aleksander Kaweckl, 
\ 

Bogdan Borkowskl. 

V prvý deň Brati·slavskej lýry bude zastupovať gramofónovti 
spoločnosť Ariola hudobný skladateľ, spevák ~ textär Michael 
Holm. Michael Holm sa narodil v poľskom Stetíne, vyrástol 
v· Erľangene, v Berline začal študovať prävo. Po piatich se-. 
mestroch ·dal ·prednosť populárnej hudhe. Napísal 40 skladieb 
a približne 200 textov. Medzi interpretov jeho piesní patria 
také hviezdy pop-music, ako France Gallová, Peter Orloff, 
Roberto Bianco, Freddy Quinn a pod. V minulom roku bola 
jeho najväčším hitom pieseň Mendocino - u nás známa v in
terpretácíi Oľgy Szabovej. 

.AngUqký spevák Barry Ryan patrí medzi najpríťažlivej!iie 
·postavy ' · súčasnej pop-music. Piesne Elôise, L ove is love, The 
Hunt a ďalšie, ktoré pre Barryho napísal jeho brat a s tťlly 
autor Paul Ryan, si získali popredné pozície v mnohých Tlit
parádach. Barry Ryan uystúpi ako hos ť Bratislavskej lýry na 
koncerte gramafónových spoločností ( zastupuje firmu Po
lydor) v str,edu 10. j úna. Na snímke Barry Ryan r; rozhovore 
s r iaditel'om 'festivalu BL dr. Jánom Siváčkom. 

Budú súťažiť o cennú 

Populárny herec a spevák 
Ivan Krajíček patrí už tak
mer medzi stálych uchá· 
dzačov o cennú trofej . Toh
to roku prináša pred po
rotu i obecenstvo dve pies
ne: spolu s Oľgou Szabovou 
prednesie Hlas violy ďamour 
autoróv T. Seídmanna a B. 
Droppu, s Petrom Vaškom . 
zaspieva piesefí V . . Mache
ka a T. Grunnera HalofJala. 

členka pražsk ého divadla 
Semafor Miluša Voborníko
va prichádza na bratislav
ské pódium po prvý raz. 
Autori Jii'í Brabec a Pavel 
Vrba jej zverili interpretá· 
ciu -piesne Ski'ítek domáci . 
Snímka zachycuje ·Milušu 
Voborníkovú v nahrávacom 
štúdiu pri príprave nových 
gwmof!atní; doteraz na
hrala tri platne, na posled
nei z mch sú p:esne, ktoré 
pre Vo•,ontíkovú napísal Jí
fí Slitr. 

SlovenskO spevák pŕisof1iaci 
o Brne interprel rjje pieseň 

slovenských autoror; L Ve
tešku a J . Včeláko r!ej Do
mot• w r;ráť. S Tiborom 
J.cnským , tretím najobľúbe · 
'lei.~ím spe.-á lcom Mora11y 
13 miesto " sríťaži Morav-· 
~ký llra11ec ) , sa bratislavské 
obécenstvo i di váci pri ob• 
razovkách stretnrí na TT. ~e 
mi.fittál ovom večeri . 



lýry 1970 

THE PEDDlERS 
Sú to ROY PHILLIPS, narodený v Bour nemouth, 2~-rol!ný 

(organ, spev), komponuje skladby skupiny; 
TREVOR MORAIS, narodený v Liverpoole (biele), 24-ročný; 
TAB MARTIN, narodený v Brighouse, Yorks (basová gitara). 

Začlnali pred 4 rokmi v Manchestr i. Roy a Tab boli pria -
t elia a členovia skupiny Tornadoes. Neskôr sa zozn!mili 
s Trevorom a založili trio. Spoločne išli do Londýna. Jedna 
z ich prvých zmlúv ich viedla do známeho londýnskeho Pick
wick Clubu; pôvodne tam mali vystupovať Iba týždeň, ale 
.museli si angažmái1 , .Pre!llžit na celý rok. Pickwlck Club 
navštevujú mnohé hviezdy a l'udia od fachu. Boli tak1 nad
šen!, že si vynútili pt~edlženie zmluvy. Talent skupiny The 
Peddler.s ocenili mnoh! odbornlci, muzikanti a prominentné 
osobnosti ako napr. Sammy Davis jr., Tony Bennet, Th,e Beat
les, Johnny Matnis, The Rolling Stones, Herman's Hermlts, 
princezná Margaret, Lord Snowdon, Elisabeth Taylorová a iní. 

The P eddlers cestujú po svete, predali množstvo LP-platn!. 
Sú častými' ho sťami v televizii. ,Sú s pokojnl, ale hovoria, že 
nič by ich viac nepoteiíilo, ako jeden hit na SG-platni. Z mno
hých turné menujeme aspoií. vystúpenia na Novom Zélande, 
na Tahiti, v New Yorku, v Las .Vegas. Bo ich vystúpeni v Las 
Vegas jeden amer ický k r itík napísal, že sú ,, najhorúcejší an
glický impor t od čias Beat les". Ich menä sú zaregistrované 
medzi inými menami v rebrlčku top-ten, ktorý. uvádza . po
p~~dný ang)ický časopis ,Beat · lnstt·~me.ntaJ ; . Zaradili ·sa tam 
Moka-tnll'~vyčajn:ej•·-ilpl'ibve-..skladie~.k-tol:á.~je . podľa...slov ...od -; 

O!rorhlkov ,.vzrušujúca a dynamická". · ''-· 

trofej 
Marcela Laiferová, známa z 
mnohých gramoplat ní, z 
profi!ovej · LP-plat ne, z roz.
hlasových nahrávok i tele
víznych vystúpení si svo·- · 
jimi 'kvali tami zabezpečuje 
takmer každotočné účinko -· 

vanie v súťaži. Tohto r·oku 
bude spievať pieseň aut or
skej dvojice I. Hor váth 
l. Oradníček Slová. 

Meno Evy Mázikovej začína 
čoraz intenzíu~ejšie preni· 
kať .i na . domácu pop-scé
nu. Víťazka rtiekoľkých spe-, 
váckych stí ťaží (Hľadáme 
spevácke talettty,. Zlatá ka
mera 1966, Amatérska spe
váčka ČSSR - 1967) účin
kovqla doiiedáuna zväčša u 
zahraničí so súborom v. 
Hronca. V sútaži, o ,Brati
slavskú lýru uyst tí.pi po pr· 
v ý raz: spie(, fL pieser! A. 
Brezovsk ého r1 B. Droppu 
v siedmom nebi. 

SLOVKONCERT · PRAGOKONCERT 

MEDZINÁRODNÉ PÓDIUM MLA·DÝCH UMELCOV 
československé umelecké agentúry Slovkoncert 

a Pragokoncert pripravili na dni 26.-30. sep
tembra 1970 rozsiahle podujatie Medzinárodné 
pódium mladých umelcov. Toto podujatie je kon
cipované a ko stretnutie zástupcov agentúr socia
listických krajín, hudobných pedagógov, odbor
ných kritikov, televíznych a r ozhlasových pra
covnikov. Cie ľom stretnutia je výmena skúsenost! 
z práce s mladými umelcami ako aj s nastupu
júcou Interpretačnou generáciou, ktorá sa pri
pravuje na vstup na medzinárodné pódium. Dnes 
prinášame prvý prehľad o programovom zameraní 
podujatia. 

Sobota 26. 9. 1970 
16,30 - býv. Jezuitský kostol 

Peter Sovadina, organ - Bach, Hindemith, Eben 
Vladimir Rusó, organ - Sweelinck, Dupré, Cle-

rambault 

19,30 - hod. Koncertná sieň 
Slovenskej filharmónie 

Symfo nický orchester čs. rozhlasu v Bratislave 
Dirigent - dr. Ľu~ovlt Rajter 
B. Martinú - Sinfonietta g iocosa- pre klavlr a or

chester - Stanislav Zámborský 
J. Brahms - Ko.ncert. pre husle a klavlr - Bo

huslav Matoušek 
B. Bartók - Koncert č. 3 pre k lav!r a orches

ter - .Gyula Kiss - Maďarsko 
P. l. Čajkovskij - Variácie na rokokovú tému 

pre violončelo a orchester - Viktoria Jag
lingovovä - ZSSR 

Nedeľa 27. 9. 1970 

10,30 - Zrkadlová sieň 
J. M. Leclair - Triová sonáta D dur - Sloven-

ské. klavírne t r io 
L. van Beethoven - Klavirne trio c mol 
B. Martinú - 5 krátkych sk lad ieb pre klav. t r io 
B. Smetana - S láčikové kvarteto e mol - Ta-

lichovo kvarteto 

19,30 - Koncertná sieň 
Slovenskej filharmónie 

Orchester opery Slovenského národného divadla 
dir. Viktor Málek· 

F. Chopin - Koncer t e mol pre klavír a orch. -
Peter Riissel - NDR 

W. A. Mozart - Exultate, jubilate - Laudate 
Dominum - Magda Hajóssyová 

R., Schum ann :- Koncert p re klavir a orchester 
František Malý 

Jose r Suk - Fantäzia g mol pre husle a ar ch. -
Marta Tupá 

Pondelok 28. 9. 1970 

19,30 - Koncertná sieň 

Slovenskej filharmónie 
Štá tna filhar mónia Košice 
Dir igent - Bystril< Režucha 
J. Haydn - Koncert D dur pre čembalo a orch. 

-E. Stefanska-Lukowicz - PĽR 
F. Mendelssohn-Bartholdy - Koncert e mol pre· · 

husle a orchester - Jela Špitko.vá 
F. Chopin - Koncert f mol pre klavír a o rch: 

Ivan Klánský 
D. šostakovič - Koncert č . 1 pre violončelo ·a 

orchester - Encislav Niko lov - BI~R 

Utorok 29. 9. 1970 

19,30 Koncertná sieň 
Slovenskej filharmónie 

Štátna fi lharmónia Gottwaldov 
Dirigent - Zdenek Bílek 
L. van Beethoven - Koncer t č. 4 G dur pre 

k lavír a orchester - Martina Maixnerová 
A. Glazunov - Koncert a mol pre husle a or 

chester - S. Markovici - Rumunsko 
C. Frank - Symfonické variácie pre klavír a or

chester - Damir Sekošan - J uhoslávia 
A. Dvorák - Koncer t pre violončelo a orches

ter - Richard Vandra 

Streda 30. 9. 1970 

19,30 - Koncertná sieň 
Slovenskej fil harmónie 

Symfonický orchester čs. rozhlasu v Bratislave 
Dirigent i: Dimit·rl j Kita jenko - zsss 

J ii'í Beloh lávek 
P. L Čajkovskij - Symfónia č. 4 f mol 
A. Dvorák - Symfónia č. 7 d mol 

Môj nový život sa už začal • • • 
Paul : Nie, s. nlm : som 

sl$onči'l. 

Posledné 
interview 
Paul 
McCartneyho 

Paul McCartney sa od 
marca 1969, kedy sa 
oženi l s Lindou Eastma
novou, utiahol do sú
kromiá a opustil skupi
nu Beatles. Už ho ne
bolo mo~né nájsť . v h lav
nom stane skupiny, v 
dome· Apple. ale · len v 
Cavendish Aven ue a.lebo 
na j eho fimne v 'škót
sku. Najdôležitejšou bo
la preňho teraz jeho ro
dina a jeho hudba .. 

Anglickému novináro vi 
Davidovi Wiggovi sa 
predsa podarilo dohovo
riť s nim inter view. 

A Odkedy si sa oženil, 
prestal si sa ukazovať 
pred verejnosťou. Už ťa 
fanúškovia a úcta, ktorú 
prej avujú skupine Beat
les; nebavia? 

Paul: Mám rád svo
jich fanúškov. Mne to 
neprekáža, keď ma pri 
práci vyur ušia a požia-

Z obsahu 
čísla 12 

Je to ešte hud
ba? reportáž 
z Experlmentélne 
ho š túdia česko
s lovenského roz• 
hlasu v Bratisla- . 
ve e Rozhovor . s . 
Helenou Bartošô- . 
vou e Bratislav
ské hudobné sláv
nosti vo svetle 
kritiky e Histó
r ia Beethovenovej 
Missa solemnls e 
Pokračujeme v an
kete o návštev
nosti koncertov na 
vidieku e Pr vé 
dotyky s Lýrou 
19í 0 e Zaujlma
vosti 7. domlicej i 
7.3ht•:~ ni č nej po p
mu~ie 

· · dajú • o aulogram. To 
patrí k veci a bolo by· 

, smutn~. keby to tak ne
bolo. Keď však prídem 
1 práce d9mov, chcel by 
som - ako každý iný 
človek - "vypnúť". Nie
kedy , však fanúškovia 
s to \a do neskorej noci 

. pr .:oJ domom a volajú na 
mňa. že som vždy ne
reagoval s nadšením, to 
nech mi n ik to nezazl ie
va. 

A ž ivot s lávneho hu
dobníka pop-music v 
Londýne teda nie je už 
to, čo pokladäš za svoj 
ldeäl? 

Paul: Nie. Radšej idem 
1 rod inou do Škótska. 
Ned'aleko Cambeltownu 
vlastnim malú, zastrče
nú farmu. Tam nachá
dzam pokoj, k torý nu tne 
potrebujem. Ľudia s a 
tam nezaujímajú o beat 
lesa Paula McCartneyho. 
Rešpektujú moje súkro
mie. 

.A Práve vyšla tvo
ja sólo-dlh.otrvajúca 
platňa McCartney. Na
hral s i j u bez ostatných 
beat lesov. Prečo? 

Paul : Chcel som v po
koji o všetkom premýš
ľať. Chcel som realizo
vať vlastné myšlienky . 
Na spomenutej nahrávke 
si robím všet ko sám. 
Hrá m na base, na bi
cích, na gi tare, k lavíri, 
organe a xylofóne. 

A Málokedy ťa vidno 
nielen na verejnosti, ale 
aj medzi os tatnými 
bea tlesami. Z akého dô
vodu? 

Paul: Máme osobné, 
obchodné a hudobné ne
zrovnalost i. Hlavne však 
preto, lebo dávam pred 
nosť rodinnému životu 
pred kariérou. 

.A Budeš raz zase s 
Johnom Lennonom písať 
plesne? 

· A ·Ako· sa :ne·a'tles ·"v 
pos lP.Ilných rokoch zme
nili? 

P aul: To .' je · celý ro
mfm. Zmenili sme sa 
viackrát. A naši fanúš
kov ia t iež. Keď sme za
čínal i, nosili · sme kožé 
né obleky. Potom prišiel 
Brian Epstein, k torý nás 
obliekol do pekných, čis 
tých oblekov, Prišli sme 
o obdivovateľov, ktorí 
näs chceli vidieť v koži. 
Teraz stratíme zase 
tých, čo chcú vi dieť šty
roch čistých ch lapcov 
bez brady. Získame však 
zase tých. ktorým je to 
j edno, ktorým záleží len 
na naše j hud be. 

A Tvoje 
budúcnosti ? 

plány do 

Paul : Založil som s i 
vlastnú firmu McCartney 
Pr oductions. Chcem s fil 
movať det ský román. 
Bude to celovečerný 
kreslený t r ikový film. 
Plšem k nemu hudbu. 
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K stretnutiu s JOS~PHINE Bakerovou 
došlo v podstate náhodne. Na Ml

DEM v Cannes zoznámil som sa s jej 
manažérkou. Keďže časové možnosti Ba-
kerovej súhlasili s termínom Bratislav
skej lýry, bolo pochopiteľné, že sme sa 
maximálne usilovali získať túto jednu z 
posledných veľkých hviezd populárnej 
hudby. A tak, len čo sa vrátila z veľkého 
amerického turné, hneď sme ju navštívili 
v jej novom domove na pokraji Monte 

boli nahrat~ na magnetofónov~ pásky a 
reprodukované play-backom. A tak sa 
Bakerová presvedčlla s ama, že jej miesto 
je kdesi inde. Roky prešli, byt stratila, 
ale bojovať neprestala. Teraz žije v t i
chom ústraní na brehoch slnečnej Ligú
rie - vo vilke, ktorú jej venoval mo
nacký kráľovský pár - knieža Hainer a 
Grace Kellyová. V posledných rokoch sa opäť dostala 

Bakerová do popredia záujmu. Je 

UJoséphiny 

Carla, v bielej skromnej vilke, ukrytej 
medzi stromami a vysokým múrom na 
svahu Stredozemného mora. Tu sa uchý
lila so svojimi adoptovanými deťmi (naj 
rôznejšej rasy) po tom, čo ju exekutívne 
vyhodill zo zámku, ktorý obývala neďa
leko Paríža. Keďže po rokoch najväčšej 
slávy (1925-40) a v rokoch vojny sa 
uchýlila do súkromia, jej prí jmy sa čoraz 
viac zmenšovali a úspory ubúdali, nesta
čila platiť rastúce nároky pre svojich 

.: jedenásť adoptovaných detí. Na pódiá sa 
dostávala nová generácia, pre Bakerovú 

· bolo málo ·miesta. Čierna bohyiía tanca, 
piesne, rytmu i sexu sa však nevzdala. 
V roku 1947 ako 41-ročná zrelá žena 
sa po prvý raz vyzliekla ,na pódiu do 
naha. Jej l•rása vekom nič nestratila. 
Vzbudila nový záujem, ale ·ten ju za• 
chrániť nemohol. Sl<úšala i v divadle. V 
roku 1962 vystúpila v Pariží v Arlézanke. 
Bol to Bakerovej svojský debut. Bola to 
jej . prvá dramatícl<á ú.loha. Pamätníci toh
to predstavenia údajne potvrdili jej dra
matický talent, ale predstavenie u publi
ka úspešné nebolo a ani Bakerovä sa na 
divadelné pódium už nevrátila. Bola to 
dokonca jej prehra. Nakol'lw Joséphine 
Bakerová si údajne nedokázala zapamä 
tať texty piesní, všetky hudobné výstupy 

Veľká popularita, akú si v poslednom 
desaťročl vydobyla pop-music, a najmä 
skutočnosť, že našla priaznivcov a j v 
časti staršej generácie, vyvo lala súčas 
n e nespočetné množstvo diskusi í. Ukáž
ku jednej z nich, uverejnenú v brit
ských novinách Observer Review medzi 
zástancom pop-music Tony Palmerom a 
odporcom tohto žánru Petrom Heywor
thom, uverejňujeme v skrátenej podobe. 

Pa lm e r: Nemyslí te, že je škoda, že 
sú v týchto no.vinách dve rubriky, jedna 
s nadpisom "Music" a druhá "Pop"? 

He y wort h: Nemyslím. Som tqho 
názoru, že to znamená prijatie faktov 
a s ituácie, aké sú. Je tu predsa istý 
rozdiel, však? 

Pre a proti 
• pop-mUSIC 

l Zau ~ímavý slovný 
v britskej tlači 

súboj 

P. : Myslím, že nie. Ale ked' vašu rub
ril<u nazývame Music a moju Pop, zna
mená to vlastne, že populárna hudba 
nie je hudba. 

I-l.: Ale vôbec nie. Sú to iba rozdiel
ne druhy hudby. 

P.: Zdá s a mi, že niet podstatného 
hudobného rozdielu medzi dielami 
Stockhausena, Beatles a Boba Dylana. 
Hobiť medzi nimi rozdiely je nerozumné 
a deštruktívne. Ak sa v.ôbec v čomsi 
líšia, tak rozhodne nie v stupni popu
larity - ako by sa zdalo. 

To naj lepšie z pop-music nie je po
pulárne. To nevyhráva v súťažiach a 
nemôžet e to súdiť podfa počtu hlasov. 
Najlepšie diela pop-music sú v men
šine ..• 

H.: Zastávate sa teda jednej men
š iny 'prot i druhej" menšine? 

P.: Vôbec nie. Hovorím v prospe.ch 
správneho pochopenia toho, čo j e pop
music. Nie sú to · výhradne veci, · ktoré 
počujeme v piesňových prehliadkach. 

H.: O tom nie t pochýb. Nemyslíte 
.však, že zhruba povedané, mohli by sme 
pop-music označiť za hudobný prejav 
požiadaviek .,nových zbohatlíkov" 
povojnovej mládeže'! Po prvý raz v 
dej inách môžu mladi vydávať peniaze 
z.a t o, čo chcú. Nemusia by ť individuál
ne bohatí, ale vzh ľ:Hlom na ich poče t 
eko podporovatelia sú rovnako bohat! 

OVEJ 

než veľkoburžoázia pred 150 rokmi. 
Vzostup pop-music sa rozhodne datuje 
od ich vstupu na scénu. 

P.: Možno. Ale pop nevyjadruje len 
požiadavky nových zbohatlíkov. Vyjad
ruje dnešok, rok 1970, a to spôsobom, 
akým to nedokäže nijaká iná hudba. 

H.: V Observer! ste naplsali, že Beat
les sú najlepšlmi skladateľmi piesní od 
Schuhertových čias. Ste o tom naozaj 
presvedčený ? 

P.: Pravdaže som. 
H.: · A nemyslíte, že ' 'to'zsah emócii, 

k toré môžu obsiahnuť, je ohraničený v 
porovnani nap(í·klad so Schubertom? 

P.: To závisí od toho, ktoré pies ne 
porovnávate. Ak si vezmete jednoduchú 
detskú pieseň, ako Žltá ponorka, máte 
zrejme pravdu. Ale napríklad pieseň 
.,1 am the Walrus" (Sóm mrož) je taká 
komplikováná, pokiaľ ide o emotívny 
náboj, aj vo svojom hudobnom a j a
zykovom výraze, ako ktoŕáko)\rek Schu
bertova pieseň. Možno, že nie · je taká 
úspešná, ale je rovnako zloF~á .. :. 

H.: Mus!me · si pohovoriť o .,ús peš 
nosti"; zložitosť nie je samá osebe 
cnosťou. Skutočnosť, že pop-music je 
zložitá, jej ešte nedodáva kvalitu. A ak 
ju porovnávate so Schubertom, je t o 
riskantné, lebo to predpokladá. životnosť 
100' rokov. 

P.: Nie. Názor, že dobré umenie má 
čosi spoločné s dlhovekosťou, je podľa 
mňa nezmysel. 

H.: Pojem večného umenia je tárani
na. To priznávam. ·Napriek tomu s i však 
myslím, že na tom čosi je, ak sa uká
že tt:vanlivosť umeleckého diela ... 

P.: čo rozumiete pod trvanlivosťou? 

H.: Schopnosť uspokojovať ľudí dlhý 
čas, pret ože dielo im hovorí niečo o 
tom, čo ich znepokojuje celé generácie. 
N'iet · asi ·mnoho : umeleckých diel, od 
ktorých by sa to dnes dalo očakávať. 
2ivot sa možno natoľko zmenil, . že sa 
zmeni li aj základné :st arosti. Ale a j tak 
sa domnievam, že ak Beethovenova 
symfónia môže ešte stále vyvol ať isté 
vzrušenie, reakciu - alebo ako to chce
te nazvať, je správne, ak povieme, že 
j e lepšia a hodnotnejšia než vec, ktorá 
vyvolá vzruch a za 10 či 15 rokov je 
otrepané. a zanikA. Nehovorím to pr eto, 
že by som si mysle l, že vážne umenie 
je nevyhnutne lepšie než umenie ľahké. 

P.: Súhlasím s ·vami, že hodnotnejšie 
je také dielo, ktoré dokáž~ očariť ďal
šie generácie ro.v·nako, ako očarilo ge
neráciu, v ktorej vzniklo. Až na jednu 
pripomienku. Tak napríklad Beethoveno
va symfónia, zahraná roku 1802 istému 
poslucháčovi, bola pravdepodobne str
hujúca. Keď Ju ten Istý poslucháč po
čul roku 1820, bola opäť strhujúca. A ro
ku 1825 zas . . Tento poslucháč a In! lu
dia žijúci v tom čase ju mohli počuť 
pri týchto t roch príležitostiach. Ale 
pieseií ,.Som mrož" môžu počuť milióny 

štíhla ako pred rokmi, hlas trochu osta
rel, výrazove je však presvedčivej šia. 
Koncert uje v Európe i v Amerike. Ako 
keby si svet naraz uvedomil, že 64-ročná 
Joséphine Bakerová uzaviera svoju pos
lednú umeleckú periódu. No pre Bakero
vú je toto všetko ovefa prozaickejšie. 
Potrebuje za robiť peniaze, aby mohla svo· 
j im deťom poskytnúť maximum. 

ľudí o niekoľko hodín po jej nakrútení 
a môžu ju . počuť nespočetnekrát. 

H.: Ale, prosím vás, veď aj Beethove
na nakrúcali vždy odznovu. P ravda, to
to stá le predvádzanie na platniach, v 
rozhlase a inde znamená pre umelecké 
die lo veľké -&potrebovanle. Beet hoven 
však mal v ňom s voj podiel, a to nie
len v posledných piatich rokoch. 

P.: Možno. Ale to je práve to, čo 
hovorím. Všetky piesne Beatles nie sú 
samozrejme dobré. Je ich asi 280, a to 
je. z~ .štyri . ro~y práce vel' a. Iste bu
dete súhlasiť, že už to čosi znamena, 
ked' niektoré z nich prežijú aj toto opo
trebovanie. 

H. : Mys lím, že je príliš skoro o tom 
hovor,i ť. Hoci som ochotný s vami sú
hlasi ť . 

P.: Hovorím len, že zatiar to preží
vajú. Ak sa bude pieseň I am the 

Walrus hrať rok po tom, čo bola zlo
žená, to už čosi znamená. Dnes neme~ 
riame životnosť na storočia. Meriame ju 
na mesiace. 

H.: V tom teda pripúšťate moju ná
mietku. Skutočnosť, že obrat úspešnej 
piesne je taký rýchly, naznačuje istú 
ohraničenosť. Koniec koncov na kla
sikoch, ako Haydn, Mozart a Beethoven 
je pozoruhodná schopnosť p!sať hudbu 
tak, že poslucháči boli ochotní sedieť 
ticho v rade a počúvať ju pre ňu samu. 
To nemalo obdoby. Predtým ľudia počú
vali hud bu v opere č i v kostole alebo 
pri nej te nčili alebo proste sedeli a 
rozprávali sa, zatiaľ čo hudobníci vy
hrávali. 

Koncert, ako ho poznáme dnes, je 
úplne nový. A s príchodom nove j vrstvy 
priaznivcov sa objavilo a j čosi r ozdie l
ne. Možno, že koncertné. hudba umiera. 

A tak na Bratislavskej lýre l na p6• 
.diäch v Koš iciach, Prešove a Prahe 

uvidíme slávnu hviezdu svetových mu
sichallov a parížskej revue. Dúfame, že 
nám zaspieva aj svoju slávnu pieseň 
DANS MON VILLAGE (pieseií o jej adop
tovaných deťoch), alebo PAHLEZ-MOI 
D'AMOUH, či SONNY BOY, alebo jednu 
zo svojích najpopulár nejších piesní J ' AI 
DEUX AMOUHS od Vincenta Scotta. 

O turné do česlwslovenska prejavila 
veľký záujem. Už dávnejšie k nám 

chcela prísť. Príležitosť sa teda konečne 
naskytá. MARIAN J UR!K 

Možno, že ju nahradí pop-music, hoci 
pochybujem o jej schopnosti zaujať celé 
pole. Ale dve vecí nie sú kvalitatívne 
rovnako dobré len preto, že nasledujú 
jedna po druhej. 

P.: Proti tomu nič nanamietam. Po· 
vedal by som, že de jiny pop-music, a!(ô 
jej rozumiem ja, sa datuj ú od objavenia 
Elvisa Presleyho roku 1955. Nielenže 
spojil všetky prvky, ktoré tvoria pop
music - blues, soul, country a western, 
ale náhodou prišiel aj práve v čase, 
keď prvá povoj nová generácia vyras tala 
slobodná a zámožná; · NeboJ o·- to p láno
vané, ale ostatne v pop-music nie je 
nič plánované. 

S príchodom hudobníkov nadaných ·od 
prírody, povedal by som geniálnych, 
ako Beatles, bol Elvisov spev vel'mi s u
rový, prenesený na vyšší stupeň rafi
novanosti. Je to irónia, že práve oni, 
a nie Elvis, zapáHJi mládež celého sve
ta. 

H.: Ale veď ani Beethovena n ik ne
plánoval. A nik neútočí ani na Elvisa 
Presleyho. Aspoň j a nie. Zdá sa mi však, 
že ste blizko k tvrdeniu, že pop- music 
je ·úplnou pr avdou, pokia l' ide o sú
časnú scénu. Kedysi to l'udia t vrdili 
o džeze - že len on je skutočnosť a 
všetko ostatné je umelé a že prevzal 
úlohu zosnulej .,klasickej hudby". 

P.: Nie je to tak. To bolo vtedy. Hoz
hodne najlepšia obrana pop-music sa 
nemôže týkať alebo len textov, na kto 
rých väčšinou nezáleží, alebo len hud
by, ktorä je väčšinou banálna, ale kom
binácie slov a hudby plus onen o trasný 
účinok, ' aký pop-music má. Jej hlasitosť, 
jej zmysel pre využitie príleiíitosti, 
vzrušivosť. Je zaujímavé, že mnoho sú
časných skladateľov pracuje na podob
ných efektoch, s ktorými počíta aj pop
music. 

H.: ·Myslím, že skladatelia vážnej hud
by by nestáli príliš o to, aby ste ich 
strkali všetkých do jedného vreca. Sú
hlasím však, že pop-music má mno
ho dobrých vlastnost!, ktoré takzvaná 
vážna hudba, ako sa zdá, v súčasnosti 

. • stratila. Súhlaslm, že pop-music dala 
vznik niečomu skutočne novému. Ale na 
rozdiel od vás . pochybu jem, že by do
kázala zahrnúť celý rozsah ľudských 
emócii, ako to dokázala hudba minulos
t i. Pochybujem však o s chopnosti toho 
druhu hudby, ktorú zastávam ja, že 
by dokázala dnes tieto emócie podchy
tiť, pretože sa domnievam, že stratila 
jeden spôsob ako t o urobit a nový ne
našla. 

P.: Vaša hudba existuje už niekoľko 
storočí . .• 

H. : A je vel'mi dobrá. 
P.: Je robená naozaj dobre. Pop-mu

sic však existuje sotva 15 rokov a vcel
I<U si nepočína zle. Di2_leži té je, že túto 
hudbu chápeme skôr ako niečo nové 
než odvoden6. Preložila: B 


