
V minulom čísle HŽ uverejnili sme pohľad na jedno z najvýznamnejších i najatrak

tívnejších tohoročných podujatí nielen na Slovensku: IL medzinárodné muzikologické 

sympózium v _Moravanoch pri Piešťanoch, poriadané z príležitosti 200-ročných osláv 

narodenia __ Ludw_!~a van Beethovena. Dnes pre čitateľov Hudobného života prinášame 

zrne~ _ _pohľadov, myšlienok i -~nketných _odpovedí _ účastníkov sympózia, z ktorých 

mnohí sú poprednými zjavmi v beethovenovskom výsku me. 

Dr. Ľuba Ballovó 
vedecká tajomníčka sympózia 

Prípravy II. medzinjjrotl ného muzikologického sym
pózia sa začal i už veľmi dávno. vlastne už pred dvoma 
rokmi: na I. sympóziu, ktoré bolo ta ktiež v Piešťanoch, 

riaditeľ Kultúrneho a s poločenského strediska pán An
ton . Pastír ik pozval \1častníkov na oslavy 200. výročia 
narode nia L. v Beethovena znova <lJ>-' Pi ešťan. P ráce 
sa začali v januát i minulého roku, kedy piešťa nské 
sympózium bolo zaradené do plá nu štyroch hlavných 
celoštátnych akcií k oslavám v ČSSR Musím priznať, 
že v tom čase ešte nikto nepredpokladal, že pníve toto 
podu jatie vyvolá taký veľký záujem ni elen u nás. ale 
a j v zahranič!, najmä pr·eto, že v Beethovenovom roku 
je vo .svete množstvo rôznych podujatí, konferencií, 
sympózií. Napriek tomu však všetci zainteresovaní ve
nova li mnoho síl prípravám, ktoré si vyžiadali ve ľa 
dt·obnej orga nizačn e.] práce. Medzi prvými treba spome
nú ť Ministerstvo kultúry SSR, ktot'é veľkoryso podpo
rilo celú akciu prevzatlm záštily nad sympóziom ako 
aj jeho f inančné zabezpečen ie . Mimor iadnu pozornosť 
prípravám venova l národný umelec prof. Eugen Su
choň ako predseda ce lošt átneho výboru osláv narodenia 
L. v. Beethovena, a j napriek svojej pt'acovnej . zane
prázdnenosti zúčastňoval sa veľmi a ktívne častých 
schôdzí ot'ganlzačného výboru. OL"ganizačné' zabezpeče
nie' sympózia prev-zal i hlavne dve inšt itúcie; Slo\'e!l'iké 
náťod né múzeum v Bratislave a Kullúrn l· a spo l očenské 
stl'edisko v Pi ešťanoch. Id eá lnou spolu prácou, ale naj
mii pochopením zo ~trany vedenia bolo mož n(' prekle· 
nút a riešiť problémy. ktorých sa v priebehu prfprav 
vynor ilo nemálo. Vďaka za prácu patľí všl?tkým ktorí 
sa na prípravách podie ľal i, nemožno však nespomenúť 
najmä agilného A. Pas tírika, ktorý vykonftval fu nkeiu 
preds'edu prípravného výboru a pani F. .Jan uškovú . 
k torá perfektne zvládla náročnú úlohu organizačnej 
sekretárky. Pri r iešen! vedeckých problémov veľm i 
pomohol t iež záujem muzikologickej sekciP ZSS. poz i
tívne treba hodnotiť i záujem a propagáciu zo strany 
Slovenskej te!Pvízie a hudobnej L"edakciP čs . l'Ozhlasu 
v Bratislave i v Prahe. Súčasťou sym poziálnehr> Pl'Ogra
mu bola t iež výstava " Rozšíren ie hudby L. v. Bf•e tho · 
vena na Sloven»ku", inšt alovaná v Balneologic kom mú· 
zeu v Piešťanoch v spolupráci so SNM v Flľat i slav(' . 
Náročn á organizačná práca a zabc~p.,,(·e ni "· c:<"lého 

pl'iebehu prinies li však svoje ovocie- potešilo nás nie 
zanedbateľné množstvo prihlášok 
domácich i významných zahranič-
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teľom a ctiteľom, že a j iné skladby sa doslali pomerne 
rýchlo na Slovensko a našli tu svojich vyznáva~ov. To 
sú veci, k to ré by mal vziať celý svet na vedorm e, aby 
sa vedelo, že s me tiež jednou zo zemí, ktoré parti 
cipu jú na Beethovenovi a na vš etkom, čo on priniesol. 
V zápase o Smetanu a Dvoi'áka sa v jednom českom 

. časopise napisalo, že ,.Sokrates pil svou číši i za nás". 
Mysl!m, že aj my si mus!me byť vedomí, že a,j kultúra 
je takým všeľudským prlnosom, že aj na tej Beethove 
novej čaši aj my trochu partic ipujeme. 

Priniesli prednesené referáty nové poznatky do ·do
t erajšieho bádania v Beethovenovom diele? 
Pokiaľ ide o referáty, mnohé bol i pod·netné, i . ke~ 

možno povedať, že nevyvrátili a nepostavili hore no
hami naše dotera jšie vedomosti o tejto problematike. 
Pokiaľ by som mal.' hovoriť konkrétne, t ak zaujal ma 
referát prof. Sýkoru z Prahy, k torý hovoril o J irím 
Bendovi a Beethovenovl, lenže možno že to ne bol len 
.Tii'í Benda. To je vec, ktorá sa vytvárala už v prie
behu prvej polovice 18. storočia a ku ktore j pri·spell 
rozhodne a;j viacer! majstri, al e je to zase potrebné 
preto, aby sme Beethovenov obraz nest avali tak, že on 
prišiel ako Spasiteľ, ktorý všetko pretvoril inak. Takže 
rozhodne t reba skúmať aj tých ľudí, ktorí pred Beetho
venom boli a skúmať ich štýl a vše tko to, čo priniesli. 

Ďalej bol zau jímavý re fer át dr. Poniatowskej z Var
šavy, ktorá hovorila o Beet hove novom klavírnom štýle 
a určitej súvislosti s nástrojmi, ktor é v tom čase boli. 

O "Umgangsmusik" hovoril pr of. Unverricht. Ja si 
myslim, že t ieto vec i nemožno tak robiť, že Umgangs 
musik a potom vážna hudba a tieto t voria jeden celok. 
Lebo už potom nezáleží na jednom zvrate či motívku, 
ale zálež! na tom, čo sa tým sleduje. Niekedy na nič 
motívok môže slúžiť vo .veľkej skladbe veľmi dôleži
t ým. Spomínal sa i motívok z Er oiky, že sa použil už 
v Mozartovom Bas ti enovi a Bastienke, ale akú úlohu 
hral v prvom a druhom prípade? ! Mnoho takých prí
padov by sa dalo uviesť. Pros te celá hudobná štruktúra, 
t o je velikánsky komplex a nemožno ho chcieť riešit 
len •tak, že ná jdeme ne jaký spoločný motivok z "U.m
gangsmusik" alebo ľudovej piesne v niektorej Beetho
venovej skladbe. Pri stvárnení do veľkého diela podľah
ne takej premene výrazovej aj technickej, že podľa 
môjho n ázoru treba t ieto veci skúmať od Unter
haltungsmusík, ymgagsmusik a Gasenhauera, ale ne
dajú sa z toho robiť také ďalekosiahle uzávery, ):e by 
sa vyvodzovala z nich nejaká osobnosť - myslím, že 
to nie je možné. 

Ktoré z nich pokladáte za najzaujímavejšie? 
To som čiastočne povedal v prvej otázke. Bolo tu 

t•ozhodne veľa zaujím~vých vecí, ale ako som už po
vedal, na takomto sympóziu sa tieto •otázky nerozriešia 
i keď sa na ne poukáže. Na sympózium by mohol prí sť 
i Šal'latán, k torý by vyšiel s faktami, že by sa všetci 
čudovali a keby sa išlo na vec, mohlo by sa dokázať , 
že z toho nič nie je pra vda. Sympózium, myslím, t ieto 
otázky nik<ly definitívne nerozrieši, ale r ozhodne mô
že dať podnety a tie to boli aj v tomto pt'lpade zá
važné 

Ktoré problémy v súčasnom beet hovenovskom vý
skume považujete za najaktuálnejšie? 

Bol som na koncerte Slovenského kvarleta, kde hra li. 
Beethovenove kvartetá. Zvlá šť v druhých d·voch kvar
tetách som si uvedomil, ako každá nota v týchto 

ných muzikológov, ktorí na sym
póziu pred niesli i zauj!mavé a 
kva lifikované referáty. Prof. Dr. 
Z. Lissa z Va ršavy, prof. Szabolcsi 
z Budapešti sa síce zo zdravot 
ných pričin sympózia zúčastniť 
nemohli, zo záujmu o sympózium 
pt·Jpravili však refel'äty, ktoré nám 
zaslali. O ďa lších účastn íkoch a 
prednáškach sa písa lo prednedáv
nom; ja osobne by som chcela 
eš le zdôra zniť. ŽP nás mimoriadne 
poteši lo, že pozvanie pri ja l prof. 
Schmidt-Giirg, riaditeľ Beetho-

Postrehy a ázory 
beethovenovského sympózia z 

venovho at·ch!vu v sk la d at.e ľovom rodnom meste, pre
tože rozhovory s nim, jeho d iskusné prís pevky fi záve
rečný pre jav boli mimoriadnym zážilkom 

Tťeba pl'ivltať. že veden ie Slovenského národného 
múzea s ve l'k,ým pochopením nie len sledovalo celý 
priebeh prípravných prác, ale i teraz, po skončen! sym
pózia. poskytuje plnú podporu pre vydanie zborníka re
ferátov, ktoré tu odzneli. 

Univ. prot Or. JQzef Kresánek 
katedra hudobnej vedy FFUK v Bratislave, 
otváral niuzikologické sympózium a rlt'edniesol 
referát A CAUSE DE SCHbNER. 

Nie som beethovenológ a preto nemožno odomiía ča
kať, aby som priniesol prínos v detailoch. Pokiaľ som 
hovoril, tak to bolo o Beethovenovom vzťahu k dnešku 
a pokus o náčrt uhlu dnešné ho pohľadu na tohto 
au tora. Pokúsil som sa o korekciu ·určitých názorov, 
zvlášť tých, k toré prevládali v minulom storoč! a ktoré 
z Beethovena robili úplne rozkladný živel, revolucioná
ra, patróna di sonancií a pod. A keď sa na tieto pr oblé
my pozr ieme z hľad iska tej doby, vidíme, že aj hudobné 
myslenie, aj myslen ie tých čias - to je obrovský 
komplex otázok, kt oré o tom rozhodujú a tieto vied li 
Beethovena k tomu. že musel hľada ť aj novú krásu 
Beethoven bol práve ten, ktorý hľadal to nové a hľadal 

. to niekedy až .,krvopotne". 

Beethoveu mal na Slovensku viacej priateľov, ktorí sa 
grupovali zo šľachty, ale i z hu<lobníkov. 
Keď žil Beet hoven vo Viedni, stretal sa s ľucľmi , kto

rl pochádzali z ce lej Rakúsko· Uhorske j monarchie ; bo· 
li to jednak šľachtické rodiny, s k torými kontakt bol 
uľahčený, lebo tu priamo s íd lili, a na druhej strane to 
boli zase muzikan ti. Ako to bolo i v prlpade Antona 
Zmeškala, k torý robil akéhosi komisára v uhorskom 
miestodržiteľs tve a t ým. ze bol muzikantom, stretol sa 
i s )3eethovenom. U Zmeškala je zaujímavé, že sa po
kúša l i o tvorbu v klasickom duchu, ale je celkom 
pravdepodobné, že zostal len v t om "kleinmeistrov
skom" klasickom štý le, r·ozhodne Beethovena dosiahnuť 
nemohol. Na druhej slrane si ho Beet-hoven musel veľ
mi vážiť, keď mu venoval Slá čikové kva rteto f mol 
op. 95. Dá sa teda predpokladať, že to nebolo len pria
teľstvo osobné, a le a j muzikantské. 

Splnilo sympózium podľa vašich predstáv svoje posla
nie, bolo možné sa tu niečo bližšie dozvedieť o riešení 
problémov v Beethovenovej tvorbe? 

Myslím, že akési totálne prehodnotenie Beethoveno
ve j tvorby sa od takéhoto malého sym pózia očakávať 
nedá. Hozhodne však ľudia, ktorí sa tu s tretli, s i mali 
na vzájom čo povedať . A už aj to stojí za to, že svet 
berie na vedomie. že Beethoven nežil len vo Viedni. 
ale jeho cesty ä kontakty - priame i nepriame - sia
hajú aj na Východ, a to nielen na Slovensko. tli e a j do 
českých úze mí. Myslím si, že dô ležitejší~. než Beetho
venove ná vštevy u nás (my často hľadáme jeho náv
števy napr v Dolne.i Krupej). Jeho ľudské, 'ťsobné 
kontakty , sú otázky umeleckých vzťahov . To, že sa 
napr . Mi ssa Solemnis dqstala tak rýchlo do Bratislavy, 
že t~ žil Klein, ktorý bol veľkým Beethovenovým pria-

sklad,bách je na svojom mieste. Aká úžasná koncen
t rácia je nie len v celku, ale aj do detailov premyslená 
v týchto dielach. A tu si človek uvedomí jedinečnosť 
tejto skladby. Jedinečnosť, ktorú moho l vytvoriť len 
Beethoven a nemôže ju vytvoriť ani okopírova·ť nikto 
druhý. Máme množstvo skladieb "Kleinmeistrov", ktorí 
nakomponovali ohrom né kvantá diel, ale t ie to všet ky 
môžu pokojne zostať ležať v zásuvkách, kde aj sú 
uložené. kdežto toto dielo ešte vždy nadchne svojou 
,jedinečnosťou, neopakovateľnosťou. 

Myslíte si, že Beethovenova dielo pôsobí a;j dnes na 
mladú generáciu rovnako silno, jel1o príťažlivosť pre 
súčasníka neochabuje? . 

Z 'Beethovenovho . výskumu hád.a m znova pre mís 
plynie '. trošičku z toho . môjho referátu .,il cause de 
Schoner", že treba ·trochu vykodgovať · to, čo sa mu 
pripi.sovalo. Beethov~l;)· vo svojej dobe. tvoril tak, že sa 
to mnohým , zdalo . ako1 rúcanie pravidiel a prináša nie 
čohosi t akého,. čo známet:~~lo . až skoro , koniec muziky. 
A .. dnes čosi , podobné · prežívame, ,ale myslím si, že 
nemožno zobrať práve'', Beethovena ak,o očitý pra vzor 
toho, čo sa dnes deje: Predsa Beethovén to hľadal ako 
.,cause de Schôner". chcel nájsť kra jšie a tak to a j 
robil. Kdežto predsa len dnes sa hľadá možnosť viac 
konštrukčnou cestou. Nie tak, že by sa chcelo nájsť 
to krásne jšie, . a.Ie mu seic by sa nájsť niečo, čo tu ešte 
nebolo, a ,kladú · sa iné kri tériá . . A tak si myslím, že 
rozhodne j e potrei')né skúmať Beethovenovu osobnosť 
aj s konfrontáciou s dneškom a nájsť sí !J l'Či lý vzťah 
k tomu hľadani u . Beethove n ako veľký improvizátor 
hľadal v tom bezprostr~!ll'\om umeleckom . nápacje a 
nie v konštrukcii. nie v hľadan! pre hľadanie, ' <i'Ie vo 
vytvárani nového, pretože tak musel. 

(Pokračovanie na 3. str. ) 



Anketa o návštevnosti·na koncertoch 

Hudba-vidiek-perspektívy 

IV. 

Ako niekoľkoročný .funkcionár Kruhu, pria
teľov umenia v Banskej Bystrici, kt0rý sme 
s takým nadšením a elánom založili, dosť 
zblízka som videl všetko to, čo s propagáciou 
umenia súvisi a prečo to nejde tak, aku by 
sme si želali. 

Je paradoxné, že na jednej strane hovoríme 
o zvýšení životnej i kultúrnej úrovne nášho 
ľudu, vykazujeme ohromné množstvo kultúr
nych inštitúcii i podujatí a na druhej strane 
sa stretávame s minimálnym záujmom obecen
stva. Rozhlas, televízia a iné masovo komu
nikačné prostriedky poskytujú možnosť pri
blížiť umenie a interpretov širokým vrstvám 
pracujúcich, no často sme svedkami situácií, 
že ani tí, čo s umením a jeho propagáciou , 
pracujú, nemajú o základných veciach poňa
tie a nie sú orientovaní. 

Diela našich hudobných skladateľov sú oce
iíované v zahraničí, no doma ich málokto po
zná, interpreti účinkujú v cudzine pred po
četným publikom a doma im nemá ani kto 
zatlieskať alebo podať kyticu. Budem hovoriť 
konkrétnejšie, o meste, v ktorom bývam nie
koľlw desiato!,; rokov - o Banskej Bystrici. 

Za čias prv,e( Ces'ko~lovenskej ,rep ubli ky to bolo mesto 
esi s ll tisíc obyvateľmi · ~ jeho svojráz bol poznačený 
Čulý'm kultúrnym životom. Okrem ochotníckych d.i vadeJ 
ných krúžkoy účinkovf~li t u ' ner az sólisti medzinárodného 
ohlasu. Účinkovala tu i vojenská hudba. pod . vedením ka
pelníkpv, akými boli Holeček, Novotný, Kaláb . l·it·ali sa tu 
opery a skoro 20 ľakov pôsobil v našom mes te dobrý spe 
vácky zbor Smet_ana . Na konce r ty chodil slušný počet náv
števníkov, pričom sa fina ncova nie umelcov uhradzovalo 
takmer v~dy .zo vstupného. Na koncer toch bolo vidie ť čas
to profesorov so žiakmi, dôstojníkov, mnohých občanov -
grupujucich sa niele n " miestne j in te ligencie - ' nechý bali 
ani predstavitelia mesta a okresu. Snáď bolo v tom a j tro
cha snobstva, ale faktom zostá va, že koncert bol l spo lo
čenskou udalosťou. 

Dnes je · táká situácia, že ak sa pod~rí zaplniť sálu po
s luchácmi, 'tak je to· len vďaka usilovne j a mim'or iadne j 
propagácii. Keď nie je koncert nejakou zvláštnou akciou, 
nikdy sa nevie, či tam príde tých 40-50 ľud!. 13a stá va sa, 
že ich je len 10, ako t omu bolo na večere ve novanom ná
rodnému umelcovi .Jánovi Cikkerovi. Podo bne to vyzerá 
s tzv. Hudobnou jarou. V rokoch 1961 -63 niekoľko nadše
ných, obetavých :jedincov dokázalo osobne rozpredať 200 
lístkov, no pl'išli l'oky, že podobŕié poqu_jatia pr iamo ~ly
haiL · 
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Viem, že, j e tu hodne prlčin . Pokús im sa ich formu
lovať : 

l. Došlo ku znai;ném u preskupeniu obyvate l's Lva. V po· 
sledných 20 l'Okoch sa prisťahovala do Banskej BystricP 
(a j do inýc h miest) veľa ľ udí, ktor! do toho času nemalí 
príležitosť venovať sa kultúrnym akciám , alebo vyrástli 
bez potrebného veden ia . Žiaľ, tu ich nikto nepodchytil, ho
cl veľa mohli vykonať. napr. výbory HOH. Ich záujmy 
zostali pri veciach domácich, rodinných, praco vných, prí 
padne sa podriadili tomu, čo im poskyto l rozhlas a tele 
vízia. 

2. česko slovensko - snád jediné zo sociali s Li f! kých štú
tov - .,zošnurovalo" počtom hodín hudobn(t výchovu, tak 
že roky, kedy sa HV na š kolách nepestova la. sa odrážajú 
na generácii, ktorá nemá vzťah k ume niu, Na generácii, 
k torá nepozná ani slovenské ľudové piesne a tým menej 
vie voľačo o naš ich l svetových skladateľoch. 

3. Ak sa teraz na školách hudobná výchova a j učí, pre
važne ju uc1a učitelia buď nekvalif ikovaní, al~bo 
takí, čo svoju prácu považu.iú le n za remeslo. O es tetiC
kú výchovu deti by sa mali starať však nielen učitelia 
hudobnej výchovy alebo kreslenia, ale malo by to byť s ú
časťou prúce učiteľov pri ka·ž.dom predmete. Podobne na 
ĽŠU, ktorá má okolo 700 žiakov vid íme, že ve.ľká časť 
učiteľov žiakov hud be len uč í, aiG dostatočne ich nevycho
váva. Mýlili by sme sa, keby sme si mysle li. že z abso'l
ventov tejto školy sa stanú návštevnlci koncertov a opery. 
Tých je ža lostne málo. V Bystrici je ~j Pedagogická fa
kulta so stovkami vysokoškolákov. Z mch len mizivá časť 
príde na hudobné podujat ie. No nevidíme med zi návšt ev
níkmi ani učiteľov a profesorov - a ak, dah by sa spo
č ítať na prstoch. 

1. Na umeleckých podujatiach len zriedka vidíme čel
ných p re dstavi teľov mesta, úradov a Inštitúcií, hoci by to 
malo byť pre nlch spoločenskou povinno5ťou, 

5. Ho·thl~s a televízia robia síce zás lužnú prácu PL'i pro
pagácii hudby, no veľa pokazia vysi_e luním n~::úmerné~? 
množstva tzv. populárnej hudby, ktoru čas to interpre!UJ~ 
speváci bez solídnej úrovne a pt!pravy. Re lácie vázneJ 
hudby sa vysie lajú v ne vhodnom case . - buď pr1llš ne
skoro, alebo zavčasu. Ak sa mládež orientuje viac na 
populárnu hudbu, nemuselo. by t?. zn~me t~~~ nič zlé, ov~en~ 
rozhlas a te levízia by malt rob tť pnsneJSI dramatmgiCky 
výber a po réži;j nej s trá nke dbať na estetické hľadiská . 
Ak sa toľko už propagujú s peváci tanečných piesní, rovna
ký záujem by mal byť napr. a,i o opemých sóli stov. 

6. V pos ledných desaťročiach sa hodne propaguje tzv: 
moderná vážna hudba. Všetko by sa malo však podávať 
s mierou - ako cukrík - , s primeraným vysvetlením ale 
bo prípravou, pretože nie každý rozumie tejto hudb~ a 
často poslucháča viac odradi ako priláka do koncertnych 
siení. 

7. V našich mestách by sme mali mať s lušné koncertné 
sá ly, kde by sa návšt evník cít il skutočne prljemne, pro
pagácia by mala byť presná a dôsledná, programy kot~
certov by sa po publikovaní nemali men iť , u~porla~atel!a 
by nemali brať koncerty remeselne, ale povazovať tch za 
vec srdca ako sme to robi!! kedysi my. keď pracova! Kruh 
priateľov 'umenia, ktorý pre nedostatok porozumenia zo 
qtrany povolaných činiteľov sa - rozpadol . . • 

Dr. Jat·omir Bázllk 

Sťlťaže v umeleckých dls~lplinac,h nadobudli ' 
v posledných rokoch určitú pravidelnosť. tak- M l 8 d 8 ze . možno UŽ . hovoriť o m<Jlej tradícii. Mestá, 

koncet"Í e mol od Mendelssohna 
s peknou tónovou !<Ultúrou ií vy
spelou technikou. Baletnú scénu 
od Ch. de Berlota pr.edniesol s 
nežným prejavom talentovaný Bo• 
humU Kotmel. V technických pa
sážach sa žiadalo viac zreteľnos
t i. S pochopením pre štýlovosť, 
dy namicky d ifere ncova ne a tóno
vo prccítene zahrala Daleora N e
nad z Beogradu (J uhos lävia), 
Týmto pekným výkonom ziskala 
III. miesto. 

ktoré sl vybudoval! istú tradíciu v umeleckých 
súťažiach, sú predovšetkým Praha (súťaž pri 
Pražskej jari), Karlove Vary (spev), Hradec 
Králové (klavír), Hradec pri Opave (Beetlto- ' d • 
venova súťaž pre konzervatoris tov), ústí nad na e l e 
Orlicí (husľová súťaž majstra .Jaroslava Ko-
elána pre mládež od 8-16 rokov s medziná-
rodnou účasťou), Prešov (súťaž pre komorné 
súbory ĽŠU) a suťaž vysokoškolákov taktiež 
v Prešove. 

e Chcem sa zmieniť o posled
ných troch menovaných súťažiach. 
na ktorých som sa a j tento rok 
zúčastnil ako č len poroty. Naša 
východná met ro pola - Prešov, sa 
stal de jiskom dnes u~ pravidelnej 
súťaže vysokoškoliikov v só lovom 
spe ve, v hre na kl avír i, inštru 
mentálne só la. komorné súbory 
a iné, mimohudobné žánre, kým 
zbot•ový spe v (ženský a miešaný) . 
ľudová hudba, ľ u dový tanec, ľu 
dový spev a programové bloky 
mali súťaž v Nitre. V to mto roku 
(v diíoch 5.-7, mája) sa táto 
súťaž uskutočn ila už po pia ty raz 
Usporiado leľom bolo Min i ster~tvo 
školstvo SS ll . Organ izúciou bola 
poverená Filozof ická faku lta Uni
verzity P .. L Šafárika, kf!tedra pe
dagogiky. Pozoruhodné bo li tohto 
L"oku výkony v hre na klavír (Nit 
ra), v kategórii komorných sú
borov (Trnava, Prešov) a inštru
mentá lnych sól (Prešov, B Bys
trica) . 
e Min.isters tvont ~kolstv<• 

usporiadanií súťaž pre komorné 
súbory ĽŠU sa tiež kon ala v Pre· 
šove. Ešte v nedávnej minulosti 
bola súbol'ová hra na ĽŠU popo
luškou. AJ v te j to d isc iplíne sa 
ukazuje s túpajúea tendencia. Ko
momý súbor eštJ ľrešov (2. cyk
lus ) podal ve ľmi pekný výkon a 
stal sa abso lútnym víťazom v s ú
ťaži komorných orchestrov. Dob-

Prešovské 
komorné 
združenie 

Prešovskú h ullobuli kul túl'ft je bolltl l· 
š la o nový komorný orcbester je to 
rozhodne udulosť , ktorá sa neopakuje 
často v slovenskom hudobnom živote. 

Na zá vP.r tohoročnej preSovskej lwn
certneJ sezóny dominovala v sú la PKO 
nadšená u nbHtllvá muzllwntskli prácu 
malet s lwpiny Prešovčanov. Bez bom 
bast!c1{e j propagácie, skt•omne, tt le nu 
soHdnej úrovn i, predsluvilo sa početné 
mu publi ku Preiiovské komorné :&drn2e 
nie pri miestnom odbore Matice slovan 
skej. Prvé vystúpenie Združenia mil<> 
prekvapilo každého z [ll'l lomnýc!J fl sú· 
časne presvedčilo , že Prešov m(l amu 
térsi{y komor ný orches tHr, uko málokto 
ré iné mesto 111:1 Slovensku. 

Profesorovi SVS Jozefuvi Kundrlkovi , 
zanietené mu muz ikantovi u zak ladateľa 
vl Združenia , su pocl at·llo stmeli( lw lel1 
tlv mladých amblctóznycll prešovských 
muzikantov, s cie rom interpretova ť zä 
važné hodnoty hudobtw j minu los ti, nuj 
mii skladby IJaro!w vej hudby. Po nie · 
kolkomesačnej svedomite j príprave \' 
tažkýc h ocllotnlcl{ych podmienkach vy 
stúpi.! orchester na verejnos t" s d ielami 
s tarých majstrov i so s kladbami slo· 
venských sld adate!ov. 'ľeclmi c l\ á úroveľ! 
orchestra, spoľahlivú intonácia a s naha 
po š týlovom zvládnu!! )Jl'edvedených 
s kladteb boli na sollclne j úrovn!. Hudo b
ná produkcia ~aujala bezpros tredným 
muzlkantsliým p1:ejavom, muzlcírovaním 
v pravom slova zmysle . 

Pod umeleckým vedenfm :;!,úsen9c!I 
muzikantov - Júliusa Slíi•kiizyho a Ju
raja Macalu - dokáza lo Združenie vy·· 
tvoriť vllodntt koncer tnú atmosféru, v 
J1tore j sa každ() preclvP.dené cllelo stret· 
lo so živým ohlasom. V d!'amaturgicky 
clobre volenej programovej ná pln i naj 
viac zaujali sk ladby G Turtinilw ( Sym
fÓ nia A dur]. A. Core lll lw (Sonlita da 
chieza j n A. Vivald iho 1 Concer to grossa 
d mol), s pozo!'uhodnými só listickými 
výkonmi obidvoch vedúcich orchestra. 
Do ce lkovej lwncepcie programu dobre 
zapadlo aj vystúpenie speváčky Janky 
Stracenskej, š tudentky svš. TeJ spevflc · 
ke kvality sú už teraz viac než evi· 
dentné. 

Jednotlivé nústrojovť) slmpiny tvorili 
huslistl{y Dana Opletalová a Mária Piat· 
nicová, v!ollstl Miroslav Burgr a Jozef 
Clty2nay, violon čelistl Dezider Kiir tvé
lyessy a Anton Stracenský n kontraba· 
s is tél Dulian Bill. 

Prvé verejné vystúpen ie Prešovského 
komorného zdr uženia vyznelo velmi 
úspešne a treba si len p ria ť , aby čle · 
novia v práci vydržali ét pokrétčova!I , 
aby sa v budúcnost! zamerali na dal 
šie skva ll tríovan!e hudobného prejavu 
orches tra, na detailnejšie vypr acovanie 
niektorých partii s kladieb , zvukové vy
važovanie jednotlivých nástrojových 
s kupin a vylepšovanie cfa lšfch kompo
nentov komor nej hry. František Matť1š 

ré výkony sme počuli aj od Ko· 
morného orchestra Bratislava 
(ĽŠU Vinohrady), ĽŠU Piešťany a 
opäť ĽŠU Prešov {l. cyklus). e Husľová súťaž .Jaroslava I<o
ciána pre tých najmenších až po 
16- ročných má najbohat šiu t radí 
ciu a vstupu je už do ,XIII. roč
níka. Vďaka pracovníkom Jednot
ného závodného klubu Perla , 
Miestnemu národnému výboru v 
Osti nad Orlie! a ĽšU a ostatným 
spolupracovníkom podarilo sa tú
to súťaž rozšíriť a j o zahranič
ných účastnikov. Absolútnym ví
ťazom sa sta l J . Pazdera (IV. ka
tegória) zo ~ifiny, ktorý s Kon
certom Bohuslava Martinú pria m 
excelova l. Získal ďalej cenu o naj
lepšieho interpreta Kociánovej 
skladby a naj lepš ieho huslistu 
ČSSR . Ako ďt"uhá v IV. kategórii 
sa umiestnila Elmíra Dawarová 
z BĽH (Plovdiv) . Vrúcnym tó
nom a technickou vyspelosťou za-· 
hra la M. Bh1chov Koncert g mo l. 
Technicky veľmi náročným Kon
certom a mo! od českého huslis 
tu 13. S!avlka sa nám predstavil 
už z minulých rokov známy 15-
ročný huslista I. 1-lllnka z Plzne. 
.Je te ve!'k,ý ta lent, chýba mu vša l< 
ešte citové st várnenie skladieb 
Obsa di l III. miesto. 

V JIL ka tegórii 12-14-t·očný cl r 
sa umiestnil ako prvý Christoph 
Poppen z NSH. Zahra l husľový 

S poľutovaním t reba konš tat o
vať, že v Il. kategórii sa m1š i 
hus listi neumicstnili, hoci tá to ka 
teyór ia (10-12 r . ) bola naj poč et
nejšia (26 adeptov, z toho 20 na
šich hus listov) . 

Galina ltamenova ·w Sofie 
lBĽR) Koncertom W. A. Moz3rta 
Adela ida ( l. časť) , obsadila prvé 
miesto. Ta lentovaná huslistka si 
ôskala obdiv poroty za štýlový 
pre jav, pregnantnú intonáciu a 
nežný, vrúcny tón. Takým is tým 
typom hus list ky, čo do pre javu a 
tónu, bo la Ljubica Perovlčová 'l 
Beogradu (Juhoslávia) . Koncer 
tom E dur od A. Vivaldiho z!skala 
2. miesto. Ako tretí sa opäť 
umies tnil Juhoslovan (z Krag u
jevaca) Vojhan Lazarevič , ktorý 
s j užným temperamentom zahral 
Koncert a mol od J. B. Acolaya. 

Medzi najmenších do 10 rokov 
pH t r il veľmi talen tovaný Dubert 
Toomas z Ta !ina (Estónska SSH ), 
ktor,ý severénne u s pravou mu
zikantskou iskrou si vybojoval pr
vé miesto. Dobre vede ná huslistka 
Ivana Dro'bni z Beogra<.lu Koncer
tom D du r ou A. Viva!Uiho získa
la druhé miesto. Je j výkon bol 
ve l'm i solídny a discip linova-ný. 
Našu reputáciu v te jto ka Legórii 
zachrá nil Zdenek Schill z Hradca 
Královcj, k torý dobrým výko nom 
v Koncerte a mol o rl A . Vl vald i ho 
sa dostal medzi prvých tl'oeh 

;Ján Pragant 

Podpora talentu 
Už viackrát sa ]Jouku.zovnlo na to, že naše ltonzc!'vatôl'iá musia 

byť vllľtni tllsnl.l napojené na pt•ácu Ľudových šltôl umenia. Odtiaľ 
11rlchádza podstatná väčšina. pl'ijimaných žiako·v a niclwdy i to 
býva určitým ukazovateľom, ako jednotlivé ĽSU tn·acu jú. 1\:lálo sa 
však vie o tom, že existuje dokument. minister stvtt šlwlsi va o od
bornom dozore lll'Ofesorov konzei'vatória nuct-.mlmol'iadnymi talmtl
mi 1•šte JH'V, ako Im ich velt umožní prisf do riadneho lmnzerv•~iu
t'iälneho š túllia. Ii tomuto d·okmncntu sa doi\Jo z lll'a .x:e. Ukazovi\lo 
s ~~ totiž, že hoci i v odľahlejšom micstt; sa objaví inšh•umentálny 
~alent, ktorý ·ďaleko PI·erlstihu.ie svojich spolužiakov, rýchlo zvládne 
predpfsanú ročníkovú lá-tku a <lokonctt svo,jou mimoriadnou disvo
nova.uosCou robí problémy svojmu učiteľovi na ĽSU, ldorý nmsi 
pre neho vymýšľa€ rozšírené osnovy a pod. ľlcto mhnol'iadne ta
lenty, lttoré sa i verejne uplatJiujtí v svojom mest e, zvýhodňuje 
liprava ministet·stva šlmlstva ti~!, , žt~ si môžu podaf žiadosť o od
bomé Hdenie profesorom kouzeľvatôl'ia. Spravidla ,sa o túto výho
du uchádzajú až vo veku 12- U rokov, v čase, ltedy už o l.,.- 2 
rolty končia ZDS-ku. Riaditeľstvo ltonzervatót•ia si v t ltliýchto tn•í
lHldoch získa podrobný materiál o uchádzačo·vi (obvykle sú , to 
víťazi rôznych veľkých súfaží) a predvolá. záujem cu ua veľkú 
overovaciu skúšku. Už vredtým voverený pedagóg navštívi pat
!'ičnú ĽSU, odtda.ľ uehádzač prichá<lza, aby si na mieste, v naj
vlastnejšom prostredí, o·veril s ilu talentu, tlsychicl>ý stav, rodit~né 
tlomcry a. pod. Ak ta lt3•to uchá<lza(! prejdt> !\spešne overovacou 
~kú§kou, dáva riaditeľ konzervat ól'ia súhlas li tejto mimOI'ÍalllH~i. 
forme lítíulia a prideľuje začiatkom školského I'OIHJ žia k<t do 
úväzku niektorého konzei·vatoriáln eho profesora. Teoreticlté pred
mety a všetky iné povinnusti si 11lní takto mimoria dn e Ollbornc 
vetlený žiak na svo.ie.i ma.tersl,ej l~SU. Mimm·ia dna forma, lttorá 
.ic vyhradená pre ozaj mimoriadne hudobne nndané deti, supluje 
do iste j miet·y talentové školy (h.toré sú napr. v ZSSR), v lttorých 
sa ' 'yučujú najvýraznejšie t alenty určitej oblasti. Hoci .Je to verltá 
vymoženosf, predsa si treba m·cdomif, ze sa t áto výhoda pos ltytu,jc· 
len deťom výrazne nadaným, teda pomerne malému percentu zo 
žiaJw·v ĽSU. V súčasnej dobe študuje na bratisla vskom ltonzer va
tóriu týmto spôsobom 5 študentov. Zdenko No~áček 

Prinášame ďalšiu ukážku z obalov PZO Artia, lc toré zi.~kw 
cenu v súťaži "0 11ajlepší obal r olo<" Doélcáme ~ '~ i prezen 
tríoie slovenských titulo u u tall:omt v exportnom balení? 



Prof. Dr. Ernst Klussen. Neuss 
l. Z príspevkov, ktoré priniesli niečo nové boli to 

tie, ktoré priniesli veľa zaujímavých detailov o Slo·v~n
sku, presnejšie o Beethovenovom vzťahu k Slovensku. 
Podobne sem zahŕl'lame i správy . O· vtedajších sloven
Sh"Ých hudobníltoch a ich vplyve na Beethovena . Keď 
hodnotíme tieto nové lokálne faktory - detaily, mus í
me vediet. že nadobudnú hodnoty najmä v širších 
súvislostiach. Vztahy Beethovena k jeho k omponujú
cim predchodcom sú dôležité pre jeho ďalšie diela 
a tiež jeho postoj k dobe. Referáty, ktoré boli na 
sympóziu prednesené nepoc;.hybne prinášajú vo vedec
kom bádaní nové aspekty. 

2. Nechcem sa vyhýbať otázke, keď poviem, že všet
ky príspevky boli zaujímavé. Túto Vašu otázku by 
som však rád spojil s treťou otázkou ankety. 

3. Tu by som chcel zdôrazni~, že pri skúmaní diela 
tal<ého umelca, akým je Beethoven, nesmieme vidieť 
len notáciu a diela samé. Alw je nevyhnutné poznaC 
jeho skladby podrobne, tak je podla môjho názor u 
práve tak dôležité určenie vzťahu diela a ľudí, ktorí 
ho prijímajú. Tu nastupuje sociologický, resp . sociá lne
-psychologický komponent a tieto komponenty sa mi 
javia najaktuálnejšími. V tomto smere tu bol pre mňu 
dôležitý referát dr. Marxa o Beethovenovi ako poli
ticlwm človeku spolu i s diskusiou, týltajúcou sa tej to 
témy. Keď hovoríme o aktuálnosti ako vedci, mohlo 
by byť aktuálnym to, čo zaujíma vedcov na rozdiel od 
šir okej masy, ktorú t o nezaujíma - a tu prichádzam <! 
u ž k Vašej štvrtej otázke a síce:, 
Účinok Beethovenovej hudby na m ladú generáciu 

kto·l.'á j e pod vplyvom pop-music. ' 
Nestaviam sa k tejto otázke skepticky. Vychádzam 

totiž z predpokladu resp. zo skúsenosti, že hudba, kto· 
t·á pt'ichádza l{ ppslucháčom s veľkými požiadavkami 
je vždy hudba, k torá môže by t prijatá a pochopená 
pomerne malým množstvom poslucháčov. na rozdiei 
od hudby, ktorá je povrchná a drží na vonl~:ajš i e 
efekty. V tomto zmysle je pravdou, že Bee thovenovu 
hudbu počúva snáď iba malý okt•uh mladých ľudí , ale 
takto tomu bolo aj v minulosti. Som však presvedčený. 
že okruh mladých ctiteľov Beethovena je v súčasnosti 
nemalý a pevný, napriek silnému vplyvu pop-music. 
Tu chcem pripomenúť, že dobrá hudobná výchova tu 
lu ·á svoju rolu. Tej to iste budú napomáhať i beetho
venovské sympoziá, ktoré umoži'lu jú lepšie spo;:návar 
a chápat Beethovenova dielo. 

Univ. prof. Dr. Richard Petzold, lipsko 
- - --------.. - ... ·- ---

V tomto roku budú, prirodzene, vo všetkých kra ji
n ách oslavy Ludwiga van Beethovena. V NDR sa 
konajú koncom roka, teda v dňoch jeh o narodenín. 
V Berlíne budeme mať Beethovenov dei'l s veľmi 
zaujímavým programom, tiež za účasti zahraničných 
umelcov. Uskutoční sa súčasne aj vedecká konferencia. 
ktoní iste prinesie veľa nových a zaujímavých pozna t ~ 
kov. Chcem ešte poznamenat. že tu v Piešťanoch sop1 

.. bor teraz po druh~rknH na B.eethovenovom symp,cízi.lJ . , 
' a muMím k0nšta tov1:1t , . :le i toh to , roku .sa .. s ~:efk.(i)il 

lásk~u a horlivosťou priprEH•ili moji československí 
kolegovia na túto altciu a venujú sa skutočne úspešne 
beethovenovskému výskumu Pt'ecízne objavujú n.i ma
ličkosti , ktoré dosia ľ zost(lvali nepovšimnuté a sú 
v spojitosti s Bcethovenov~rm umením dôležité pre 
ich krajinu. 

' l. Novým, prinajmenšom pre nemeckých hudobn~·ch 
vedcov sú československými kolegami zverejnené nové 
poznatky o vztah och hudobníkov typu Rejchu a Bendu 
l< Beethovenovi, pt•ičom sa urči te neobjavilo všetko 
a príde k novým poznatkom a podt·obnostiam. 

2. úprimne povedané, páči li sa mi najmä t·eťeráty 
pojedtlávajúce o vzt ahu českosl ovenských hudobníkov 
k Beethovenovi, a lto som u ž vyššie uviedol. Týmto, 
pravda, nechcem postavit ostatné pt·áce do pozadia. 

3. Rozpracovanie spoločenských vztahov Beethovena. 
ako to bolo v referáte dr. Marxa a lebo v d iskusných 
príspevkoch prof. Klussena alebo dr. GUlkeho sám po· 
važujem za aktuálne. Tiež výsl{umy sociálnych po;.:icii 
Beeth ovena v jeh o dobe (styky s nakladateľmi, mece· 
náiím l, aktuálna výška jeho príjmov atď.). 

4. Aj v čase Beethovenovho života existovala vte
dajšia ľahká m úza a tiež nie k aždý mladý človek 
si našiel vzťah k Beeth ovenovmu dielu . V dnešne;i 
situácii pri existencii pop-music a vážnej hudby vzn i
kajú nové problémy a veľké úlohy sa t u kladú n a 
hudobnú výcho-vu na školách a školské výchovné 
koncerty atď. "Beethoven pre všetkých" zostáva i na
ďalej našim ideálnym želaním. Chceme, aby si mladí 
rudia kupov ali aj platne s kla sickou hudbou. k torá 
si ich pozornosť i,ste zaslúži. 

Dr. Peter GUI ke, dirigent opery v Postdame 
l. Môj názor je ten, že na t omto sympóziu boli 

zverÓj nené celkom nové poznatky a fakty, týkajúce 
sa Beethovenových vztahov k Slovensku a k česko
slovenskej hudbe. 

Národný umelec Eugen Suchoií v kruhu účastní 
kov muzikologického semmara v Moravanoch. 

Snímka: V. Pi'ibyl 

Anketa Hudobného života 
s .účastníkmi 
IJetthovenovského 

Otózl<y: 
1. .Priniesli v Moravanoch pr ednesené refe rá

ty nové p<rzna lky do· dote rajšieho beetho
venovského bádania? 

z .. Ktoré z príspevkov pokladáte za najzaují
•mave'j.iie? 

:l. Co je podľa vás najaktuálnejšou otázkou 
v súčasnom výskume života a diela Ludwi
ga van Beethovena? 

Myslíte si, že Beethavenovo dielo pôsobi 
dnes rovnako silne aj na generáciu so zvý
šeným záujmom o l'ahkú múzu? 

.... ;; . .... 

PieUany z čias návštev11 L. t l Bee thovena 

2. Nemôžem poveda t, ktorý z r eferátov považujem 
za na jzaujímavejš í. J e to ťažko možné. Môžu sa mi 
zdať zau j ímavými určité referáty pretol.e sa zaoberajú 
témami, ktoré nepoznám. a le viem o nich, že sú dô
ležité. Alebo na druhľj strane, mohol' by som za zaují· 
mavý prehlásiť referát už preto, že sa dotýka oblasti. 
v ktorej ja sám vedecky pracujem . 

3. Beethovenovský výskum sa silne rozvíja na celom 
svete. Vidíme t u štyri veľké oblasti vedeckej práce: 

a) Príprava a triedenie dokumentačného matet•iálu. 
Sú tu konverzačné zošity a ďalšie veci, ktoré po spra
covaní môžu priniesť niečo nové. 

b) Nové prehodnotenie autobiografického materiálu 
a otázok, kde sa ukazu jú (aj podľa tu prednesených 
referátov) mnohé nezrovnalosti, ktoré musíme pokia· 
dať zatiaľ za neobjasnené a ktorých vysvetlenie by 
mohlo pozmenit náš "obraz" Beethovena. Súčasne ide 
o prehodnotenie jeh o posledných rokov života. 

c) Hudobná an alýza jeho diel. Musíme viac a dô
kladnejš ie analyzovať jeho diela. Je v nich totiž veľa 
čohosi ešte "nad hu dbou", čo j P nevy povedané a do
teraz málo presne analyzované. 

d ) :Seethovenov vzťah k okolitému svetu, spoločnost! 
a politike jeho doby - to sú t iež ešte zatiaľ nedol'ieše
né problémy, v ktorých je čo robit. 

4. Myslím, že otázka nie je celkom správne stavaná 
- pretože pri najmladšej generácii iste nemôžeme ho
voriť paušálne. Táto je pr esne tak diferencovaná do 
rôznych skupín a vrstiev ako boli i generácie staršie. 
účinok pop-music sa iste prejavuje, ale určite zase 
nie tak silne, aby to Beethovenovej hudbe v okruhu 
mladých poslucháčov mohlo škodiť na intenzite a na 
jej kvalitách. 

Dr. Irena Poniatowská, Varšava 
l. Podra môjho názoru, prednesené príspevky obo

ha tili beethovenovský výskum v Zmysle objasnenia 
vzťahov majstra k českej hudbe a ku Slovensku. 

2. Boli tu referáty s rôznou pl'oblematikou, ktoré 
nemôžeme porovnávať. 

3. Beet hoven nás bude zaujímať neustále, či už ako 
tvorca, alebo ako človek. 

4. Beethoven ova dielo zaujme a Iste zau jíma mladú 
generáciu , ale v popredí tu stojí otázka výcJwvy m la
dých ľudí vo vztahu k najväčším hodnotám klasickej 
hudby, ktorá sa musí vyriešiť a zabe;.:pečiť. 

Prof. Dr. j. Schmidt- Gorg, Bonn 
l. Pýtate sa ma na prínos, resp. nové a.spekty 

v beethovenovskom bádan í v referá toch sympózia : tu 
t reba povedat, že pre vedecké bádan ie je veľmi dôle
žitá aj d robná p1·áca, ktorá sa zaoberá aj faktami 
zdanlivo zanedbatefnými. Beethoven sa pomer ne často 

Domáci a zahraniční hostia beethovenovskýclt osláv. 
Snlmka: V. Pi'ibyl 

zdržiava l na území terajšej CSSR a mal tu dost pt'ia
tcľov a :mún1ych. Mnohé práce tu prednesené o jeho 
usobe sú s ki.ttoč\1}' 111 prínosom pre vedecké bádanie 
v Beethovcnovom odkaze. 

2. Povedaf. ktor}> referá t sa mi videl najzaujímavej
ším -- mali sme t u referáty rôzne zamerané, týkajúce 
sa Beethovenovej osoby, jeho hudby, súčasn í kov atď. 
Nechcem .i edno tlivo vyzdvlhovaC, alt> musím zopako
va ť, že tu bolo prednesených viacero referá tov, J'toré 
sú skutočným prínosorn - objav ili sa v nich sice 
drobné a le dosiaf neznáme a dôležitt• fakty, ktoré sú 
pre vedu vždy závažné a dôležité. 

3. Aktuá lnych problémov v beethovenovskom vý
skume ;ie dosf. 'ľu ch cem predovšetkým zdôrazniť 
presnú a nalýzu dokumentov. !Jl'etože pri povrchnom 
skúmani vychádzajú rôzne kombinácie, ktor é so sku
točnosťou nemajú nič spoločného. Treba sa usilovne 
a podrobne zaoberať vecami, ktoré sú v iac-menej 
hypotézou. Dôležitým problémom je tu ďalej bezvadné 
vydávanie listov, prt\c, predovšetkým presné stano
venie dát vzniku diel. 

4. T iež v súčasnej mladej generáclí nach ádzame 
rôzne vrstvy ľudí, čo sa týka ich názoru na umenie 
a jeho hodnoty. Podľa mojich detí a žiakov rnôžem 
tv~·d!t, že existuje vrstva aj mladých ľudí, ktorým 
ma Beethovenova hudba čo povedať svojou silnou 
etikou a energičnosťou . V tej to súvislosti chcem pri
pomenúť obľúbenosť Beethovena v Japonsku a lebo 
v Ind.ii, ktoré štá ty poznám z v las tných ciest. Pýt ali 
sa ma tam, v čom vidím obľúbenost skladateľa v Ja
ponsku. Odpovedal sum nasledovne - sú tu dva dô· 
vody: 

a) V celkovom živote .Japonska vidíme čistotu tva
rov, nevyumelko-vanost, hladkosť, pôvab a 

b ) silné etické prvky charakteru, . čo sú súčasne a j 
vým znými znakmi Beethovenovej hudby. 

Dôležit,ý je u mladých vnútorný umelecký postoj 
'l .iste je nemálo m ladých ľudi, ktorí sú pr ipravení 
Beethovenovu hudbu citlivo vnímať a na ktorých táto 
hudba priaznivo pôsobí: Oslavy Beethovena na celom 
svete dokazujú, že jeho umenie je univerzáln e - má 
a bude mať stále hodnotu a že Beethoven sám sa radi 
bezpochyby medzi najväčšie postavy ľudstva . 

Pripravila E. čirska 

V knižnej edícii Supraphonu vyšiel pred 
nedávnom port rét najvýznamnejšieho sve
tového tenoristu našich čias Maria del 
Monaco z pera nášho popredného znalca 
ta lianskej romantickej opery a autora 
pozoruhodnej monografie o Pucc!nim, 
K. V. Bur iana. Je to pútavo a čltavo na
črtnutý prlbeh umeleckej kariéry veľkého 
Florenťana , ktorého už dnes, počas ak-

tívnej činnosti, smelo mozeme zaradiť 
k na ,jväčš!m zjavom operného neba náš
lto stol·očla, ku Carusovi, Slezakovi, Gi~ li 
mu, Pert!lemu, Battistinimu, Ruffovi, šal 
japinovl, Journetovl, Galli-Curci, Destino
vej, Callasovej. Autor venuje pomerne ve 
ľa priestoru ťažkým začiatkom, v ktorých 
na preslávenej St. Cecílii pokazili mla
dému tenoristovi skoro h las, a ktorý sa 
vypracoval na najvyšší piedestál vďaka 
svojej húževnatosti a schopnostiam ne
známeho pedagóga z Pesara. Siedujemr·' 
jeho prvé kroky na ceste k uzna niu do· 
ma i za hranicami, v Južnej Amerike, 
MET, alebo v Moskve, kde mu v roku 
1959 udelili Leninov t•ad, pristavujeme 
sa pri j eho práci na jednotlivých oper· 
ných postavách, najmä pri t e j, ktorá ho 
najvjac preslávila, pri Othellovl. Sme 
svedkami Monacových stretnut! s Gig lim. 
J . B. Titom, k torý ho na jednom kon
certe vlastnoručne doprevádzal na kla-

víri, dozvedáme sa o jeho priateľstve s 
Clarkom Gablom, Salvatore Dalim, čl 
.,štimkolegom" Giuseppe dl Stefanom. 
I< vyst lhnutiu podstaty Monacovho ume
leckého majstrovstva dostáva sa Burian 
bez zbytočného teoretizovania skôr medzi 
riadkami o atraktívnych zastávkach a jed
notlivých etapách spevákovho vývoja. Ntl 
niekoľkých príkladoch demonštr uje Mo · 
nacovu veľkosť - v čom prekonal inter 
pretačnú maniéru a n!ínosy svojich veľ
kých predchodcov, v čom spočlva, že sa 
s tal v oblasti talianskej opery, podľa 
mnohých údajne totálne zanesenej 19 
storočlm, moderným, pravdivým, výrazo· 
ve, herecky a pr edovšetkým hlasove do· 
konalým interpretom. K portrétu je pr i· 
pojený sllp!s Monacových javiskových po
stáv. prezrádzajúci na jednej strane prls
nu špecializáciu v odbore, na dr uhej stra
ne prinášajúci však l také úlohy, ktoré 
boli v ,jeho kariére okrajové, hoci stvár-

nené s nemenšlm umeleckým zanleten!m 
a efekt om - wagnerovské . postavy, ly· 
rický Nemorlno z Nápo ja lásky. č l do
konca barytónový Rossiniho Figaro. Spo· 
lu s knižôčkou, ktorá nepresahuje päť
desiat strán sa predáva mlkroplatňa -
prvá svojho druhu u nás - hoci Mona
covýml nahrávkami je už dvadsať rokov 
zaplav.ený celý svet, vrátane kra jin socia
listického t ábora. Na platni sú dve árie 
z Verdiho Rigoletta, Non plangere Liu 
z Pucciniho Turandot a smrt Othella z 
rovnomennej Verdiho opery. Z&služný 
edičný čln, keď už sme boli raz prevždy 
pripraven! o pôžitok počuť autenticky 
tohoto veľkého Taliana v rokoch jeho 
najopt!málnejše.J s peváckej formy. Mimo
chodom, už pred viac ako desaťroč!m 
spieval de l Monaco v ZSSR, potom aj v 
NDR. A v Buclapeš t l . . . 

Jaroslav Blaho 



S nahy zintenzívn iť 'koncertný· život v hrieď na začiatku · poznamenať , že od vy
druhom centre hudobnéh o života sa s túpení· šF sme očaká val i na KHJ väčší 
pred 15 rokmi pre javil i fes tiva le - prejav toho, čo ju cha rak te1·izovalo pri 
vým pod ujatím pod .názvom Košic - nás tupe do nového života zač i atkom m i

ká hudobná jar. Usporiadatelia ma jú teda , nulého roku a na m i nu l o ročnej Kl-J.T : m!a 
za sebou pätnásť rokov namáhavej práce, dícke nadšeni e. ktoré sa s tre lia s to ľ
ktorá priniesla už svoje ovoc ie : in tenzi- kými sympati ami domáceho obecc~ns tva. 
t a konce :· ~ ~~ ~ho živo ta v Košiciach v uply- Šéf dirigen t ŠF Bystrík Režucha na otvá 
nulý ch rn~och kolísala , a le nikto si už racom koncerte 13. má ja 1970 uviedo l 
n evi" j..redstaviť záver kon c'.~ !· tne ;j sezó- premiérove J. Grešákove Hotory Il., J. Si
ny v Košiciach bez Košickej h udobne j ja - be liov Husľový koncert s mladým fran 
r i. A nie len v Košiciach : v súvislos ti s cúzskym sólis tom J. J. Kantot·ofľom, J . 
Koš ickou h u dobnou jarou vrch olila už Haydnovu Sym[óniu č. 100 G dur Vojen-
1 2. p r ešovská hudobná j ar, IX. hudob nA skú a H. Berliozov nímsky l>arneva l. 
jar v Humennom a VIII. h udobná jar v J. Grešákove Rot ory I l. s ú pr vou sk lad 
Spišskej Novej Vsi a v Mi chalovciach. bou v slovenske j hudobnej li te ratúre. pí 
Ko šická hudobná j a r sa vo svo jom vý- sanou priamo pre ŠF. Na prvé počuti l' 
voji skva litňoval a , me nila a hľad ala svo- možno dielo cha rak teri zovať nabitos(ou 
ju tvár. Aj tohto rok u doš lo k trom vý- ce lého r adu pesimis tických myšlie nok 
znamným zmenám: org anizáci u prevza la stvárnených novými h udobným i v~írazový
S tá tna fi lharmónia v Košiciach (nezabú ..: · · 
dä júc s vďakou za vyk onanú prá cu pred-
chádzajúc im · usporiada teľom, n a jmii ko-
š ickému PKO), pod patroná tom a za pod-

exot ické hudob né obrázky typu I<orsa
kovovej Seherezády ale bo Chačaturja no
vej Gajané. Obecenstvu však pripadali ako 
populárne s kladby fo lk lor ist ického zame 
rania. Churodze v Dvorákovom Koncer 
te h mol pre 1 violončelo a orchester 
op . 104 a v Brahmsovej Sym fó nii č . 3 
F dur op. 90 nepresvedči l ani v zvlád
n u ti t echnicke j s tränk y, ani v koncepcii 
interpretovaných sklad ieb. Pre to výkon 
fr ancúzs kej violonče l i stky Reine Flachôt 
i výkon orch estru bol matný, nepresný. 
Osobitne to p latí naj mä o in terpre tác ii 
BrahmsoveJ III. symfón ie. 
Záverečné vystúpenie Št . fi lh armónie v 

Ko šic iach 10. júna s dir ige ntom zasl. 
umelcom Ladislavom Holoubkom možno 
považoväť za pomerne najú spešnejšie v 
rám c i tohoročnej KHJ. Ho loube k u káza l 
vel'ký <:myse l pre výs tavbu de tai lov i 
ce lkového d iela täk v sym[onickej bá s ni 
V. Nováka v Tatrách (z pr iležitostí 100. 
výročia n arode ni a skladate ľa ) , ako i v 
sym fóni i č. 7 cis mo l od S. P roko fieva. 

pory Mest s kého národného výboru v Ko 
š iciach prem enil a KlU na metlzinárodný 
hudobný fest ival. K významu XV. KHJ 
bu cl e pa triť aj to, že v je j rá mc i, al e s r e 
Jativnou au tonómiou bol v Košic iach a v 
in ých východos love nských m estách 
I. m edzinárodný organový [es t ival (o ňom 
sme referoval i osobi tne ) a ::ie do je j rám
ca sa zar adili a j t ri operné preds t a ve nia 
Státnelio divad la v Koš iciac h s vys túpe 
ním významných zah raničných sólis tov. 
Tak to Košice m al i v dňoch 13. mAja -
10. jú na 1970 pätriás:ť u me leckých veče -

il svoje ne všedné 
' · :_~ .. ~Jfi~~Íl~ifif;,;t:, .,". ,;')'~"-.. "'· 'ntriie č. 4 G dur 

nr·i~h;:í,',itt;i~r '6'#:.·,:58 L. v. Bee-

• , 

HUD OBN AJ 
jeme najmä zvu 

kové prekrý vani e o rchestra zbo rom v 
tých málo d ramalický ch častiach die la. 
Výkon vše tkých zložiek osebe m ožno pr i

s dirigent om Dmitrijom Kitajenkom u vie 
dol ll. sym fóniu Ka~ena Chačaturjana, Ja
náčkovu l'apsódiu· Tara$ Bufba a Č:ajkov-· 
s kého symfóniu Mantred, op. 58. Aj teraz 
pr esved či l t ento orcheste r s vojím k ulti
vovan ým zvuko m, n ajmä s láči kový ch sku
pín, širokou škálou dynamick ých možnos
tí, až po zr iedka počuté fortissim á, ale 
najmä vysokou tec hn ickou až sólist ickou \ 
úrovňou vše tkých tutti hráčov. Preto in
ter pretované s k ladby vyzneli t echnicky 
presn e. zvukovo vy rovn ane. Kita jc nko, 
laureát dirigen ts ke j súťaže Herberta von 
Karaj3n a. pre javi l s voje schopnost i tak 
v prf:ci s orch est rom ako a j v osobitom 
cháp2 nl in te rpretovaných s k lad ieb. 

Lip >:<,Ý Gewandhausorchester 27. m á ja 
uvie d:J I pod tak tovko u Klausa Tennstetlla 
Beethovenov koncert pre klavír a orches
ter č. l C Llur so sólistkou Annerose 
Schmidtovou z NDR. No orchester sa za
skvel v plne j s vo jej kvalite pri podaní 
Bruclmerovej sym[ónie č. 7 E dur s di
r igentom Glinterom Herbigom. Ani dyna
mickou škálou zv ukovos ti, ani v sláči 
kových s kupinách nemožno ten to orch es
ter porovnáva ť s Veľkým symfonickým 
orchestrom Všezväzového or chestra t ele 
vízie a rozhlasu z Moskvy, al e Gewand
hausor chester má s voju s ilu práve vo vy
váženosti sláčikových a dychových sku 
pín. Preto n ím prednesené s kladby, n aj 
mä náročná Brucknerova symfónia .vyzne
li n a vys oke j umelecke j úrovni. 

rov vys okej úrovne. XV. KHJ prebieha la m i pros triedkam i na podk lad e 6-d obového t om všetkom hod not i ť k lad n e. 
';l zname ní 25. výroč1a oslobodenia n ašej rytmu (typ ické ho pre východoslovenský B!:!e tho venova Missa solem nis v podan! 
vlasti a 200. výročia narod enia L. v. Bee- tanec ka r ičku). Parad ox tanečného r yt mu Slove ns ke j fil har mónie a ' jej zbo ru s di
t hovena. V rám ci osobit ného o t várac ieho (v inštrume nt ácii ešte viac skompli kova - rigentom zas!. ume lcom Ladi s lavom Slo-

Akosi mimo r ámec celkového zamera
'nia KHJ sa dost a lo vystúpenie am erické
ho komorného súbor u New York Cham
ber Solists 22. m ája. V rozličných nástro
jových zoskupen iach (flau ta , hoboj, hus 
le, v iola , violončelo, klav!r a tenor) od
znelo Vivaldiho Concerto g mol, Mozar
t ove kvarte to f mol K. 370, Haydnovo Trio 
D dur č. 30, Br ittenovo Fantazijné kvar
teto. Osobitne t reba ·spomenúť "mon táž" 
Beethovenových lrskych pies ní pr e tenor, 
husle , viol o n čel o a k lav!r s jeho Variá
ciami pre flaut u a k lavír op. 105 a 107. 
Vo v.šetkých skladbách členovia komorné
ho s úbor u pod a li dobrý výkon, ale na j mä 
hobo jista Melvin Kaplan upozornil svo
jou virtu óznou t echnikou. P reds a však v 
naš ich pome roch bolo ne zvyk lé s pá j anie 
j ed notli vých čast! troch Beethove nových 
s kladieb tak, aby sa s tried ali voká lne čas
t i s inštrumentá lnymi. Kvality tenoris t u 
Ho ber t a Whi tea s a upla tn ili na jmä v 
Häncllovej !<anUite Crude l tiranno Amor. 
Pri československých k om orných s ú bo
roch zamera ných n a pestovanie starej 
hud by sm e s i zvyk li na veľké ús ilie po 
dávať s t a ré s k ladby v slohove j čisto te -
americký s úbor práve tejto s t r án ke zo
staJ veľa dlžný. 

*** 
ceremotii ál u otvoril ju národný uíne)ec -. .... néh o ) a pesimi zm us m yšli enok po s t av ili vakom 31. má ja bola vyvrcholením XV. 
Eug·~n S.uchoň, prcd stavit~ lia šF a m est.a .... pr ed d irigenta n ie ľn.hkú ú lohu. I<cd' k I<HJ a súčä sne dôstojným holdom zá-

Ku k lad om XV. KHJ pa tr! aj d rama~ 
. turg.ické zvládnutie základn ého zamerania 
tohoročného fest ival u : Beethovenove 
s kl ad by boli dominantou takmer k ažd é
ho koncertného vys túpe nia. Na d ru he j 
stra ne však s lo vens ká tvo rba bo la za
s túpená jedine Grešúkovým i Rot oram i U. 
a s taršia česká hudba po jednej s klad 
be Janáčkovej , Dvof{tk ovej a Novákovej. 

Koš!c. . , . , tomu prir á tame eš te nedost atok skúse- kladnej myšlienke tohot"očnej KHJ -
nosti m ladého orchestr a, s kladba nem ohla 200. výročiu na rode nia skladateľa. Slovil
vyzni eť eš te ináč, ako ťažkopádne. T ak kovi sa podarilo vytvoriť m onol it né di elo 
j u prijalo a j obecenstvo. Nemožno však s veľkým hu manis tický m o bsah om. Vý-

Domáci orchester pinerom 
1 .... - ---

uprieť, že Rotory rr. (i náč odmene né III. kon sóli s tov sice nebol vyrovnaný : s voje 
cen ou v súťaži k 25. výročiu os lobodenia party n aj lepš ie zvládli O. Ma lachovsl<ý 
čSSR) zname naJú ďa lší krok v h udobno m · (bas ) a O. Haná ková (alt), me nej u ž 
myslenf J . Grešáka a že Režu cha venoval 1!:. Kittnárovä (soprán ) a J. Hlavsa (t e -

Hlavnými pilie r m i ôsm ich koncer tných naštuc!ovaniLI te j to skla dby vše tko s voje nor) . Aj v te jto skladbe v dôsledku akus
podujat í bo li vystúpenia š t átnej f ilhar- zanietenie pre modernú s lovenskú h ud- ti ky bol zbor zvukovo s ilný, ale Slovák 
m ónie v Košiciach s d irigen tm i Bystríkom bu. Ve r íme, že inter pretác ia tejto sklad - sa primerane tomu s naži.J aj o vyakcen
Hežuchom, zas!. umelcom Ladislavom Ho- by v podaní ŠF ešte dozrie k svojej ade - tovanie zvukovosti o rchestra. K sviatoč 
loubkom a hosťu júcim sovie t s kym diri- kvátn e j podobe. S atmosfé r ou J . GrešA - nej atmos fé re koncertu p r isp e l a j naj 
gentom z. Churodze a Slovenskej filhar- kovej skladby priam k on tras tova l vitá lny vä čši záujem obecen st va v rám ci KHJ . 
m ónie ( so zborom) a d irige ntmi J . M. výkon f r ancúzskeho Jeana Jacquesa Kan-

Noví u s poriada t elia KHJ - štátna fil 
ha rmónia v Košic iach - sa s ústredili 
na jmä na umeleckú ná plň [~s ti va lu a t r e 
ba konštatova ť, že sa ím podarilo zvlá d
nuť tú t o s trá nku viac ako kedykoľvek na 
predch ádzajúcich KHJ . Návštevnosť kon
cert ov KHJ však bola cite ľne s labšia ako 
~. minulých rokoch . Ťažko posúdiť, či pri 
e tny t r eb a hľad ať v organi :lačných nedos
t a tkoch, či v pr ed ime nzovan i koncert ných 
podujat í vo väčšom počte a v r e la tívne 
k rá t kom čase a či ide o celkový pokles 
zá u jmu obecens tva o kultúrne poduja tia . 

Dobrodinsk ým a zas l. umelcom L. Slová- toroffa v Sibeliovom Husľovom koncer te; 
kom. Ich výkony si koš ické obecenstvo pe r fektná techn ika, fr ancúzsk a ľahkosť a 
mohlo porovnal: s vystúpením Veľkého osobitá m uzik a lita zabezpeči li jed inečné 
symfonickéh o orches tra Všezväzovéh o pod anie t ohoto čoraz viac sa udomác- Zahraničné telesá 
rozhlas u a t e levízie z Moskvy s dirigen - ňujúceho die la na kon cer tných pódiách. - ·- - - -- - - - - - ---
tom Dmitrijom Kita;jenl<om a s lipsk ým Možno hovoriť o veľkom úspechu m lad é
Gewandhausorches trom s di r igentmi ho sólistu i koš ického o rchestra. Na 
Tennstedtom a Uerbigom. Splnila sa t eda Hayd nove j Symfón ii G dur č. 110 Hežu 
dávna požiadavka košického obece ns tva, cha znova potvrdil, že SF cibr! svoj in
aby k on cert ná sezón a každoročne vrch o- te rpreta čný štýl p ráve na d ielach k la
lila vys túpením med zinárodne u znávaných sicist ickej hu d by. Výkon dirigenta i or
s ymfonick ých orchestrov. A práve ich ch es tra nevy ťažil však všetky m ožnost i 
účasť zabezpečil a nielen lesk medzi ná - . lesk u. v Berliozovom _ Rímskom karneva
rodnos li, ale aj zvýšenie um eleckých kri - le . Otvárací koncert SF splnil očakávania 
t é r l!, k toré najm ä pre d omá cu Stá t nu koš ick ého obece ns tva a bol d obrým pr i 
filh a rmóniu môžu znamenať veľa v jej sľubom umeleckej úrovne jubile jnej KHJ. 
umeleckom raste a d ozr ievaní. Treba ob- Ďa lšie vystúpenie š tátne j f ilhar m ónie 
jek t ívne konštatovať, že t aký m ladý ume - v Koš iciach 3. júla 1970 s dirigen tom zas!. 
lecký kolektív ak o je ŠF s a nemôže po - umelcom Gr uzíns ke j SSR Zachar iom Chu
rovnávať vo svojich výkonoch ani so Slo- t·odzem bolo do určitej miery sklama 
v ensk ou fil ha r mó nio u, ani s o s pomínaný- n!m . Do programu zarad ená Paliašviliho 
m i zahran ičnými o rchestrami s veľkou Pre dohra k opere Daisi a Lagidzeho Sa
umeleckou t radíc iou. Preds a vš ak treb a čl<lao - sym fonicl<ý obraz p r ipomína li 

Stá tna f ilharmónia v Košiciach s diri(Jentom B Režuchom. 
Sn ímka : .T. Vycpá lek 

Veľký sym fonick ý orchester Všezväzo
vého rozhlas u a t e levíz ie z Moskvy je 
košickému publ iku známy z viace rých v y 
stúpen!. Na svojom konce r te 24. m á ja 

Celkove vyznela ju bile jná XV. koš ická 
hud obná j ar veľmi d ôs tojne a s ďalšími 
prísľubmi ú spechov v bud úcnosti. 

Mária Potemrovä 

Súfai dychových drevených nástroiov v Žiline 
Nä zá ver š kolského roku uskutočnila sa v Zi line celos lovens ká súťaž poslucháčov 

dre vených dychových nás trojov zo s lovensk ých konzer va tórií v dňoch 23.- 24. júna 1 • 
t. r. P r i ne účasti poslucháčov košickéh o Konzervatória súťažilo o popredn é umiest
nen ie 22 ž iakov bratislavs kého a ži lins kého Konze rvatória. Niij viac ob sade ná bola 
ka t euória hry na flau tu a klar inet. V hre na flautu v mlad šej kategórii si prven 
stvo odniesol Ján F igura zo Žiliny pred bratislavskými poslucháčmi · Milanom 
Brunnerom, J urajom Brunnerom, Zuzanou Motulkovou , k torí obháji li II. m ies to a na 
čestnom 3. m ieste s a umiestn ila Zita Szo!Osyová tiež z Bra tis lavy. 

V If. ka tegór ii hry na f lautu bola u de lená len pr vá cena Kataríne Palčovlčovej 
zo Ž iliny. Z t roch zúčastnených ho bojistov bola v I. k a tegór ii ude le ná len 3. cena 
žilinskej posluchá čke Magdaléne Hrkeľovej, v II. ka t egór ii z!sk a la pr vé m iesto 
Milada Dírerová zo Ži liny pred svojím bratis lAvským kolegom Karolom š imúnkom. 

V r. kategórii v h r& na klar inet ud elila porot a len 2. cenu a t o Milanovi Slävičoyl 
zo 2 iiiny. V II. kategó rii si pr vú cenu odn iesol Rudolf Siman dl z Brat is lavy pr ed 
ž ilins kým kl ar ine t istom Františ kom Letkom a s vo jím bra tis lavský m spolužiakom. 
Pavlom Grúňom, kto r! získ a li 2. cenu. · , 

V hre na fagot boli ceny udelené le n v II. kategór .ii, kde si prvenstvo odniesol 
Jozef Kollár 7. Bratis lavy. 2. cen a n ebola u de lená a tretiu cenu z iska! Ján Mazák 
zo Žil iny. O!uem tohto hodnote nia vyh lásila porota a j abso lútneho vlťaza súťaže. 
Stal Sil nim brat is lavský Cagot is ta Jozef Kollár. 

Sú ťaž prebiehala pod patronátom žili ns kého Konzervatória. I keď bola pr vá 
a vl astn~ bola pokusom re3lizovať jedn u d obrú myš lienku, rozhodne sp lnila s voje 
pos lan ie. Určite sa z roka na rok bu de uskutočňovať v čoraz šir šlch rozm eroch 
za účast i väčšieho počtu poslucháčov. 

Záverom vys lovujeme vďaku a uzn anie riadite ľstvu žilins kého Ko nzerva tór ia, 
profesorom dychového odboru, ako iniciátorom a pcriadateľom ce le j tejto akcie, 
t ie ž čle nom poroty Dr. Teodorov i Hi r ne rovi z Koš íc, Jánovi Martanovičovi z Bra
t islavy, P avlovi Bieni kovi, Jánovi Figurovi a Jaros lavovi Vanekovi zo Žiliny, k torf 
sa vše tci pričini li o plym1 iý priebeh súťaže a objekt!vn e hodnote nie výk onov. 

IRENA GLOGOVSI<Á 



Skóre 
vysoko 
pasívne 

Nie, nemáme v dozvukoch na mysÍi účinko
v anie našej futba lovej repi·ezentácie v Mexiku, 
ale výslednú bi lanciu uplynulej opemej sezóny 
v dvoch slovenských operných - "kamenných" 
divadlách. Bez ohľadu na to, že operný súbor 
SND je v súčasnosti handicapovaný faktom 
p restavby a všetkým, čo z toho vyplýva, môžu 
v Košiciach oveľu pokojnejšie spávat než v Bra
tislave. Hádam len pokiaľ ide o istú personálnu 
krízu v sólistickum ensembli, sú pr oblémy oborh 
súborov približne rovnaké. Z repertoáru posled
ných košických sezón možno však už vybadať 
isté črty dramaturgického progi·amu, hoci sa na 
prvý pohľad zdá dosť regresívny. S modernou 
zaobchodí opatrne, skôt· sa snaží rehabilitovať 
menej známe diela odkazu. Vcelku sa toto obja
vovanie koš icl{ej dramaturgii darí - spomeňme 
sí na Tajné manželstvo, Luciu z Lammermoom, 
Dievča zo Západu, z uplynulej sezóny na iba 
druhú - a kvalit nú - inscenáciu Mozartových 
Cosi fan t utte. Aj zaradenie Pucciniho Sestry 
A ngeliky moi1no považovat za prínos - v tom 
zmysle, že touto inscenáciou sa konečne vyčer
pali všetky rezervy z diela jedného z najpopu
lárnejších operných autor ov, hoci samotné kvali
ty tejto jednoaktovky nerobia autorovi Bohémy, 
Schicchiho a Tura ndo l prlliš veľkú česť. Vrcholom 
k ošickej sezóny bolo nesporne naštudovanie Fe
renczyho komickej, opery Nevšedná humoreska, 
k torou sa slovenská operná l iteratúra obohatila o 
dielo profesionálnych kvalít, a najmä o nový, do
siaľ u nás minimälne exploatovaný žáner komickej 
opery. V svetle tohoto dramaturgického prínosu 
m ožno ospravedl n iť aj márny pokus o oživenie 
oneskorenej francúzskej Grand Opery, Saint
-Saensov ho Samsor:a a Dalily. 

V čom k ošická operná sezóna poteš ila, je ne
ústále stúpajúca úroveň orchestra. Zásluhu na 
tom iste má účinkovanie mnohých jeho členov 
v novom filharmonickom orch estri, ale predo
všetkým mravčia práca šéfa sú boru, di rigenta 
Ladis lava Holoubka . J eho n iekoľkoročná prítom
nosť v Košickej opere konečne začína prinášať 
túžené ovocie. Je iba samozrejmé, že orchester 
najväčšmi prekvapil práve pod jeho taktovkou, 
vo F er enczym a ešte viac v nebezpečnom Mo
zartovi, ktor.Ý vyznel nad očakávanie štýlo\'O. 
Druhým potešu j úcim faktom. je, že košiek.á opera 
má opäf kvalitného internéh o režisérH s dosta tl<om 
invencie a odvahy íst n ad predlohu - Drahomíra 
Bar gárová to potvrdila i v Nevšednej humorcsk<> 
i v Cos1 fan tutle. 

Zložitejšia je situácia v opere Slovenského nú· 
rodného divad la. P restavbu a ťažkost i s tým 
súvisiace n emožno nebrae do úvahy, nebezpel:ic 
spočíva v tom, že dnes sa môže z tejto provizór· 
nej situácie t:ažit na ospravedlnenie i mprovi.~ú 
cie, nedopracovanosti. nedostatku umeleckého 
názoru, ktorý sme v praxi našej pr vej opernej 
scény pociťovali už aj v sezónach, kedy tvori la 
v r elatívne optimálnych podmienkach. Proti 
štvori ci novoinscenovaných diel nemožno v pod
state nič namietať. No ak Grécke pašie a hádam 

Such01'íov Svätopluk v exkl uzívnom hradnom 

balení presvedčili o oprávnenosti zaradenia svo
jimi i nscenačnými kvalitami. nemožno lo pove
dať o dvoch Gyermekových a F'rešových insce
náciách - o talianskom znení Rigoletta a Bect
hovenovom Fidéliovi. V origináli naštudovaný 
Higole tto je divadelne i hudobne veľmi priemer
nou inscená-::iou, navyše - a v t om je prave 
rozdie l medzi týmto predstavením a in:)rrni ver
dievkami z pos ledných roko·v - nepriniesol an i 
nadpriemernú spevácku kreáciu. Potvrdzu:ie lo. 
že súčasný ensemb le. ešte pred niekoľkými rok
m i považovaný za najkvalitnejší v r epublike 
(a špeciálne pokiaľ ide o diela románskeho ro
mantizmu), je na veľké osobnosti v súčasnosti 
dosť chudobný. Predstavenie Fidélia potvrdilo 
chronickú chorobu časti našej op ernej réž ie. 
Neschopnosť dotvrdiť prvotný zaujímav.Ý nápad, 
neschopnosť hierarchizovať, neschopnosť udr:žať 
zdanlivo rôznorodé prvky v istej jednotnej štý
lovej rovine. Frešovo naštudovanie patrí k naj
väčším prehrám opery SND v posledn.:Jm ubdDbi, 
Ani reči o štýlovosti, o :;ymfonizme, navyše (naj
mä na reprízach) "kiksy", akých by sa nemal 
dopustiť ani orchester kočovnej operneJ spoloč
nosti. A tak. odhliadnuc od sólistických kreá..::ií, 
zostá va medzi tvorivými kladmi te jto bratislav
skej sezóny iba javiskový tvar Svätopluka (re
žisér K riška) a Fišerovo a Málkovo naš tudova· 
nie Gréckych pašií, ktoré možno v našich r el:l
ciách po·važovať za dramatu rgický i interpretač
ný čin. 

V ob och našich "kamenných" divadláeh je 
zložitá situáciu v speváckych ensembloch. Niek
dajšie opory pomaly už ustupujú zo svojich 
pozícií, silu súborov v posledných ~ezónach vy
razne ovplyvnil odchod tých najschopne.isích do 
zahraničia, či iných československých divadiel, 
časť strednej (ešte pred nedáv nom mlade :i) gene
rácie stagnuje, tí najmladší nedorástli zatiaľ na 
úroveň niekdajších prortagonisto;v. Špička v cn
sembloch sa zúžila, takže najkvalitnejšie výkony 
sa viažu iba na pár mien. V SND je to dr. G. 
Papp (Manolios, Florestan, Záboj), O. Malacho·v
ský (Grigor is. Svätopluk), J . Smyčková (Gilda), 
E. Kittná1·ová (Leonora) , v Košiciach L. Neshy
ba (Vrabec, áon Alfonso), M. Adamcová (Vra b
cová, menej už ako Dalila), E. Smáliková (An
gelika ), J. Konder (Samson). Veľmi pl'Íjemným 
prekva pením boli s tále svieže výkony dvoch 
našich "nestoriek" , národných umelkýň !"1· .. Hu
bovej (Lutomíra v Svätoplukovi ), a na.1ma i\1. 
česány iovej (Leonora vo Fidéliovi). V bratislav
skej opere pomaly do popredia preniká mladá 
generät:ia - Livora, Judt, Hruban t, Špaček, Nit
ranová, Peňašková-Kajabová, zároveň však t re
ba poznamenať.. že ak sa má od budúcej sezóny 
začať s každodennou prevádzkou a s väč~ím 
počtom premiér v zr enovovanej budove, je po
trebné doplniť každý hlasový odbor aspoľl o d va 
hlasy. Inak totiž bude sotva možné študovať 
nové diela v dvoch obsadeniach a kvalitné sily 
budú \7 nebezpečí prirýchleho sa vyčerpanb. 
V Košiciach je situácia neružová. V súbo,re, 
najmä v jeho d~mskej časti. sú gen~ra~né prob:
lémy a soprán 1 alt by pot rebovah este aspon 
jednu l' va li tnú silu dramatickejšieh o naturelu, 
pretože váha väčšiny premiér leží na pleciach 
Smálikovej a AdamcoveJ.-

Skóre vysolr.o pasívne. . . T itul reminiscencie 
nad uplynulou opernou sezónou. Zdanlivo pri
skeptický. veď najmä v Košiciach sme zazna
menal i viac kladov než nedostatk ov. A predsa .. . 
V dvoch najväčších slovenských divadlách m áme 
iba d l'ncll rež.isérov k torých výsledky neupada-
j ú do slabšieho pt'i~meru, vôbec v nich nemúme 
di rigentskú osobnosť, ako bol kedysi Karel Ne
ubal Zuna. Chalabala, hoci posledné výsledky 
Hol<;ubka a Málka svedčia o vysokom štandarde, 
oba súbory obchádza sólistická k ríza, ktorá sa 
neprejavuje ani tak v nedostatku kva lity ako , 
v nedos tatku kvantity. Riadna prevádzka dvoch 
.,kamenných" divadiel na solídnej umeleckej 
úrovni sa nedá robiť s necelou dvadsiatkou 
~lis~v. ru 

Trenčianske Tep lice sú 
priekopnfkmi Ietuýcl1 hu
dobných festivulov nie len 
na Slovens ku, a le snáď v 
strednej Európe vôbec. Kul
túrna minulosť ich zav!izuje 
k poriadaniu letných hu
dobných poclujut! a j v sú· 

, " ,., 
časnosti.. Dňa 20. júna t. r . 
bolo otvorené v tomto kú
peľnom meste už 25. hu
dobné leto. O týždeň ne
sMr 26. júna uviedla Slo
venská filharmónia (pod 
taktovkou dr. Ľudovrta Raj
t era a so sólis tom Jánom 
Panenkom) beethovenovský 
koncert V. symfóniu, 
Promethea a III. koncert 
11re klavfr a or chester. Dlía 
30. júna koncertoval v 
Trenčianskych Tepliciach 
Slovensl<ý komorný oL·che~

ter s pr.ogramom zostave
ným z talianskej barokovej 
hudby a z diel Mozarta, Ja
náčka a Brittena. Prvý deií 
júla mal recitá l západone
mecký klavirista Eckhart 
Besch. Zazneli na 1'íom so
náty L. v. Beethovena. Dr u
hého júla účinkoval Spevác
ky zbor slovenských učite

ľov, ktoL'Ý sa pripravuje 
oslávH budúci rok svoju 
l;lä fdesiatlm. Nedal sa za 
hanbi( medzi elitou pL·ofe· 
sionálnych umelGOV. Pocl 
taktovkou pr of. HaluzicMho 
prednieso l precízne naštu
dovaný program, v ktorom 
odzneli aj čísla nacvičené 

na chys taný zájazd do Ho
landska. Na záver trenčlan 
!;ko-teplického h udobného 
leta - ešte pred závereč 

ným koncertom symfonikov 
•t Gottwaldova uviedla 
Slovenská filha rmónia Beel · 
hovenovu Missu solemnis. 

TVZ DEN 
HORÚCEHO LETA 

Z gramoplatní na redakčnom stole apozomuJeme 110 nahráv
·ku Pražsk·ého dychového kvmteta M Munclingra, na ktorej 
sú skladby W. A Mozarta a C. Ph. E. _.Bacha. ( Z kole1ccie 
ocenených obalov Artie - výtvarník A. Cerný. ) 

Ladislav Korbef 

Ladislav BURLAS: 

ZV ON· 
cykius miešaných zborov 
na poéziu Milana Rúfusa 
Vydal PANTON, vydavateľstvo Slovenského hudobného fondu 
Vytlačil Slovenský hudobný fond 
Náklad 700 výtlačkov 
l. vydanie 1969 
Cena ll Kčs 

Odmenené II. cenou v súťaži k 25. výročiu oslobodenia CSSR 
v kategóri i pre komorné sklad by, vokálne alebo zborové cykly. 

-o-
Niet pochýb o tom, že Burlas~va komp~zičná yrod~kcia pos · 

ledných rokov nesie sa v znamem s kladatelovho cestneho a zod
povedného zápasu o svoj ľudský i umelecký výraz. Podob1~e 
ako viičšina jeho generačných vrstovníkov, i Burlas podrobuJe 
svoj životný názor neúprosnej korekcii: !lamiesto is tôt a hod
nôt už raz zdanlivo pevne nadobudnutych dostavuje sa !_ch 
problematizácia, namiesto kánonizova~~ho životného po~1tu 
neochvejného optimizmu a bujarej vasne - formul?vaneho 
v Baníckej kantáte a Spievajúcom s rdci - pochybnosti, · skep· 
sa, namiesto s uverénnej jednoznačnosti faktov, .životných n~
zorov a cierov ich potenciálna multiplicita, niekdajší kult pozl· 
tivlty nahrádza smútok,- meditácia a in trovertný myš lienkový 
ponor, bývalú rovnováhu nepokoj, napätie a neis!ota, .sebavedo
mé sebapotvrdenie je vystriedané sebaprekonamm. 

Najmä v troch opusoch Burla_sovho posledného ~vorivého. ob· 
dobia nachádza tento, takpovedtac, prehodnocovact proces s'l!oj 
prenikavý hudobný výr az: z nich, popri rýdzo inš trumentálnom 
Planctuse a Hudbe pre sláčikové kvarteto sú to predovšetkým 
ZVONY, cyklus miešaných zborov na poéziu M. Rúfusa, ktoré 
vo svojej tesnej náväznost i na verbálny útvat· hrajú pri hu
manizácii s kladatefovho ľudského i umeleckého svetonázoru 
nie nepodstatnú úlohu. Už samot ný významový .posun v oblasti 
inšpiračných zdrojov od Mihálika k Rúfusovi je, v zmysle vyššie , 
povedaného, pre pozdného Burlasa nanajvýš symptomatický: ,mr 
jedne,! strane ·Mihálik, b ásnik programovo verný viac nadosob- ' 
nej norme ako svojmu lyrickému zážitku, bezvýhradne veriaci 
v optimistický chod dejín a správnosť svojich životných a bás
nických istôt, na druhej zasa Rúfus, poét priam sedmil.lolestný, 
ktorý na svojich bedrách akoby niesol celú záťaž existencionál· 
nych ľudských útrap, básnik permanent ne pochybujúci o hod
notách dávno overených; na jednej strane Mihálik, niekedy t ak
mer manifestačne proklamujúci prioritu príležit ostne funkčnej 
hodnoty básne pred jej hodnotou estetickou, na druhej opäť 
Rúfus s úpor ným ·úsilím kryť slovo vnútorným krvácaním. "Sko
ro l<aždá Rúfusová báseň pripomína reliéf, tesaný do žulovej 
skaly; stoji za ňou nál:.uživé úsilie vytvo~iť definitívny verbálny 

"tVar, -čosi takého pevného a nepohnutehtého, ako je formula, 
postihujúca dajaký prírodný zákon. Slová vo verši pomenúvajú 
básnikov svet raz navždy, sú maximálne významovo zaťažené, 
takže budia dojem až akýchsi definícii, konečných výrokov." 
(Bohuslav Kováč). Tento krátky exkurz do princípov Rúfusovej 
poetiky je (lôležitý už aj preto, aby s me správn~ poc.hop.i.Ji nie .., 
len Burlasovu tematickú orientáciu na tohto básnika, ale 'i vý~·· 
ber z jeho zbierky a dramaturgiu zborového cyklu: z tt·ojice 
zhudobnených básní (Vrchári, Cesta, Zvony) dve okrajové ho
voria o stiesňujúcej regionálnej situovanosti (i hudobne s ú dosť 
podobne riešené ), centrálna je posunutá do polohy všeobecnej 
ľudskej výpovede; tomuto tematickému členeniu zodpovedá i 
poradie jednot livých zborov v cykle, ktoré je oproti zbier\<e 
mierne modifikované. Napokon, najväčšiu pozornosť si zasluhuje 
Burlasova minuciózna kompozičná práca s Rúfusovým poetickým 
materiálom: výsledný verbálno-hudobný tvar tlokument uje zre
losť hudobného myslenia skladateľovho a svedči o nesmierne 
jemnom a dlho kultivovanom cite pri narábaní s básnickým 
s lovom, veršom i replikou. Pre každý zbot• utvára Bur las cha
rakterist ický rytmicko~melodický i sadzobný typus, ktorý nie 
lenže prenikavo postihuje textovú podstatu, ale obohacuje j u 
o kvality výsostne hudobné. Prejdime teraz k stručnej analýze 
jednotlivých zborov: 

VRCHÄRI. Konzekventný, temer neprerušený izory lmický prie~ 
beh a modálny charakter melodickej línie skladby splňajú funk
ciu názvukov na liturgický chorál. Trpké zarieknutie básnikovo 
nadobúda takýmto hudobno-technicl<ým spracovaním pôsobivý 
s ymbolický háv; je t o bezosporu archaizuj úc!, lit anický spev 
vidieckej náboženskej obce. Základný stave bný prvok interva
lovej štruktúry Vrchárov tvorí v izorytmických úsekoch zväčša 
kvar tovo-kvintová výstavba, v lineárnych úsekoch prevládajú 
zasa malosekundové a veľkoseptimové vzťahy, rezultujúce až 
v clustre. Veľký (lôraz je kladený i na re!lukovanú, jed.noduchú 
sadzbu. 

CESTA. Chromaticky budovaná melodika sa t•ozvíja obmieií.a
ním úvodného voľného dodekaťonického radu. Lineárnosť pr o
cesu je realizovaná rytmicko-metrickým kontrapunktom. Reci
tatívny úsek pripravuje prechod k úseku záverečnému, ktorý 
je budovaný na podobných tektonických princípoch ako pred
chádzajúci zbor, tu však s väčším dôrazom na terciové súzvuky. 
Charakteristické sú biakordlcké súzvuky kvintakordov v druhej 
časti zboru. 

Hudobný materiál použitý v záverečných Zvonoch s umarizuje 
výrazové prostriedky predchádzajúcich dvoch zborov. Výber 
l<ontrastujúcich výrazových prostriedkov v oblasti akordil<y i me
lodickej výstavby sa tu však neodohráva iba na pôde následné
ho prirad'ovania jednotlivých úsekov; na rozdiel o!l Vrchárov 
a Cesty zaznieva s imultánne. Homofónna dikcia kvartovo-kvin
tových paralelízmov je už v priebehu ich znenia rušená chro
ma tieky budovanou melodickou . líniou s využitím typicky bar
tókovskej vefkosekundovej ·. centralizácie. Záverečné myšlienko
vé posols tvo básnikovo ( "Buď trpezlivá, vydrž pod nami . . . ") je 
tt:aktované formou ostinátneho litanického repetovania jedinéh,o 
tónu ( tento kompozičný princíp · významového ozvláštňovania 
myš lienkovo závažných či gnómických častí textu je vôbec pre 
{:elý zborový cyklus typický). Vrcholné memorovanie ("Jak mat
ky pohybujú perami ... ") s a dosahuje prostredníctvom narasta
nia faktúry a paralelnej chromatickej melodiky mužských : hla
~ov. 

Záverom treba poznamenať, že Burlasov zbot·ový cyklus nie j e, 
·1aštastie, odkázaný na sprostredkúvajúcu verbálnu nadstavbu, 
1\ torou trpi väčšina diel príbuzného žánru. J e autentickým hu
:lobným útvarom s plnoprávnym nárokom na neodvodenú exis
tenciu. A je zároveň i svedectvom autorovho úprimného, ne
tr·ansparentne angažo\ '" v>lw umeleckého i občianskeho postoja. 

Cubomir CHALUPKA 
Ivan MARTON 

' 



Jan Vodňanský 
Petr Skoumal Nemať čas zostarnuť 

Ian Vodňanslqí Snímka: l. Látal 

A ko dieťa som si vymyslel dosť sla
bomyseľnú zábavu. Tvrdil som, že 
viem po anglicky. V parkoch som 

" poriada!" pre svojich priateľov koncer
ty tak, že som vyliezol na kopu štrku a 
tam som vydával rôzne neartikulované 
zvuky. Moji spolužiaci boli ná tom s an
gličtinou - pochopitfJfne - rovnako ako 
ja, a tí čo trochu vedeli. mlčali, pretože 
za zábavu to stálo." 

O štvrť storoe!ie neskôr vymenil Jan 
Vodňanský kopu štrku za pódium čino-

hemého klubu. Nie preto, aby tu pred
stieral znalost angličtiny, alebo dokazoval 
svoje vokálne indispozície. Privádza so 
skladateľom Petrom Skoumalom na sve t 
nové pesničky, rozprávky. dialógy, nové 
pocity a vízie v do teraz nezmapovaných 
normách. 

Ale ču bolo skôr, než ste sa predstavili 
publiku v programoch S úsmevom idio
ta ·a Hurá na Bastilu . .. 

Vodiíansl<ý: Čistou náhodou som vy 
študoval faku ltu strojného inžinierstva 
Ekonomický smer, lebo tam sa najmenej 
rys ovaló. Z tých čias mi zostali už lb~ 
niektoré odbol'!lé terminy, ktoré použi
varn pre svoje deflnicJe. Nap t·iek t-omu, že 
sa v nich snažím skôr o hlbší pohľad 
študenta fl!ozofie. Konečne štud ujem to 
čo ma zaujima. 

Skoumal ; Pôvodné povolanie zbormaj 
ster, terajšie pracovné za raden ie - hu· 
dobný referent. Som zamestnancom či no
herného klubu . zatiaľ čn HonzA t u iba 
hos ťuje . 

Ile akcie publika s ú spontánne a tak · 
mer bezvýhradné Predpokladali ste tento 
úspech? 

~koumal: P6voclne sme spievali pre nie 
koľko pt•!ateľov a nezáväzne sme sa tým 
zabávali. Neskôt• to bo li akési "ok ienl\él " 
troch. päť pesničiek v IJ!'al:skeJ Hedule 
a v Luxore. V ČlnCJhel'nom klube to bol 
tak trochu experimen t. Ale zistili sme, že 
v divadle sa môže zisť dvestopäťdesiat 
l'udí, kto r! sa chovajú ako naši priatelia. 
Nechceme toti ž baviť ľudi s odstupom 
ale sn:ižlme sa ich zat iahnuť clo hry uf' 
nášho t rochu čudného sveta 

Vodňanský: Mysle·! som si. že te xty lly 
mal spievať niekto, kto to vie. Ale Pete r 
ma .,vydrel" natoľko, že diváci nezaspia 
a vydržia ma počúva t dlhš !e ako dvadsať 
minút, čo som pôvodne nept•ec.lpoklada l 

Vaša tvorba sa radí do oblasti humot·u 
trochu neobvyklého . . . 

Vodňanský: Pre mňa je to vysvetlite ľ 
né azda len h!bšim! až metafyzickými sú
vlslosfaml. Tou neustá lou vibráciou medzi 
životom a smrťou, ktorej sa mi dostalo už 
pr! samom prtchode na tú to planétu. Z 
t·ozpl:ávania totiž viem, že s amotný pric · 
beh môjho pôrodu nebol ldyllcký. O môj 
život sa do-st- bojovalo, a tak moja teraj· 
š la ex!stenc!a je vlas t ne da ná ct lž!ados· 
ťou pôrodnika - udržať ma pri živote . Tá· 
to skutočnosť zrejme ovplyvnila ce lý môj 
prlstup k svetu a životu. Bol som vždy 

JOHN MAYALL 
Keď po smrti Briana Jonesa prišiel k Ro!!ing Stones Mick 

Taylor, naplsala anglická tlač, že novým členom Stones je 
"akýsi neznámy gitarist a z jazz- skupiny Johna Mayalla". 

Tento citát nám dokazuje, že a ni v Anglicku nemá John 
·Mayall popularitu adekvátnu svoj!m zásluhám o t•ozvoj pro
gresivnej pop-music. Tohto roku bude mať 36 rokov a hudbe 
sa venuje od svojich 13 rokov. Prvú skupinu založil v roku 
1955 pod názvom POWER HOUSE FOUH . Už vtedy sa začlna 
zaujfmať o blues, ktoré sa neskoršie stalo dom!nantným hu
dobným štýlom v jeho tvorbe. Blues - typická americká 
hudba, nebola v t ých časoch v Anglicku populá rna, kde sa 
:okrem malého ·záujmu o tento druh hudby prejavil aj ne 
dostatok mladých hudobníkov, ktorí by boli schopn! venovať 
·sa tomi1to smeru. Obidva problémy chcel t'ozt·iešiť John 
Mayall (Johnov obľúbený pro jekt j e zavedenie vlastnej znač
ky .. c~usade", na ktorej by chcel vydáva ť umelcov, ktorých 
veľmi obdivuje, včetne zabudnutého J. B. teno!ra ) svojim 
nekompromisným postojom, vyhýbajúc sa akýmkol'vek ko~ 

merčným š týlom, 
Svoj hudob ný boj s plnou intenzitou rozvinul zuloženlm 

BLUESBREAKERS v t•oku 1963. Od prvopočiatku existencie 
s kupiny sa pokúšal prib!ižiť blues anglickému publiku. častý 
mi personálnymi zmenami v kapele Mayall odchoval a vyučil 
celú generáciu nádejných hudobnikov a dokázal, že nie je len 
brilantný a všestranný hudobnik, ale aj schopný .. lovec· talen
tov" a hudobný pedagóg. 

Et·ic Clapton a Jack Bruce, obaja býval! členovia Blues 
breakers, zalozl!l s Ginger Baket·om skupinu Cream, ktorú 

'mnohl hudobni odbornlci označovalí (po Beatles) za naj lepšiu 
kapelu sveta. Pe ter Green, k torý v Bluesbreakers vystriedal 
Claptona, založil veľmi populárnu skupinu Fleetwood Mac 
(okrem Danny Kirwana prešli Mayallovou školou aj ďalši 

traja členovia tejto kapely - John Mac Vie, Mick Fleetwood 
a Jeremy Spencer). Popis skupin, ktoré založili Mayallovi žiaci 
by bol vel'mi dlhý, preto spomeňme len tie najznámejšie: 
JON HISEMAN COLOSSEUM, I<EEF HARTLEY BAND, FREE, 
AUNSLEY DUNBAR RETALITATION atď .. . Tieto kapely svo
jou základnou hudobnou tvorbou pokračujú v ceste, ktorú 
vytýčil v Angl!cku John Mayall. Niektor! však ďalej rozvi
jajú blues podľa svojich vlastných predstáv. Jon Hiseman 
Colosseum sa nachádza na rozhraní j azzu a pop~music (vy-

introver tné dieťa, ktoré prežlvalo všetky 
veci a udalosti vo fantázii. A občas som 
pocíti! potrebu prelomiť túto bariéru sa
moty nej akým až bizardným kúskom. 
Utiekol som nap riklad s priateľom z do
mu - s úmyslom dosiahnuť peši priestor 
okolo Tábol'a, kde som mal starú mamu. 
Ale v škole som sa choval celkom nor
málne, až príkladne. Tieto dve zdanlivo 
protikladné roviny sa v mojom živote 
stále preHnali. Pokiaľ nie som na javis
ku, tak som dosť vážny človek a žladna 
zvláštna zábava so mnou nie je. Najrad
šej niekde sedim s filozofickou kn!hou 

Skoumal: U mňa možno ťažko nájsť po
dobný teoret!cky objasniteľný podnet. 
1-lonzovc tex ty sa mi ,jednoducho páčia. 
E'ascinuje ma na nich ltteráma neviaza
nosť. Vzbudzuje to vo mne podobné po~ 
l'!ly ako naivné maliarstvo. 

často sa vo vašich textoch vyskytujú 
trápne situácie . .. 

Sl<oumal: To súvisi so skuloi:nosťou, že 
v nich ľucl ia l'ad i pristihujú druhých. 
Trápnosť sama o sebe je veľmi pikan tná 
záležitosť . 

Vu<lňanský : Moment uvoľneniu na slra 
ne diváka pr i tomto "trápnom humore" 
;.>rameni z faktu, že sa v ľuďoch neustále 
koncentrujú traumy z bežného života. 
é lovek sa permanentne snaž! zabrániť 
vzn iku t t•ópnych situácii ~ hľadá obranu. 
A_ kecľ míí tleto s ituácie pred sebou 
stvárnené - smeje sa. Smeje sa vlast
ným obavám . Smiech ho r. toho všetkého 
'lS iubodzuje 

Skoumal: z ol<tunihu trápnos ti majú ľu
dia vžuy radost A vychutnávaj ú j u až do 
dnu. Napríklad, keď sa niekto z hľadiska 
:.:atiahne do hry. Využili sme to v naše j 
poslednej hre . Jediný človek v tom ., lie
ta" a nevie, čo sl má počať. Osvetľujú 
ho, hovoria s n!m, všetka pozornosť je 
upre tú len na neho Ostatn! sú naclšeni 
a s rozkošou sledujú obeť. Ale nejde o to, 
priviesť osobu do rozpakov, ale vytiahnuť 
ju z anonymity hľadiska. Viem, že je to 
trochu nefa ir . . . Mám však rád ľudí, 
ktorí si vedia robiť zäbavu sami zo se 
ba, k tor! sa neberú príliš vážne. A to sú 
l'udia, ktorí s ú našimi priateľmi v hľa
disku. 

Hovorili sme o vašej súčasnej tvorbe, 
k torá vychlídJ:a zo sibtých prvotných im
pulzov. Dokážet~ v sebe i mimo seba 
nájsť vždy dostatok takých ·impulzov, 
ktoré by vám zabránili v ustrnutí a opa-

Vodňanský: To je správna otázka pre 
mňa ako filozofa . . Pľoblém každého l'úd
ského života je vo vyrovnaní sa s .;ého 
konečnosťou, obmedzenos'!:ou v ~ase a 
priestore s vyčerpaním všetkých fyzic
kých a duševných siL To, na čo sa pý

tate, je len j ednou zo zložiek ľudského 
bytia. Budeme tiež raz s tarí, senilní, vie
mc o tom. 

Skoumal: Prosim ťa , hovor za seba. 
Ja si uchovám duševnú sviežosť do vy
sokého veku. 

Vodiíanský: V tom prípade ži ješ tl e• 
HU tent icky. 

Skoumal : Je lepsie pripravova ť sa na 
to , že budem starý. 

Vodiíanský: Nie prip ravova·ť sa, ale ve
dief o tej možnosti, ale nepripustiť si ju. 
To je tá dialektika. 

Skoumal : Sú predsa ľutl ia stari a nie 
sú senilní. Tito ľudia totiž vžcly veľa 
pracovali: Možno, že príde taký momen.t, 
kedy človek citi prázdnotu. Vtedy si tt·e
ba odpočinúť. Ale ide o to, s tále sa ucl r · 
ž iavať v chode. Nemať čas zostárnuť . . , 

Zaznamenali: 
Ladislava Sieberovli 
Petr Kučera 

kovaní? Petr Skou.mal Snimka: I. Látal 

OTEC BIELEHO BLUES 
stupovali na vlaňajšom pražskom Jazz-festivale), a naproti 
tomu napr. Keef Hart ley Band inklinuje k hard- rocku. Mayal 
lovi žiaci, lepšie povedané skupiny, v kto t·ých účinku jú, do
sahujú veľkú popularitu, nahrávajú hity (napr.: Cream, Fleet-

' wood Mac, F1·ee) chvália ich recenzenti a kritici. 
Je paradoxné, že samotný Mayall nedosiahol nikdy veľkého 

uznania. Odpoveď na t o je .i<,dnoduchá: on t otiž nikdy netúžil 
po úspechu, jeho krédom je produkovanie dobrej progre
sívnej a pôsobivej hudby. Maya!! vždy rád zavádzal niečo 
nové a stále experimentuje. V polovici minulého roku sa 
objavil a v Anglicku prekvapu,iúca spr áva : John Maya!! - otec 
br it ského blues - prepustil sólového gitaristu zo skupiny. 
Osmu Maya!lovu skupinu opustil bubenik Collin A!!en a gi · 
t arista Mick Taylor. Mayall začal produkovať blues bez ryt
m iky. 

Mayall vyh!ás1L .,Mick a Colin sú preč, ja som však stá le 
tu a nahradfm Ich. Pokúsim sa o zostavenie kapely bez gilary 
a bicích, len netreba mať zbytočný strach. Nie j e to však 
úplne nová myšlienka. Jimmy Giuffre si na to spomenul v 
THE THAIN AND THE RIVER z JAZZ ON A SUMMER'S DAY. 
MUDDY WATERS tiež peacova! bez bicich. Toto sú len dvaja 
z m nožstva, ktoré to predtým využívalo." 

.,Vo vš etkých nástrojoch je predsa rylmus. Používam tri 
gitary: dvanásťstrunov(l, normálnu šesťstr·unovú a steel- gui
tar, hrám na harmoniku a spievam" - vyhlásil Mayall. Ok
rem neho kapel u tvorili ďa lší členovia: John Mark (akustic
ká gitara), John Almo nd (flauta, tenor saxo fón, organ) a 
Steve Thompson (bass). 

22. mája 1969 opustil John Deccu a prešiel k Polydoru . 
V tomto zložen! a na novej značke nahrali LP "TURNING 
POINT". Skoro na všetkých nahrávkach dominuje zvuk flauty, 
rytmická pôsob!vosť skladieb (pri a bsenci i bicích) Je zaistená 
virtuóznou hrou na sólových nástrojoch (gitara, organ) a 
basgitare. Na tejto platni sú menej použivané "elektri fiko 
vané" nástroje (,.Táto myšlienka ma napadla, keď som videl 
nesmierne množstvo prcelektl'izovaných kapiel v USA" - pre
hlási! Mayall), čím sa vytvára intímnejšia atmos[éra a sound 
zosliiva čistý a jasný. 

Mnohí kr it ici tvrdia. že lo bola doteraz najlepši~ Mayallova 
skupina (ťažko povedať, či majú pravdu, a le je isté. Žf! 1 out.o 
platňou John Maya ll urobil ďalši veľký krok vpred) . 

V súčasnosti sa potvt'dilo tvrdenie kritikov, že "to bola 
Maya l!ova najlepšia skupina" doslovne, IP.bo j eho dc·!viuty band 
už patri minulosti. Pt'iamo úmerne k jeho kvalitám a ln
venčnosti nám len zostáva tešiť sa na Mayallovu desiatu ka
pelu. F. HOR~ 



Hudobná výchova 
cov ueboll od seba tak daleko, takže bolo 
možné prejsť podla potreby z jedného 
miesta r okovania na druhé. 

K hodnotným prednáš~am, ·ktoré som sl 
vypočul prvý cleľí v sekcii všeobeéué p rob· 
lémy hudobnej výchovy, radim prejav 
prof. Georga Littla z Kanady o hudobnej 
výchove v Quebecku. Prednášku ilustro· 
val farebným filmom o hrách de ti v rôz 
nych ročných obdobiach, kde si cibrili 
h udobný sluch a náklonnosť k h udbe, 
estetike prostredia, výtvarnému umeniu a 
výtvarnej produkcii ( schovávačka v sne
hu, hry s rôznymi geometrickými tvarmi 
a balónm i, malovánky, kreslenie zo živé
ho tleťia, medzi hudobnými nástrojmi 
atď. ] . V tejto sekcii odznela aj prednáška 
dr. Jána Bud!ka z Prahy o hudobnej vý· 
chove v CSSR. Prednášate! hovor il skôr 
o budúcich zámeroch Inštitúcií zaoberajú· 
cich sa hudobnovýchovným procesom u 
näs, ako o dotera jšieh výsledkoch. Z pred
náš l<y N. Korychalovej z Leningradu sa 
dozvedel zahraničný účastnlk konfere ncie 
o systéme organizácie p rofes ionálnej hu
dobnej výchovy v Sovie tskom zväze .. 

liak Mateucz Sw!ei::ick! i'rednUal o i'l'Y• 
koch ľudovej hudby v umelej hudbe pre 
mládež v Polsku. Vel a poslucháčov mala 
najmä s. Mer! Davitašvill z Tbilisi, ktorá 
prednášala nn tému: Úloha Judoveľ a kla· 
sickej hudl)y v hudobnej výchove mláde· 
že. Prednášku ilustrovala ukážkami gt'u · 

.zínskeho folklóru,' ' ktorý interpretoval 
š kolský komorný zbor. Popoludní koncerto
vali deti z Mestského domu osvety v Bra· 
tisla ve (dirigentka Sa rayovi!.] a dievčen· 
ský zbor s trednej školy Z. Kodálya z Bu· 
dapešti. Obecenstvu sa páčil zbor národ· 
ného umelca E. Suchot'\a Aká si mi krás· 
na a Ota Ferenczyho Májová. Ve lký úspech 
zožala dir igentka maclarského zboru An· 
dor Ilona, ktor á a j pri s vo jom vysokom 
veku podala strhujúci výkon. 

l 

vo svetle súčasnei doby 
(na okrJi IX. konferencie ISME-v Moskve v dňoch 8.·14. júla 1970) 

Pia ty deii (nedelu ] s me využili rekreač· 
ne. Oboznámili s me sa s pamätihodnosťa
mi Moskvy (Kremeľ, Treťakovská galéria, 
Pu.~kinovo múzeum, Leninské hory, me tro 
atcr.]. Prehliadka Moskvy sa skončila pri
jemným výletom loďou p~ rieke Moskve. 

Medzlnlirodná spoločnosť pre hudobnú boroch hudobnovýchovnej práce. Zasad
výchovu - ISME - porladala v Júli tohto nutla prebiehal! v nielwll(ých sel(Ciách, 
roku dve konferencie, ktorých program okrem ktorých bývali plenárne zasa dnu
nadväzoval na seba. Prvá sa uskutočnila tia, diskusie, koncerty a demonštrácie fll 
v Stockholme a druhá v Moskve. Bola to •mov. Významnou časťou konferen cie bola 
už v poradi deviata konferencia spoloč- výs tava ·odbornej llte t·atúry a hudobných 
nosti ISME so sld lom vo Washingtone. nás tt•ojov ( detsk9ch] na konferen cii zú
Spoločnosť sa prvýkrát zišla roku 1936 častnených kraj!n. Tematický okruh pre
v Prahe. Po vojnových rokoch obnovila beraných problémov sa sústreclll clo cle· 
svoju činnosť kongresom v Bruseli roku siatlch skupin: 
1953. V súčasnosti má spoločnosť asi 1200 
členov a spolupracuje so spoločnosťami 
pre hudobnú výchovu z 23 kraJin. V ča
sopise The Internatlonal Music Educator 
publlkujú svoje poznatky pedngógovia z 
celého sveta. Od svojho založenln sa usi
luje spoločnosť ISME zhromažclovať a t·oz
šll•ovať Informácie o hudobnej výchove nn 
celom s vete, vykonáva p riesku my didak
tických a metodických problémov v s po · 
lupráci s nát·oclnýml spoločnosťami, spro
stredkuje výmenu učebných pomôcok u 
textov, p lánuje a podporuje zahraničné 
iitt1dlum hudobných pedagógov, usiluje o 
Zllloženie Medzlnát·odného tnštltútu pre 
hudobnú výchovu s cielom študova ť a 
ll;oordinovat hudobnovýchovnú prácu na 
celom svete (v spolupráci s UNESCOm]. 

- všeobecné problémy hudobnej vý-
chovy, 

- predškolská h udobná výchova, 
- hudba v n árodnej a s tred nej škole, 
- hudobná výc hova más, 
- profesionálne hudobné vzdela nie, 
- pt•lprava učiteľov hudb y, 
- okrúh ly stô l lntclobných skl aclaterov, 
- súčasné ľormy a me tódy hudobnej 

výchovy, 
- foll<lór a hudobná výchova, 
- vedec l<é výsk umy. 

Prednášky prebiehali ~účasne u a n ie
)(Ofkých miestach. Deleg[!ti si vybe ruli té
my podla svoj ich záu jmov. Vefakr tít všal( 
súčasne pre bieh a lo nleko ľlw zaujlmavých 
akcii, takže bolo tl•e ba sa rozhodnúť ft vo 
volnom čase podebatovať s kolegmn i o 
tom, čo nel)olo možné navStiviť. Našťastie, 
Dom sovietskych sl<lada tefov, Stlpová sieií 
všezvilzového domu a Centrálny dom ume l-

Tret! cieň konferencie ma zaujala pred
náška madarskej uči teiky Mihály! Gyu
láné, k tortí velmi zau j!mavo vysvetlila 
spôsoby osvojova nia sl notového plsma a 
čítanie nô t v druhej triede 'národnej š ko
ly s o špecializác iou na hudobnú výchovu. 
Pútavo predn iesla pr ednlišlm o hudobnej 
výchove det! a mladeže v k lubo ch odbo
rov a clomoch pionierov s . L. Zem \lani
lwvá z Moskvy. V Dome sovietsl(ych skla
dnte lov prednášal doc. L. Burlas o hu
dobnej tvorbe p re deti a m ládež so zre· 
telo m na hudobné št ýly. Lákavý nadpis 
dal svoJej prednáške prof. Manuel Borgu
no zo Spanlelska: Ako zachräniť hudobnú 
výchovu. Re l<tor dl jonskej 1.miverzity pwr. 
André Ameller preclnášnl poobede o hu
do bnej výchove Inštrume ntalistov-ama té
rov. 

Siesty deťi prebiehali rokovan ia v š ty
roch sekciá ch. Zaujimavo p rednášal p rot. 
Kell er zo Salzburgu o výsledkoch práca 
Or ffovho lnstitutu. Súčasťou refer l'itu prof. 
Kellera boli demonštrácie spôsobov apli
kácie Orffovho Schulwerku v niektorých 
krajinách Európy. Naluávky ukončil Ebe
novým a Hurnfkovým Ceským Schu lwer · 
kom ako velmi (tspešným dielom toho 
druhu u nás. Večer vystupoval komorný 
orchester deti z Prahy, Velký harmonika· 
vý s(tbor Domu kultúry V. I. Leni.na v Gbr· 
kom a Folklórny súbor Domu pionierov 
J. Dimit rova v Sofii. 
Záverečný slávnostný koncer t na jlep· 

ších zborov, s(tborov a hudobných te lies 
zúčastnených na IX. l<onferencii .ISME sa 
uskutočnil v kremefskom Zjazdovom palá· 
ci. S rozhlasovým orchestrom pod vede
nim Aranoviča zaspievalo asi tisíc mos· 
kovských detí na záver programu nie
koľko ľudových piesni a p ionierskych po
chodov. K nezabuclnutelným zážitkom 
patri vystúpenie moskovsk ých p(ouiel·~v 
s tancam i národov vyustiac!ch v myšllen· 

· ústrednou téli1ou konferencie v Moskve 
bola Cilob a hudby v 2lvote deU a mlád eile. 
Dele,gá.U sa zllčastňovali na pt•ednáškach 
významných odbpmlkov v jednotlivých od-

TOP 10 SINGLES 
ANGLICKO 
(Melody Mtiker, 25. vu. 1970) 

lA 1 ) ALL ·RIGHT NOW Free 
2. ( 6) UP, AROUND THE BEND Creedence Clearwater 
• · ·· · · · Revival 

:• .. i;'( s ) LÔ"CA- ,- :-· -· - . .,. .. '-'Kiŕtks'-:-
4: ( 2) IN THE SUMMERTIME ' Mungo Jerry 
5. (ll) SOMETHING Sh irley Bassey 
tt ( 3) IT'S ALL IN TH.E GAME Four Tops 
7. (10) LADY D'ARBANVILLE Cat Stevens 
8. (-) THE WONDER OF YOU Elvis Presley 
9, (~5) LOVE OF THE COMMON Pl!:Ol"LE Nicky Thomas 

lO; ( 7) GOODBYE SAM, HELLO SAMANTHA Cllff Richard 

tJ SA 

'(Billboard, 25. VII. 1970) 

l, ( 3) THEY LONG TO BE CLOSE TO ·YOU Cáqľente rs 
2. ( l) MAMA TOLD ME NOT TO COME Three Dog · Nigh t 
3, ( 4) BAND OF GOLD Freda Payne 
4. ( 2) THE LOVE YOU SAVE Jackson Five 
5. (10) MAKE IT WITH YOU Bread 
6. ( 5) BALL OF CONFUSION Tempta t ions 
7. ( 6) RIDE CAPTA.IN RIDE Blues Image 
8, ( 8) OOH CHILD Five Stairsteps 
9. (18) SIGNED, SEALED, DELIVEHED St evie Wonder 

10. ( 7) LAY DOWN Melanie an d Edwin Hawki ns Singers 

V anglickej Hit Paráde vys t r iedala na prvom miest e 
skupinu Mun go J erry k apela F ree so skladbou ALL RIGHT 
NOW. Popr i singli sa dobre predáva a j LP tejto skupiny 
,.FIRE AND WATER", ktorá je na d ruhom mieste za ďal 
šou úspešnou LP Simona a Garfunkela ,.BRIDGE OVER 
'ľROUBLED WATER", k torá ved ie aj medzi západo nemec
k ými dlhohraj(tc imi platňami. Medzi s lnglam i v NSR je 
na prvom mies te skladba zo spomlnanej LP ,.EL CONDOR 
PASA", ktorá je j ednou z najhrane jších a najobľúbenej
š ích piesní súčasnosti. Ide o peru áns ku ľudovú pie seň 
z 18. ' storočia . V britskej Top Ten sa opäť nachád za hit 
Beatles ,.SOMETHING", t entoraz v podan! Angli čanky 
Shirley Bassey (videli sme ju vlani v Europar ty) , žijúce j 
v Taliansku. ,.SOMETHING" nasp ievali na SP ďalši svetov! 
speváci - Tony Bennett a Des O'Connor . Do anglického 
Topu sa opäť dostal Cat Stevens ( prvý h lt v roku 1967 
.,Math ew and Son" ) so skladbou ,.LADY D'ARBANVILLE". 
Reggae zastupuje N!cky Thomas na deviatom mieste. 

V Holandsku a Poľsku je na prvom mies te ,.QUESTION" 
s Moody Blues, v Juhoslávii "DAUGI-ITER OF DARKNESS'' 
- Tom. Jones, v španielsku ,.UN RAYO DE SOL" s domá
cou s kupinou Los Diablos a taliansku Hit parade vedie 
,;LADY BARBARA" v podaní Renata dei Profet iho. Ma
ďarský LP-rebríček vedie pla tňa s domácimi kapelami, 
ktorá má názov "THE HUNGARIA BEAT GROUP PLAYS". 
V československej Top Twenty je n a prvom mieste stále 
Pavel Bobek so skladbou "RUBY, NECHTEJ MI LÁSKU 
BRAT". 

S podporou americk ého departme nt u a bez f i nančných 
požiadaviek k oncertovala v Poľsku, Rumunsk u a Juhoslá
vii legendárna skupina Blood, Sweat and Tears . V Prahe 
vznikl a prvá československá an imovaná skupina. Zo 150 
účastnikov konkurzu nakoniec piati tvoria novú skupinu 
PROČPROČ. český .,Don Kirshner" je manage t· a publi 
c ista Josef SchUtz. Na jeseň im má vyjsť prvá platňa. 

F. H. 

z obsahu čísla 16 
Tadeiš Salva - a lebo hľadanie humánnosti e Kruhy prla
telov umenia: á no alebo nie? e Najme nšia Butterfly bola 
zo. Slovensk a e žena-s ktadatefka Ivana Loudová e Pred 
stavujeme maďarskú s kupinu Omega 

S mi mot·iadn ym záujmom som s ledova l 
štvrtý deň prog ra m sekcie Folk lór a hu 
dolmá výchova. Prof. Akira Ueda z Ja
ponslm h ovoril o spôsobe osvojovania sl 
japonských stupnlc z ľudových p iesn!. Po-

ku zbratania sa národov. · 
Alextinder Móžl 

Hudobný 
kalendár 
2. aug ust 

1945 umrel Pietro M H s • 
ca g nl, talians ky h udobný 
sl\lnclater (nar. 7. XII. 1863] 
- 25. výročie smrti. 

~-lltl!!USt---- .--

1905 narodil sa Boris Ale· 
xandrovič A l e x a n dr o v, 
sovietsky hudobný s l\lada
tel a dít•igent - 65. výro
čie narodeniu. 
1920 na rodil sa Jozef 
Fr ank · Zemp l í ns ky, 
hudobný sklada teľ, kape l
nfk Slovt6nu - 50. výročie 
narod en ia. 
1930 umrel Siegfr ied Wag . 
ne r , nemecký hudobný 
skladateľ a di rige nt [nar 
6. VI. 1869 ] - 40. výroč i e 
smr ti. 

9. a us ust 
1950 umrel Niko laj Jnlwvle
vtč M i a s !( o v s l< l j, nú · 
rodný umelec Sovietskeho 
:~:väzu, hudo bný sklad ate l 
(nar. 20. IV. 181:111 - 20. 
výročie s mr t i. 

10. ausust 
1820 u mre l ]án L a v o tt a, 
maďarský hudobný sklada· 
tel (na r . 5. VII. 1764] -
150. výročie s mrt!. 
1865 n arodil sa Alexander 
Konsta.ntlnovlč G l a z u no v, 
vyn lkaj(tci ruský hudobný 
skladateľ (mme! 21. III. 
1936 J - 105 . výročie na
rodenia. 

ll. august 
1920 n a t·odil sa Joz~ H a • 
t o k , só lis ta s pevoh ry Di· 
vadia J. Zábors l<ého v Pre· 
šove - 50. výročie n aro· 
dania. 

12. august 
1885 narodil sa Alexander 
A l b r e c h t , slovenský hu
d obný skladater - 85. vý· 
roč!e narodenia . 

20. august 
1935 umrel Otakar O s t r • 
č 11, český llltdobný s klada· 
tel (nar. 25. Il. 1879) -
35. výročie smr ti. 

24. ausust 
1900 n arodil sa Váša P r ! -
lloda, český husľový virtu1'>z 
(umrel 27. VII. 1960 ] - 70. 
výročie narodenia. 

29. aug ust 
1905 narod!la sa Magda 
M ó t' yo v á 1 koncertná umel· 
kyňa, p rofesorl\a Konzerva 
tória v Bratislave - G5. vý
ročie narodenia. 

Ofi a 12. júna 1970 bola v male j za 
sadacej sieni MsNV v Rožiiave prv~ 
t: lensk á schôdza k lubu Hudobnej m lá
tl e:Ze, k torý sa v tomto meste založil 
a je výsledkom aktt.vizác ie hudby
milovnej mládeže. Zasadanie sa us ku
točnilo vo velmi úprimnom ovzduš! 
a s cennými ná metmi pre budt1cu 
či nnosť k lubu. 

Zasadanie vied la pani Emíli u Kli
mova, tajomníčka pt·i S lovenskej fil
harmónii v Bl'a ll s lave, ktorá podrob
tts ·iufG:l'tnQvala -'člen{) v o činnosti 
iných klubov a svoj imi návrh m! po
mohla vypracova ť plán činnost! Hu· 
dobnej m ládeže. 

Dramaturglcl<ý plán je velmi slub
ný, a l\eď sa ho podarí v plnom roz
sahu realizovať, prinesie iste krásne 
ume lecké zážitl1y. V pláne sa počíta 
s ume lcami a kými s ú n a pr. mladý 
ma!Iarský k lavi rista Imre Anta l, Slo
venskí madriga listi, Collegium mus i-

. cum, Slovenské kvarteto ap. Plánuje 
sa beseda s n iektorým významným 
s lovenským hudobným skladatelom, 
predniíšl<a s pojenl'i s rep rodu kovaným 
koncertom pr i prlležitosti výročia 

Hudobná mládež 
v Rožňave 
narodenia L. v. Beethovena, k oncert 
členov klubu a spoločný zájazd 1111 
n iektoré operné predstavenie do Ko· 
šlc a lebo Bratislavy. 
· Je ve Tm i . -radostné, že myšllcmky 
Hudobn ej mládeže našlt pt•ívržencov 
a j v Rožiiave. Počet členov je za
tia l 20. 

Záverom je potrebné sa po(!al<ovllť 
pani Kl!movej za všemožnt1 podporu 
pri založen! Hudobnej mlá,leže v Rož· 
11ave, ako aj p t•ofesorke Márl! Mathat· 
zelovej Zfi to, že náborom mládeže 
a prlklaclným p lne nlm t ermínov pri
s pela vytvoriť jadro organizác ie. 

Clenská schôd za sa skončila ma
lým klavírnym J(oncertom posl u cháč· 
ky Konzervatória Má rie Cáiovej. 

Iun Cech 

Slovenský hudobný fond vyhlasuje k 50. výroctu založeuia 
Komunistickej strany českosloven ska SLiťCii na zborové sklad· 
by, resp. cykly a na piesňové cykly, ktoré svojou ideovoume
leckou výpoveďou budú dôstojným vyjadrením významu to
hoto jubilea polstoročného zápasu nášho l'udu o spoločenský 
pokrok pod vedením komunistickej strany. 
Súťaž je neanonymná. Súťažné diela doteraz nezverejnené 

a nepredvedené treba zaslať do 31. decembra 1970 na adre· 
su Slovenského hudobného fondu, Gorkého 19, Bratislava. 
Súťažné skladby posúdi porota menovaná Slovenským hu· 
dobným fondom. 
Súťažné diela získajú tieto ceny: 

1. cena 15.000,- Kčs 

2. cena 
3. cena 

12.000,- Kčs 

8.000,- Kčs 

Slovenský hudobný fond si na návrh poroty vyhradzuje .:eny 
rozdeli ť, resp. ne udeliť a zretel'ahodným skladbám udel iť 
odmeny. 

SLOVENSKÝ HUDOBNÝ FOND 
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O historickej 
·P.redanej neveste 

Nechcem podceňovať úsilie slovenských 
divadelných ochotníkov v Tisovci, ktorí pod 
,vedením veľkého närodovca a · horlivého or
gapizátora dr. Sama Daxnera n iekedy začiat
kom tohto storočia nacvičili a s tamburáš 
skou hudbou (alebo len s klavírom?) pred 
viedli pr vé de j stvo Smetanovej opery Pre 
daná nevesta. Ani im neuberám na zásluhe, 
že toto m·obili prví v časoch najzúr ivejšej 
maďarizácie, keď sa podobný čin považoval 
takmer za vlastizradný. Bol to však predsa 
len pokus bez nárokov na vyššie hodnotenie 
z umeleckých hľadisk. 

Skutočná prvä inscenácia Predanej neves
t y na st rednom Slovensku sa uskutočnila 
7. marca 1927 v rámci činnosti Orchestrál
neho a speváckeho združenia pohr onského 
vo Zvolene. Bolo to dobre zorganizované 
ochotnícke umelecké t eleso, založené v r oku 
1923, kedy . sa v dôs ledku admin istratívne j 
r eformy u tvoril vo Zvolene župný úrad. Žup
ný radca dr. František ·Pr ocházka (rut ino
vaný hudobník) vyšiel s myšlienkou vytvoriť 
z hudobníkov-amatérov Zvolena a okolia hu
dobný súbor. V krátkom čase popri orches
tri vznikol aj súbor spevácky. Clenmi bo li 
väčšinou česi, pracovníci rôznych profesií. 
čo j e pochopiteľné, lebo mnohí z nich p r išli 
na Slovensko s bohatými skúsenosťami v 
kultúrnej i ochobnícke ;j práci. Ale postupne 
sa k nim s ochotou a nadšením pridávali 
aj Slováci. 

Združenie rozvinulo svoju činnost a po
r iadalo koncerty vo Zvolene a v iných mes
tách. V roku 1926 naštudoval dr. Procházka, 
ktorý bol dir igentom orchestra, Škroupovu 
operu Dráten!k - pri príležitost i 100. vý
ročia vzniku te,jto česke;j opery. 

Po úspešnom predvede ní Dráteníka po
mýšľal dr. Procházka nacvič iť Smetanovu 
Predanú nevestu. Našiel u členov združenia 
porozumenie a nadšen ie pre túto vec. Vy
bral i vhotiných predstaviteľov hlavných 

vytvoril profesor kreslen ia na zvolenskom 
gymnáziu - Košäbek. Kostýmy boli požičané 
od f irmy Thalia z Prahy. 

Operu hrali niekol'kokrát vo Zvolene, dve 
predstavenia boli v Banskej Bystt'ici, ďaleJ 
sa hrala v Leviciach, Lučenci, Kremnici, 
Martine - spolu bolo asi ll predstavení 
Obecenstvo prijalo operu vel'mi srdečne. Po
d ľa refer átov v banskobystrickom Pohr on
skom hlásniku a zvolens kom Pluhu "výkony 
sólis tov, zboru, baletu i orches t rá boli veľmi 
dobr é, Eva Žitná up,útala. svojím pôvabným 
zjavom, jej soprán sa niesol ľahko a krás
ne, i vo výškach príjemne, vokalizác ia bola 
bezvadná, in tonácia absolútne pevná. úrovni 
je j vý~onu sa snažili približ iť aj ostat ní só
lis ti, čo sa im vo veľkej miere podari lo." 

Uvedomujúc si, za akých ťažkých a primi
tlvnych podmienok sa láto akcia uskutočni
la, možno by sme dnes mal i aj kritickejšie 
meradlo na jednotlivé výkony i celkové 
predvedenie d iela. Zásluhou dir igenta pro
cházku i všetkých účinkujúcich však zos ta 
ne, že perl u českej hudobnej tvorby, Sme
tanovu Predanú nevestu umožnili poznať 
stovkám poslucháčov - v časoch, kedy je 
diná profesionálna opera na Slovensku pô
sobila len v Bratisl ave a n iekedy v Košiciach, 
kedy bol rozhlas ešte len v začiatkoch a o 
zvukovom film e, tobôž o televízii sme ani 
nechýrova li. 

Podarilo sa mi zistiť, že predstavi teľka 
Marienky zo spomínanej inscenácie žije v 
Prahe - ako pani Eva Beranová, lebo sa o 
krátky čas potom vydala za svojho partnera 
- ing. Františka Berana. Keď som j e j ne 
dávno napísa l a poprosil som ju o niektoré 
informácie, odpovedala mi obšírnym listom, 
kde medziiným píše: 

,.Byla jsem vskutku mfle prekvapena Va
šim dop isem. Kto by si byl pomyslll, že po 
tolika letech, ba desítiletích, si nekto vzpo
mene na tehdejší kultúrni podniky Orches
tráln!ho sdružení pohronského! Já sama na 
túto činnos t vzpomlnám často a mohu Vám 
úprimne i'íci, že s velikým nadše ním, neb to 
by ly vlastne začátky mého pozdejšího mno
haletého o pernlho i koncertního púsoben!. 
Vzpomínky na Slovensko nemohou z mé 
mysli vymizeti nikdy, jeli kož celá doba, po 
kterou jsem tam pusobila, mne pr ines la 
snad nejkrásnejší zážitky v živote vubec. 
Vzpomínám, s ja kým nadšením . jse m pri 
tech krásných podnicích účinkoval a, dá le na 

Nadšenci, 

úloh, len boli ťažkosti s obsadením úlohy 
Marienky. Už sa zdalo, že sa mus ia plánov 
zrieknuť, keď jeden z najagil nejších i!lenov 
združenia - Ing. František Beran, v tom ča
se pracovní k okre sného úrad u v Lui!enci pri 
jedne j služobnej ceste do Prahy sa zozná
mil s mladou kultivovanou speváčkou Evou 
Žitnou, ktorá koncertovala v Luzerne. Po 
rozhovore s ňou a pr íhovore u jej rodičov 
sa mu podarilo získať ju na spoluprácu so 
zvolenským združen ím pri nec viče ní Preda
nej nevesty. 

Opera bola necvičená veľmi ser iózne a 
zodpovedne. V orches t r i hralo 35 hudobní
k<>v, zbor pozostával z 50 čl enov, k d lsp<zzí
cii bol aj ba let. Ma ricnku s tvárni la Eva Zít
ná, J eníka Ing. Beran, J<rušinu p. Martens, 
Krušinovú. p. J andáková, Michu p. Poruba, 
Míchovú p. Rajmanová, Vaška p. Mrkos, Ke 
cala p. Sotolái', Esmeraldu p. Machalová. So 
sólislam i pracoval h lavne Ing. Ber an , ktorý 
pozna l celú operu dokonale spamäti. Scénu 

spolupráci s našim nezapomenuLelným di
rigentem dr. F. Procházkou a oslatní mi só·
listy a na celý kolektív." 

Ďalej si E. Beranová s pomlna na n iektoré 
zaujímavé podrobnosti a píše o svojej ďa l 
š ej umeleckej či nnosti v pražskom Národ
nom divadle a na iných i!eských scé nach, 
tiež o koncertnej činnos ti. 

Ako perličku z naštudovania zvolensl<e.i 
Predanej nevesty uvádza zau jímavý fakt , že 
ú lohu Vaška spieval zamestnanec železnične j 
výhrevne vo Zvole ne p. Mrkos, ktorý nepo
znal noty. Mal však také hudobné i here cké 
nadanie, že sa túto veľmi náročnú úlohu 
rých lo naučil a pos tavu Vaška vytvor il s ma
xi málnou sústredenosťou. 

O d irigentovi - dr. Fran t iškovi Procház
kovi som sa do zvedel, že po odchode zo Slo-· 
venska žil v Písku, kde krát ko po druhej 
svetovej vojne zomreL 

Dr. Jar omír Bázllk 

Historické snímky z predvedenia Smetanovej Predanej nevesty na Slovensku. 
Snímky: archív autora 

História človeka a zboru 

TmavsTcý slovenský spevokol so zbor maj str om Rudolfom 
Ferenczom (dolný r ad, štvrtý zl' ava) na .~peváckom f esti-. 
uale v Ružombet ku v roku 1935. 

Každý ochotnícky spevák a zbormajster je nositeľom a priekopnlkom 
hudobnej kultúry. 

Dnes sa zamýšľame nad húževnatou a obet avou prácou Hudolfa Fe
rencza, uč iteľa, organistu, zbormajstr a a osvetového pracovníka, k torý 
by sa bol v tomto roku dožil 85 rokov. Narodil sa v Prešove 14. 4. 1885. 
Už počas gymnaziá lnych štúdii a najmä na učiteľskom ústave sa v ňom 
prebúdza prirodzený vzťah k h udbe - založil a viedol t u študent ský 
orchester. 

Po štúd iách od išiel do Svitu za učiteľa a kantora, kde sa v roku 1905 
oženil s Annou Klintovou. Po časovom odstupe sa a j s rodinou presťa

hoval do nové ho prostredia, do Trnavy, kde vyučuje na cirkevne j evan~ 
j elickej škole s jazykom slovenským (vyučovalo sa i maďarsky). Ferencz 
sa čoskoro prihlásil do speváckeho zboru Nagyszombati Dalárda, k to rý 
v tom čase dirigoval i synovia Ottu Matze naue ra, vynika júceho hudobníka, 
literáta a pedagóga. Tu sa dôsledne,išie ~oznámil s t echnikou zborového 
spievania a zmyslom pre jeho prednes, aby ho potom počas svojho život a 
ako zbor majster mohol vlastnou tvorivou silou rozvíjať ďalej . 

Po prve:i svetovej vojne zvolllt Fe rencza za t a jomnlka Matice s loven
skej v Trnave. Pracova l s Ferkom Urbánkom, ktorý v tom čase bol hyb
nou si lou kultúrneho diania nielen v Trnave, ale na ce lom okolí. Urbá nek 
s voje di vadelné hry ož ivoval spevmi, čo dalo pod net k tomu, aby sa 
niektoré piesne spievali viachtasne. Tu kore ní vznik Tmavs l<ého sloven
ského spe vokolu (mužského zboru), kto rý vznikol v r. 1923. Prvým jeho 
zbormajstrom bol Rudo lf Ferencz a prvým čestným predsedom Mikuláš 
Schneider-Trnavský. 

V práci mu bol veľkou oporou M. Schneider-Trnavský, v t om čase ria 
diteľ chóru v Dóme sv. Miku láša, ktorý prehovoril niekoľkých členov 

svojho chóru , aby vstúpili do TSS a svojím kultivovaným hlasom a tech
~ nikou spievania z listu pomohli zvýšiť umeleckú úroveň zboru. M. Schnei-
11 de r-Tmavský skomponoval pre TSS spevácke hes lo - Šírym s ve tom p ies

ňou vpred, Na Bradle zádumčivom, cykly mužských zborov: Veje vietor, 
Sinokvety . . . Z iných sklad ieb uvádzame Zdravíme Teba, Bernolákov! 
a iné. TSS má zás luhu na tom, že vlastným nákladom vyda l niektoré 
zborové s k ladby majstra . 

Pri štúdi u zborov Ferencz nepozna l povrchnú pr ácu. Vedel sa vhl bi ť 
do textovej pred lohy a usiloval sa spojiť zámery skladateľa a básnika, 
aby vzniklo hodnotné umelecké dielo. 

Z iniciatívy Speváckeho zbor,u slovenských učiteľov vwikol 4. jú la 1928 
v Trenčia nskych Tepliciach (ZSSZ) Zväz s lovenských s peváckych zborov, 
ktorý združil celú s lovenskú ochotnicku s pevácku rod inu pod hes lom : 
., V spojeni j e s ila". Do ZSSZ vstúp il a j 1'SS. Za člena prvého vý boru 
ZSSZ zvoli li a j zborma jstra Rudolfa Ferencza. Mlatl ý zväz už dňa 30. ok
tóbra 1928 v Mar t ine ( pri príl eži tosti 10. výroč ia ČSR) usporiadal prvý 
spevá cky fest iva l, na k torom TSS pod veden ím zborma jstra Rudolfa Fe~ 
rencza získal prvé miesto, prvú cenu - striebrom okutú dirige nt skú pa
l ič ku a pamä tnú medai lu. 

V roku 1931 TSS bol in iciátorom osláv s to roč n ice (1831) postavenia di
vad la v Trnave a p r i te j pr lležit os t i sa uskutočnil a j spev{tcky festival, 
kde vo ve l'ke j miere pomáhal Ferencz. 

TSS v roku 1935 na speváckom festiva le a súťaži v Ružom bet·ku v sil 
ne j konkurencii získal II. mies to. Ve l'kej po'c ty s a dostalo Fcrenczovl od 
člena poroty Viliama Figuša- Bystrého, k torý sa vy jadril, že jeho zbor 
Zmráka sa najpresvedčivejšie predniesol TSS. 

Rudolf Fere ncz sa so svojimi zbormi ( č i už to bol TSS, Eva njelický 
cirkevný s pevokol alebo žiacke zbory ) v plnej miere podi eľa l na kul
túrnom dianí n ielen v Tľnave, ale na celom Slovensku, ba a j na Morave. 
Pod F erenczovými krídl ami vyrasta li dnes známi hudobnJ s ldHdH Le lia 
a dir igenti, ako Lad is lav Holoubek, vt<'dy poslucháč Konzervatór ia, ktorý 
TSS venoval mužský zbor Zima, Karol Elbet·t, vtedy tiez pos l ucháč Kon
zervatór.ia, Ján ~au ko, dadite.ľ . školy (t. ·Č . v. · v.) , JH' skôr zbormajster 
TSS a pcilom Robotníckeho spevokol u l3rad!a n, č le nom s pevoko lu hol 
Daniel Bulla, riad i teľ školy, zborma,is te r Cfferskóho s peváckeho zboru 
(za prácu v ktorom mu bola ude le ná Národná cena ). neskôr zbormajster 
Okresného učiteľského s pevokolu a teraj ši riaditeľ chór·u Dómu sv. Mi
ku láša v Trnave, Pomocnými zbo rmajstr ami bol i ešte Eugen Lehotay, 
pro fesor na Pedagogickej škole a Viktor Brós, profesor na Uči le l'skej 

akadémi i ~ dlhoročný d ir igent Bradla nu. Veľm i srdečné a úzke kontak ty 
ma l zborma j ster F erencz s hudobný m s l<i ada tel'o m Lad is lavom Burlasom, 
k torý , v m ladom veku vel'mi časte navštevoval skúšky TSS a v t' . 1917 
<;a s nfm zúčastnil a:i na s peviicko m fest ivale v Marti n<~. 

TSS jestvoval od r . 1950, kedy sa spo jil s Robotnfckym spevokolom 
f!rad lan, v ktorom ešte i dnes s pievajú bývali spevác i TSS. 

Dnes, keď s i pr i pom ! nam<~ hú.žc~vnatú a . zás lužnú prácu šľachetného 

človeka, prichodí sa nám ~amys l ieť nad tým, že a j Rudo lf Fe rencz vy
l'lral hlbokú bt·~zd u v hn u t! zborového spevu na Slovensku. Žiaľ, mu s!me 
pri znať i to, ž<> jeho práca nebo la pri merane oce ne ná a zhodnote ná, 

1 
Od iš ie l z našich radov starý, rht'be ný, wičený reumatizmom, a le' vždy 

nadšen,ý, keď sa hovori lo 'l zb') •': ,, ,m speve. Na poslednej ceste sa s ním 
roz l úči l v roku 1960 Ok,.esný ur·iLel'ský '>pevokol ( zbormajster Daniel 
Bulla) Večernou uiesňou L. v B<>el hove na . . Odpoč í va na Ev. a. v. ci nto~ 

. ríne v Trnave. Viktor Brós 


