
Zväz slovenských skladateľov je dobrovoľná orga
nizácia, l{torá združuje skladateľov, koncertných 
umelcov a muzikol6gov, ochraňuje ich profesionálne 
práva a slobodu umeleckej a vedeckej práce. Od 
roku 1949 do roku 1969 sú!!asť Zväzu českosloven
ských skladateľov, od februára 1969 organizácia sa
mostatná, rovnocenný partner Zväzu českých skla
dateľov. Ak dnes chceme nazrieť do súčasnej situá
cie vo Zväze, robíme to nielen pre nie nepočetné 
členstvo tohto združenia, ale radi by sme v prvom 
rade informovali členstvo druhé - čestné: obec kon
zumentov hudby na Slovensku. Zväz v nailom hu
doJmom živote je pojem po roky v rôznych súvislos
tiach citovaný, skloňovaný, s pomerne zvučným a 
dôrazným hlasom komentujúc! i aktívne zasahujúci 
do organizmu slovenského hudobného diania. Hu· 
dobný skladateľ, teoretik, pedagóg lludobej fakulty 
Vysokej školy múzických umeni - profesor Dr. OTO 
FERENCZY - prevzal funkciu predsedu ZSS na vý
ročnom Valnom zhromaždeni v apríli tohto roku. l 
dovtedy však patril do skupiny zväzového členstva, 
aktlvne sa podieľajúcej na usmerňovaní činnosti tej
to organizácie. 
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Pán profesor, prevzali ste funkciu predsedu, a teda 
l veľkú zodpovednosť , v situácii nie nezlozitej. Hladina 
nášho ži~ota sa upokojuje. Problémy vilak eilte zostá
vajú - najmä v zložke nadstavbovej, konkrétne aj 
v otázke umeleckých zväzov. Z nich Zväz slovenských 
skladateľov si ale zlsl<ava oficiá lne i neoficiálne hodno
tenia v daných l'eláciách vcelku pozitívne. Vidieť to na
pokon aj na istej aktivite členov ZSS v oblasti tvorivej. 
na pofte i kvalite Zväzom organizovaných či podporova
ných podujatí. Aké je Vaše hodnotenie? V čom vidHe 
korene vyrovnanej a pracovnej zviizovej atmosféry? 

• Vedenie Zvlizu riepodlieha ilúzii, že je u nás clmna 
všetko v por iadku. Vo vnútri organizácie i v jej "t'a
diácii" navonok je stá le dosť čo roblf a zlepšovať. Pod
sta tné je, že vedenie Zväzu chce každého svojho člena 
ziskaf pre lmnštruktfvnu spoluprácu a pre podporu svoj
ho ús ilia zveľaďovať, ako sa ten clá, našu hudobnú .kul
túru. Nepredpoldadá me nijaké nedosiahnuteľné ciele. 
Úlohy, s ktorými pred č lenstvo predstupujeme, dotýkajú 
sa ich priamo: Ich t vorby ume leckej a vedeckej. A 
oluem toho, práca pre Zväz - al<o organizáciu - na
vyše. Mnoh! členovia, počnúc národnými umelcami a 
končiac pt·islušnikllli najmladšej generácie, zdá sa, s ta 
vajú sa !{ tomuto úsili u vedenia ZvUzu pozit1vne. To je 
prirodzene dobré znamenie. Sna:Ume sa vytvorit v na
šom Zvtize také ovzduš ie pracovnej ak tivity, aby naši 
členovia cíti li potrebu na nej par ticipovať. Čl a do akej 
miet·y sa to podal'!, to ukáže čas, a nie len čas - l pod
u jatia, ktoré Zväz organizuje pria mo, a lebo na klot·ých 
je spo l uúčastnfkom. PJ'elo s i myslim, že hodnotenie čin
nos ti Zviizu sa nemusi výslovne prevádzať až na Val
nom zhromaždení, môže sa uslwtočiiovať v priebehu 
funkčnéh o obdobia člen mi. nepriamou cestou, napr. kecl' 
daj éll<ú akciu Zviizu č l enstvo podpor!, a le bo opačne, ak 
ju ignor uje (povedzme zväzový lwncel't, akúkoľvek sú
ťaž, výzvu k členstvu). Vcelku ale platí, že organizácie 
t reba hodnotiť skôr s odstupom, než z blízkej perspek
t!vy. Chyby a nedostatky tu iste budú, ako je tomu vžd y, 
J'ecľ sa človek pracovne angažuje. Ale chceme byt radšej 
krlt!zovun! za nedostatky našej práce, než za to, že 
sme nič pozitfvneho, hrnatate!nél1o nevykonali. 

V minulosti - dávnejšej i blfzkej - sa na pode Zvä
zu neraz diskutova lo o charaktere organizácie. V pod
state sa preferovali dva varianty: rýdzo ideové zame
ranie, mnohí sa zas prikláňali k čisto .,odborárskej" 
orientácii. Aký tvar považujete Vy za optimálny? 

• Tento problém bol nas tolený o. 1. aj na základe 
reálneho fak tu, že sa nepodarilo v ná ležitom počte 
i intenzite rozvinúť aktívne angažovanie sa členov pre 
ciele il úlohy Zväzu. Poulmzova lo sa na to, že pasivita 
členstvo je vyvoll.\vaná I malou pozomos ťou Zväzu 
o vlastné, takrečeno "stavovské" záujmy svojho člen 
stva. Musím sa priznuť, že istú dobu som bol l ja prf· 
vržencom konceptu, že Zväz by mal byt v prvom rade 
"stavovským" útvarom. Dnes som presvedčený. že je to 
koncept chybný, či presnejšie povedané: je takej po· 
vahy, že vlastne by nepomohol uskutočniť práve zák ladný 
zámer. Zvliz sa nemôže zbaviť spoluzodpovednosti za 
to, čo sa deje v slovenskej hudobnej kultúre ako celku 
NemOže byť .!ba nezaangažovaným pozorovateľom toho .. 
čo sa okolo neho deje. Práve naopak: bude môcť v pod 
statnej miere pomáhať umeleckej činnosti a muzikolo· 
gickej tvorbe s vojich členov, presadzovať aj Ich "sta-
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vovs ké" záujmy tým lepšie, čim pevnejšie postavenie sl 
získa v spoločenskom živote, čim výraznejšie miesto 
zau jme v celkovom slovenskom kultt1rnom dianí a č!m 
presvedč ivejšie bude uskutočiíovat h lavné ciele socia
listickej kultOrnej polltiky ako neodmysliteJnej zložl{y 
našej socia listickej spoločnosti. To, s·amozre jme, nemož
tlO dosiahnu ť nija l<ýml p1•oklamáciami, ale jedine kon· 
l<rétnymt pr acovnými výsledkami členstva a samej orga
nizácie. Vid ite teda: jedno pedmleňú)e druhé. Na Vašu 
otäzku musím potom odpovedať v torir zmysle, že Zväz 
sa s ta rá o umeleckú a muzikologlcl{ú činnost svojich 
t~ l enov, podporuje ju, stará set o jej ná leži tú publicitu, 
háji .zltllj\ny _1;yojich členov, vo prli ve cez Ich konkrét· 
ne pracovné výsledky vstupu jn dď· síl äločei}sl<~hb živ>onľ, 
vlieva sa do celkového kultúnJeho poi1ybu a tým ·sa 
zúčastňuje n'a spoluvytváraní prof!l li mišéj soctaltstic· 
keJ hudobnej kultúry. Nemôžeme sa ' zrie knut tejto úlo
hy, ak nechceme by ť alebo stať sa outsiderskou ·orga
nizáciou. 

Do ~ástupu funkcie predsed·u· ZSS ste predseďaU pred 
rol<om utvorenému· poradném.n zbo~u 'Ministerstve kÚt
túry SSR - SlóvenskQj .hudobnej rade. V'~kých podo
b&ch prebieha kolabórácia Zväz .- Hudobná· rada, mož
no nž dnes vyčistiť jej kopkrétôe p)ody.í' ·. 

• Medzi SHR a 'zss je spolupráca dobrá. Nejde tu 
o nija l<é p rel\ľývan te , alebo suplovanie 11loh, SHR je po
l'actný·l'n orgánom MinJs tel'stva ku ltúr y a súčasne koord!
iÚije činno~ ť organi zá ci!, ktorých gestorom je Mlni.s 
tet·stvo kultúry, Takme!' všetky ciele, i{toré sleduje SHR. 
sa dajakým spôsobom dotýkajú aj nášho Zväzu, pr!i·o
clzene, z odlišného postoja. Napr. Hudobnú radu emi
nentne zauj íma slovenský koncertný život v cele j zloži 
tosti jeho p.roblematiky. Ale tento problém tanguje 
v podstatnej miere l Zvilz. Jedna veŕká sekcia - sekcia 
koncertných. umelcov -je bytostne spätá s touto otá zkou, 
nehovoriac o tom, že i Zväz sám je usporiadateľom ce
lého radu koncertných podujat!. Rovnako sa majil veci 
s ostatnými úlohami (hudobná výchova verejnosti, sta· 
ras ť a podpora dorastu, ocei'iovanle tvor ivej činnosti 
hudobných umelcov, hudobná publici stika ·atď.). Vcfaka 
tomu, že v SHR je zastúpený celý rad č lenov Zväzn. 
a 2e jej terajši predseda Dr. Mol<rý je čelným funkcio
nárom vo veden! ZSS, je spolupráca prÚžná, otvorená 
R netrpí byrokratickými prietahmi. Personálna únia me· 
dz! oboma organizáciami síce pracovne zaťažuje ich 
členov, a le poskytuje výhodu prómptnej informovanost!, 
bezprostredných kontaktov l , elastlčnosti pri. návrhoch, 
ako riešiť problémy spoJočného záujmu. Menujem ,zatlaJ 
len dve velmi náročné úlohy: honorárový ·s adzobnH< 
a problém slov. hudobného vydavatelst'va, . ktoré . obe 
naše organizácie plne zamestnávajú. 

Je veľa problémov, ktorých riešenie nespadá pod 
kompetenciu Zväzu, all,!. :tttoré sa bezprostredne - nie· 
kedy aj nep~íjemne _;_ dotýkaj6. tých, ktorých táto orga. 
ni.~lícia združuje. Z množiny aspoň niekofko: dobudova
nie, či skôr budovanie koncertnej siete, mimozväzová 
propagácia slovenskej hudby, boj o priestor pre hudob
nú publicistiku v slovenskej tlači, a konečne i dva sta 
ronové, no stále 'otvorené otá~JJ.iky : edičná činnosť. gra
mopriemysel a problém op.ery SND.. . Má a bude mať 
Zväz dostatok nielen ambícií, ale aj priestm•u a mož
nosti zohrávať pri rie~ení týchto a ďalliích problémov 
úlohu účinného katalizátora? 

• Ako som povedal, Zvtiz sa chce zúčastľió'váť v ná le· 
zitej miere na profilovan1 slovenskej hudobnej ku ltúrv 
Musí teda pozorne sledovať problémy, v jednotlivých 
oblastiach a snažiť sa ich riešiť priamo, ak to je v j ehc~ 
kompetencii, alebo spolu su zúčastňovať · s druhými 
tnštit1íclami na ich riešeni. Ak sa ,pýtate, či Zväz· má 
dostatok ambíc11 v tomto smere, chcem 1 vám odpovedať, 
ža Ano •. Ala zároveň povedať, že tieto -am bicie nevyvle-
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rajú z dajakých mocenských záujmov, nepramenia z chu
ti dlri~ovať, alebo niekomu vnucova ť svoj náz,or. Tieto 
ambície plynú z vedomia, že velká vi!čšina nášho člen
stva zastáva vo verejnom živote významné postavenie, 
a že teda je i amblciou týchto členov, aby na svojom 
pracovisku, alebo na t1seku, ktorý svojou činnosťou ob
hospodarujú, plne a zdarne pôsobili. Argument, že táto 
práca nie je vždy perfektná, možno pri pustiť, ale tľeba 
ihnecľ dodať, že l najlepšie a najpoctivejšie amlJ!cie 
jednotlivca môžu byť celkom torpedované, alebo hamo
vané, ak pre uskutočnenie rozmanitých zámerov chýbajú 
objektívne podmienky, nedosta tok právne-organizačného 
podkladu, materiálne, alebo kádrové nedos tatky. Je pri
rodzené, že Zväz by ma l spolupôsobiť na vytvoren! ná
ležitých podmjenok, aby jednotlivci, členovia nášho Zv!l
zu mohli vo svojej oblasti zdarne pôsobiť, a aby z toho 
profitovala celá slovenská hudobná kultúra. Avšak tu 
vyvstáva otázka, do akej miery možno zaistiť , aby amb1-
cie členov, ktorí zastávajú významné postavenie v slo
venskom hudobnom živote súladlli s potrebami našej 
hudobnej kultúry ako celku. Prak ticky vzaté, ide o to, 
či dokážeme "ťahať za jeden povraz", problém, o k to
rom som hovoril na poslednom zjazde nášho Zväzu. 
MysUm sl, že prax, kedy sa vedúci inštitúcie alebo pra
coviska uzatvára do svojho "pašaHka", kde suverénne 
vládne a o súvisy s ostatnými životom neprejavuje 
záujem, patri minulosti. Ba čo viac, schopnos ť orga
nicky a produkt!vne začleniť svoje pracovisko do In
tegrujúceho pohybu našej súčasnej lmltúrnej politiky 
v .hudobnej oblasti, by, podla môjho názoru, mala byť 
vhodným kritériom na kvalif ikovanie Jednotlivca i orga
nizácie, ako pomáhajú záujmom našej hudobnej kultúry 
ako celku. T<>to úsilie Zv!l.zu, harmonicky zladiť spolu
pôsobenie organizáci!, pracovisk, 1 jednotlivcov je síce 
v začiatku, ale budeme musieť venovať práve tejto otáz
ke neus tálu pozornos ť. 

Po roky sa konlitatuje a dôrazne f.iada urobiť radi· 
kálny zásah do problematiky hudobnej výchovy na Slo· 
vensku. Zásah nielen v záujme hudobnej výučby, ale 
v záujme budúcnosti umeleckých diel, ich tvorcov, Vy
hrať tento zápas, r ovná sa vyhrať boj o konzumenta 
hudby. Jeho odlev je, bez nadsádzky, a larmujúci. V tOJtt• 
to smere v porovnani napr. so Sovietmi, Maďarmi, Nem
cami, ale aj v rámci naliej republiky zotrvačne hráme 
drnhé hn11le . . -. 

' • Otázky hudobnej výchovy v najširšom slova zmysle 
patria k základným problémom nielen Zväzu, ale celej 
našej spoločnosti. Na alarmujúci stnv sa poukazuje už 
nielwlko rokov. Pr<wovníci ústavu hudobnej vedy SAV 
vypracovali e laborá t, 'ktorý sa predložil na príslušné 
fóra. Zial , všetko ide po starom. Mnohí sú deprestvni 
a hovoria, že hádžeme hrach na stenu. Uvádzate pri
klady velkých úspechov v hudobnej výchove v ZSSR, 
NDR, Madarsko a inde. Celkom súhlas!m. Nepochybne 
sa v týchto krajiná ch venuje týmto otázkam zodpoved
nejš1 prístup než u nás. Otázky hudobného amaterizmu 
sú pre každý' štát kardinálnym i otázkami. u nás sme 
v biede. Keď človek vidf návštevnosť niektorých hudob
ných podujatí, musí sa hanbit 1 žialiť. Ako vy h ovor ite, 
"boj o konzumenta" zatial prehrávame. Bolo by treba 
mobilizovať celú verejnosť, aby s i uvedomila, že celý 
tento nežiadúci vývoj zasahuje už zónu národnej cti 
a hJ'dostL Nechcem o tom viac hov.ot• iť , pretože !nf 
o tom povedali svoje a povolanejšie. Isté je jedno: hu
dobné hodnoty, ktoré sa predkladajú našej verejnosti, 
žia!, nie sú pon!mané ako hodnoty, k toré sú pre je
dinca hierar ch.icl\y významné o v štrukt úre jeho osob
nosti dôležité. Celkom iste na to doplatime. 

V referáte na zakladajúcom zjazde ZSS ste o. l. po· 
vedali: "Na tomto zjazde nás všetkých mali by sme si 
postaviť úlohy. A nie tak pre organizáciu, ale tlre seba 
samých. Pretože v poslednej inštancii budeme rozho· 
dovať my, jednotlivci o tom, aký profil získa táto orga
nizác ia, do ktorej dobrovoľne vstupujeme a ktorá popri 
ochrane naiiich osobných záujmov musí nevyhnutne 
ochraňovať i záujmy nadosobné, spolul!enské, národné." 
Dnes ako predseda tejto organizácie môžete počfllt1' 
s akHvnym príspevkom svojho členstva? 

• Slová, ktoré citujete, boli mienené ako výzva. Zlvot 
ma naučil brať veci t riezvo a počíta ť so zložitosťou 
reakcii kolegov mojej "branže". Rozhodne nemôžem 
povedať, že ma moji kolegovia nechávajú "v sucbu". 
Zatiaľ sa ukazuje, že mnoh! členovl.a Zväzu [s ktorými 
sme dokonca nepočítali ) . sa prihlasujú k a i{tlvnej spo
lupráci a chcú pomáhať. Cieľom prirodzene je, z!skať 
čo najviac činných s polupracovn!kov. A to nielen v Bra
tislave; a le · rovnako v ostatných centrách našej hudob
nej ku ltúry. Úloh vo Zv!lze je to l ko,' že by ma l i{aždý 
dosť čo robiť. Vedenie Zväzu chce dosiahnuť aby naša 
organizácia žila vo · vecl0mi s vojho · č l enstva' ako Jamu 
vlastná, a aby i mi.estnosti na Siildlwvičovej ul. v Bra
tislave boli - aby som sa tak vyjad ril - naš ím domo
vom. Nezapieram, že bude tl'eba vera úsilia, aby sa taký 
stav nastolil. Priznávam, že v oblasti tzv. .,medzilud
ských vzťahov" máme resty. Dávať ich do poriadku, 
na to nestačia n lel{edy osobné r-ozhovory, ventilovanie 
zábran a rôznych psychických balvanov. Veľa tu môže 
m•obiť spoločná práca na spoločnom diele. 

Ale o týchto ' veciach - o konk rétnej činnosti Zvll· 
zu - niekedy nabudt1ce. . Otázky: z. Marczel,lová 



Z aea l sa. školský :ok a_ s ním aj vy.~ 
s1elante hudobnych relácii pre ZOS. 

Chcem tu upozorniť uč'iteľov HV na 'Cyk
lus štyroch zaujímavých ,,dvads!lťpäťmi
nutOviek" pod súborným názvom Sp le
v a .) ž e s l, s p 1 e V ll j. Ich autotólrt .je 
prof. Pavol Tonkovlč. Dňa 25. septembra 
odznie prvá z relác!f pod názvom Pa s
t i e r s k e z v y k y a p i é sne (Ná
rodný okruh Od 9,05, VI<V ..... 10,00). 
Autor siahOl pri príprave relácle do slo
venského ľudového zvykoslovia - nie
len hudobného. Originálne terénne na
hrávky striedajú kvalitné nahrávky štú
diové, erudovaný znalec slovenského 
folklóru. akým je prof. P. Tonkovič, za
svätene deťom vysvetľuje dnes už tak
mer zabudnuté slová ('redikanie na 
mrólnicu, výrat, zapletané košiare a 
pod ). Druhá relácia cyklu odznie 50. X. 
(v tom istom čase) a je venované vi
nobraniu. Ondrejské zvyky, vysvetľova
nie histórie mena Andrej. spomienky na 
dievčenské li·anie olova, to všetko je spo
lu s pôvabnou hudbou zahrnuté v re
lácii O n d re .i s ké z vy k y a pi e s
ne (27. XL). Poslednou časťou cyklu 
sú Pá r a č k y ( 18. XII.) so spomiellka
mi na pomaly zabt~daŕló náladu tejto 
typicky slovenskej zimnej präcé našich 
materí. 

*** 
zbohatého (tentoraz hudobného) 

prograrilu televízie v týždni od 7. do 
13 septembra .zastavím sa u žánrovo 
veľmi odlišnýc;:h reláci1. Jedna bola 
7. septembra venovaná krátkemu pohľa· 
du na umenie Nikolu Gjaurova, význam· 
ného bulharského basistu. Z ]eho Šty
roch vstupov bola zvlášť významná ária 
Bori sa Godunova z rovnomennej opery, 
v ktorej umeler (dnes rovnako známy 
v milánske,] Sca le ako v Metropolitnej 
-Opere ) ukázal kus zmyslu pre drama
tičnosť, aký málokedy majťl aj speváci 
s Gjaurovóvi podobnými hlásovými a 
t echnickými kvalitHmL Snáď najvŕ(Jcnejšt 
n<J,1decentnejšf hla'sovo a najukáznene jši 
bol bulharský spevák vo veľkej árii Fi
lipa z opery Don Garlos. Prekrásny zá
žitok z tohto polhodinového filmu ka
zilo vedomie, že film je film - á živého 
speváka náš domáci divák asi nikdy ne• 
uvidl. A ke by nevidél lén také veľk é 
zjavy, akým je Gjaurov! - ale ani tá 
stredná kategória kvality sa na javisku 
prve,i opernej slovenSkéj scény neob
javuje príliš částo na to, abý !fme mohli 
b'yr sp'okojní. 

*** 
Druhou z relá cii. o ktorých chcérlt pí-

. sať. bola posledná Hudobná navštl
"venka bratov štaidlovcov. textár a 
skladateľ ju sfce uvádzali 11 péjóŕatfv~ 
nym podtextom; ~.z času na čas budeme 
uvádzať v Hudobnej navštivenke a.j spe• 
vákov, ktorých mená nepatrfa medzi 
na} >lavnejšié. Myslime si, že to bude 
dobré aj k tomu·, aby sme sl vytvoríli 
sphívne meradlo pri pohľade na tých 
najlepších a tiež áj na tých našich .•. " 
- ale napriek týmtó slovám (či práve 
pr.eto?) sa divák pozornejšie započllval 
do piesní Francúza Jean Claude Páscala. 
k~ôr_ý vystúpil aj t'l3 festivale eratislav
ská lýrá. Je p ravdou, že na pótitu zvlášť 
nevynikal z dobrého prlemetu a ne• 
mystrm sl an! dnes, po zhlladnutl t ele· 
vizn~ho filmu. že sa jedna o geniá lneho 
šansoniéra. Ale tento sobotný program 
(lZ. IX.) presvedčil o osobnosti spevá• 
ka, o výbórne_j réžll progtamu, v kto• 
rom umelec nie je na arovnl bábiky ta• 
ha nej · póvrázkami .režisérskych pokynov. 
.Tean Claude Pascal spieval väčšinou ha 
b ielom pozad[, A tak skutočne : po 
:r:hlíadnutl relácie sme si vytvorili správ· 
n e meradlo - na , nBŠ!Ch spevákov, re
ží~érOv, l istý druh zábavy .• • 

•zs-

Kw·l Riih.m 

Salzburg 
polstoro-čný 

Za účast! mnohých zás tupcov politic
kých ·a štátnych orgánov, za s tupi te ľ
ských úradov spriatelených kra jín, bu l 
harských a našich pracu júcich konal sa 
p ri príležitosti 26. výroči a víťazstva so
cialisticke,i revolúcie v Bulharsku sláv 
nostný koncert mužského zboru [)RUZ 
NA PESEN pri Medzinárodnom d omP 
~ultúŕy vo Varne. Slávnostný pr íve t mal 
génetá lny konzul BĽR v Brat islavf• 
I. ft adev, v ktorom vy zd vihol slávne 
momenty spoločného bo,ja bu lharských 
a našich partizá nov v SNP. 

bružna peseťl, 85- č l enný amatérsky 
zbor prišiel k nám v t•ámcí druž by s 
Košickým uč ite ľským spevokolom a 
uskutoční ešt e viacero vys tú pení v oko
It l<ošíc. Na j eho če l e stoj! vyh ra nená 
umelecká osobnosť, d irige nt energ ic
k ého a mnohostranného gestá, ume lec 
so zmyslom pre ZV\.!kov ú a výrazovú 
výstavbu klas icke j, ale i súčasnej bul
harskej tvorby, BOris Ivanov. Kon trast

. né lyrizujúcého až zádumčivého zame-
rania .fa druhý dirigent Sldor Sidorov, 

M edzinárodný hulio~ný ·testfval ~ Salz~ 
burgu slávil tohto leta , pä'ťdesiate 

výročie . Festival s veľkou tradíciou bý· 
va každoročne prehliadkou výkonov 
šp ičkových umeleckých osobnos.t! a sú
bo rov. Sa lzburské hudobné slávnosti 
vznikli z in iciativ.y Maxa Ŕéinhardta a 
Huua von Hofmannstahla pôvodné ako 
či noherné póditim, skóro sa však v 
tomto Mozartovom rodisku začali uvá
dzať i diela h udobnej literatúry, predo
v.šetkým W. A. Mozarta, órl tl'idsiatych 
rokov G. Verdiho a neskôr i skladby 
súčasných autorov. Predsedom festivalo
vej spoločnosti je Bernhard Paumgart· 
ner,_ ktorý však pre svoj vysoký vek po
dal návrh .na obsaden ie tohto miesta 
'flerbet·tom Gr:a·fom, režiséto·m, ktorého 
činnost: je so Salzburgom po dlhé ro 
ky úzko spätá. 

M edzinárodný festival zahrňujé ni~ 
koľko tematických ~kruhov. Popri 

činoherných p redstaveniach (tr<Jd ič ne 
Jedermanŕl, tohto roku t iež Shakespea
rov Hamlet a Horvathov Figarov ľoz 
v'ód) sú to operné pŕedstavenia, sym
fon ické koncerty. sólistické večery in 
štru ment alistov, piesňové recitály, sere
nádové a chrámové kóncerty a ľ\edeľné 
moza r tovské matiné. P·aradoxtré je, že 
práve v júbiléj ný r'ók sa neuskutoč
nila premié ra Mozartovej opery, ale 
Verdiho Othella v hudo bnom a réži.l• 
nom naštudovaní Hel·berta von t{araja· 
na, ktorý do hl avných ú loh obsadi l p t'e 
kv~ptJjúc'o Mlrel!u Fteni a Ar\gHčanov 
Jon ll Vicl<ersa (Othello) a Petra GlllS· 
sopa ( Jago) . OI'Uhótl karajanovou prO
dukc ibu bolá t•fi!pr!za Dona J uana ·s bul~ 

l>rvou premié· 
r ou operného 
.~úbo ru SND 11 

.SCZÔ t1e 1970 -71 
bola m:>ce .. tácw 
oper·y GiuReppe 
\lerdil/r, !vla,' · 
k ar 11 !Í hrU l< 
pt'em é•e S(l 

brá tune r: kn
tLke ruí .~lw spo · 
l u pracouníka " 

·budúcom či.~le 
Hlan~zé úlohy " 
nťwom naiitu · 
do t>ani o t U!J · 
t vora Fr ant i
šek UtJora 
Riccardo 1 na 
srlímke l! pra oo J 
a J ť<raj ()rr t~ · 
če11ko Tie 
natto 

Sní m ka : 
J . Va vt•o. 

har.ským basistom Nlkolajom Cjaufi.;. 
Yom v titulnej úlohe, kto rého však u! 
tradične salzburské ónemocnenle na lsty 
čas odpút alo od javiska. Zaskóčil h'ó 
fínsky spevák tom Krause. 
n alšou d irigentsko u osobnosťou a y~é· 

obecne uznávaným mozart ovským; 
inte rpretom čís lo jedna bol Karl Bolurt.' 
.Teho Figarov a s vadba a F ide lio (režf. 
sé rom oboch bol GUnthcr Rennert ) pat
t'ili k na jvyššie hodnoteným podu.,jati am 
festivalu. V nich ·dominovali sólisti 111'• 
grid B.jonerová a James King vo Fidé• 
liovi a Gundula Janowitzová, Reri Gris.. 
tová 'a Geraint Evans vo F ig arovej svad 
be. Z československých umelcov sa 
Sal.zb~:~t·g u zúčastnil Ladislav štr'os, k't6~ 
t·.ý -režír oval dvojicu ·opier l'rastíell á 
Basl:itmka ( Mozart) - ' Slúžka pa'!'l'óil 
(Pergolesi ). Ďalej sa h rala baroková 
opera Emilia de Ca va l ie riho Rappresen
tazione dl Anima e di Corpo, čarovnä 
[\auta ( dir igen t Wolfgang Sawallisch l a 
v našt udovan í exo tick ých 'd iri gentov 
Inda Zubina Mehtu ú nos zo Sera ilu a 
Japonca Sei;ji Ozavu Cosi fan tlltte. 

**"' 

N a š t rnástich s ymfonických koncer~ 
t och sa vystr ieda li t r i orchestre po d 

ta ktovkami medzinárodných dir igent
ských prominent ov . Ber línsku filharmó
n iu dir igoval Herbert von Karajan, Car• 
lo Maria Giulini a Seiji Ozava, Vieden
ská filharmónia okrem operných pred · 
·s taven! h ra la takt iež pod veclcnim Ka• 
ra j ana ·- Ve rdiho Re l< vicm, Haraela Ku· 
belík.a (Beet hovenova IX. sym fónia) , 
I\ar la Bo·IHua a I<ut·ta Mas ura. l nterf.J I'e 
Lác ii mode rných diel ok~·em iného i Pe n
dereckého Lukášových pašií sa vennval 
Symfonický orcheste r Rakú'skeho roz
hlasu a televízie s d ir iq entam i Milanom 
Horvathom a Reín harll om Petersom. 

*** 

Z os t~ l nýcll pod u jati spomeňme ospot'l 
t ie. ktoré v odbo rnýeh k ruht>C'h bo li 

jJOVa zované za n a,jkva l i tnc~jšie S l! 1·o 
pie<>ňové ľecitá l y Die t r icha Fi~r.hera 
Dieskaua - spieval d oprr-v ~d z,a n_ý kla 
viri s tom 'l vjatos lavom Hic:h terom. l-ler 
manna Preya, Christy [.udwigove j a 
'C ilndu ly .J'anowítzovej. 
N~ bud úc i rok sa p lá nuje prem i?ra 

.Jpe ry AlbH na Berga Wcnze!; s Ge
raí n tom Evans om a Anjou Si ljou , Ka rl 
Bo hm bu d(~ cl iri [JOv a ť j e J pt·emié!·u a 
I'P.j)I'ÍZU. d'a lej Monteve r·d i ll o Orf eo a Mo
l ä r to v Ti tu s . P1·ed~tav ia sa štyri >V!ll 
ľor.ri cké orchnst re - povetl l'a Vi Pden
skej 1'!lharmóni<? s trom a koncR r·tumi 
vystúr>i a i (';es ká l'ilharmónia. Zvel'(!j· 
nený ÍE' t if'Ž plán He1·ber ta von Ka r{l 
jana rla '"Jk 1972. kecly s re ži5én jm 
J . P. Po nnf•l lo m a svojim i oh l;fl hr·nv m i 
sólist-ami ( ,J anowitzová, Fre ní. Ev·· •H l 
predvedi·e novú inscenaciu Figa n 1vej 
svadby. 

P UNGER 

Bulharská Družna pesen s·pievala 
Dram:Jturg ia kotlcertu ťažila v prve,l 

~ ast i z tvorby bulharských autbrov (D. 
f' é t kov: Komunistická, A. Bukoreščliev: 
ľak vstávaj, Ch. Manólov: Zenci, P. 
Chadžiev: V te n večer j e opäť smutný 
Balká n). zborov tradi čného zvuku, prie~ 
hľadnej, homofó nn e j fo rmoveJ výstav
by. Táto časť koncertu sa pohybovala 
v rovine nálad patetických až pochmúr~ 
nych, vy jmúc dy namickél].o, strhu,júcého 
zboru ženci. K týmto prist úpila sloven
'ská Umrem , umrem, v ťiprave dirigenta 
Sidor ova a zbor Duša matróza z Mut·a
d eliho Oktjabr. V závere koncert u pré 
vládla nemecká a ta lian ska romantika : 
Brahms: Uspávanka, Schub!Jrt: Ave Ma
ri n - o be pre dnesené v trochu kom· 
paktnom zvuku. zbory z Weberovho ča
rostrelca a z Verd iho Hernani. Med zi 
via-cerými pr!davkami zaujala speváck a 

hymna bu lhars k_ých zborov Dru /na pe
sen . 

Družna pesen disponuj e. ako v~etky 
bu lharské zboťy-, hutn,ým a z v učný l'll 
hlasovým materiá loľn , pričom sme mali 
pocit, že tenory zadržovali s voj u pi'ie
bojnosť a nosnosť, • čim zbor dostával 
s:(l)t· temnejšl l keď ;jednol iaty zvukoVý 
charakter, na rozdie l od ,l asných téi1o
t'Ových polôh našich zborov. For te zboru 
bolo impozant né, výrazová stránka pre 
pracovaná d o deta ilov, l keď v lyric
kých part iách by sa žiadalo viac pre
t itenia, klenu t ia melódie. Dir ige nt Iva
nov vedel k zävet·u vystupňovať e lán a 
živosť zbot•u, za čo si naši bul harskl 
p riatelia vyslúžili n adšený obdiv. Zelá 
me im tla ďalších koncertoch n a Slo-
vensku plný u melecký úspeeh. 

Ing. J. Letňan 

SI.JOI'KONCiťRT I'RtlGOii~tNt.~lťll 'ľ 

MEDZINARODNF: PÓDIUM MLA·DľCH UMELCOV 
Ceskoslovenské umelecké agenttll·y Slovkoncert a Pra· 

gokoncert pripravili v spolupráci s Cs. rozhlasom a Cs. 
televíziou v Bratislave na dni 26.-30. septembra 1970 
rozsiahle podujatie - Medzinárodn6 j16dium mladých 
umelcov. Toto podujatie je koncipované ako _stretnutie 
zástupcov agentúr sociallstických krajťn, hUdobných pe
P,agógov, odborných kritikov, televlznych a rozhlasových 
pracovn!lwv. Cielom s tretnutia je výmena sktlsenost! 
z práce s mladými ume lcami, ako a) s nas tupujllcou 
Interpretačnou generáciou, ktorá sa pripravuje na vstup 
na medzinárodné pódium. Dnes prinášame prvý prehlad 
o programovom zameran! podujatia. 
Sobota 26. 9. 1970 
18.30 - Zr kadlo v á s ie ň 
J. M. Lec lalr - Triová sonáta D dur 
L. v. Beethoven ..... Klav írne trlo c mol 
B. Marttntl - 5 krá tkych skladieb pre klav. trlo - Slo· 

venské klavlrne trlo 
B. Smetana - Sláčikové kvarteto e mol - Talichovo 

kvarteto 
19.30 - K on cer t ná s leň s l o ve n s keJ r ll · 

harm ó nie 
Orchester opery Slovenského národného divadla d!r . 

Viktor Málek 
F. Chopin - Koncert e mol pre ldav!r a orch. - Peter 

Riisel (NDR l . 
w. A- Mozart - Exultate, jubll$te - Laudate Domlnum 

- Magda Hajóssyová 

s. Rachmaninov - Rapsód ia na Paganiniho tému pre 
klavír a orchester - Richard Kratzmann 

Joséf Suk - Fantá zia g mol pre hus le a or cll. -
Marta Tupá 

Nedeľa 27. 9. 1970 
10.30 - K o n c e r t n á s 1 e ň s F 
Peter Sovadina, organ - Bach, Hlndemith, Eben 
Vladimír Rus6, organ - Bach, Dupr é, Franck 
19.30 ..... K o n c e r t n á s i é l'í S l o v e n s k e 1 f l l • 

harmóQ.te 
Symfonický orchester Cs. rozhlasu v Bratislave 
Dirigent - Ondrej Lenárd 
B. MartinO - S!nfonietta giocosa pr e klavťr a orchester 

- Stanislav Zámborský 
J. Brahms - Koncert p te husle a orcheste r - Bohuslav 

Matouiek 
B. Bartói{ - Koncert č. 3 pre kl av!r a or chester -

István Lantos f MĽR l 
l?. l. Ca jkovsklj -- Variácie na rokoková tému pre vlo· 

lončelo a orchester - Viktoria Jaglínová [ZSSR 1 
Pondelok 28. 9. 1970 
19.30 - K o n c e r t n á s l R !'\ S l o v e n s k e i f i l 

har món ie 
Státna filharmó nia Košice 
Dirigent - Bystr!k Režu cha 
[. Hayd n ·- Ko ncert 0 ti ur pre ~embA-I o a orc t1. 

E. Stefaiíska-Lukowicz f Pl~R j 

F. Mendelssolm-Bartlloldy - Koncert e mol pre il usle 
a orchester - Jela Spitkovtí 

F. Chopin - Koncert f mol pre klav!r a orches ter -
Ivan Kltínsky 

D. Sostakovič - Koncer t č. 1 p re vio\onCelo a ·orcbester 
- Vi!ncesllrv Nikolov f BĽR l 

Utot·ok 29. 9. 1970 
19.30 - K on c e r t n á s l e t1 st o v e ns ke 1 f 1 l . 

har món i e 
Stát11a filharmónia Gottwaldov 
Dirigent - Zdenek Bflek 
[,, v. Beethoven - Kon cert č. 4 G dur pre klav! r A n r· 

ches ter - Martina Maixnerovli 
A. G!a2;unov - K011cert tt mol pre hus le a orchester ~ 

S. Marcovici f RSR l 
C. Frank - Symfon ické variác ie pre ktav!r a orcbestar 

- Damir Sekolan i Ju hoslá via l 
A. Dvo!'ák - Koncert pre violonCelo a orcl1esto1' -

Richard Vandra 

Streda 30. 9. 1970 
19.30 - K o ľl c e r t n á s l e t) s l o v e n s k e t f 1 1 -

h a rmónie 
Symfonický orchester Cs. rozhlasu v Bratislave 
Dirigen ti - Ru ben Vartanian ! ZSSR 1, Jii'í Belohláveil 
P. l. Čajlwvsk ij - Symfón ia (~ 4 !' mol 
A. Dvoľák - Symfónia č. 7 ct mol 



j . 

Slovenská ľudová pieseň - ňistý prameň v tvorbe zbierky zo strAnky i'l!rodnostnej 1-peef• 
fičnosti: .,Pokiaľ ide o ťažko rozrieši
teľnú otázku, čo je v t omto uverejne
nom materiáli naozaj slovens~é a · čo 
povstalo prenosom .alebo pod cudzimi 
vplyvmi, pod·ám tu . nakrátko len nie.:. 
k<!l ľlro poukazov, · nakoľko rozobrať túto 
otáz'ku a vedecky dokázať patričné ná
zory prináleží šlJeciálnej štúdi i a neboio 
lo cieľom t ohto vydania, ktoré má byť 
iba ukazovateľom cesty pri výskume". 
Bartóka obzvlášť zaujímala skupina 
piesni• slovenských pastie rov: .,Valaská 
melódia, zdá sa, tv-ori špec ialitu nie len 
na Slovensku, ale ešte na užšom územi, 
a to vo Zvolenskej sto lici a v západnej 
časti Gemera. Geografické rozšírenie 
tejto melódie nemôžeme, žia ľ, presne 
ud ať pr e nedost atok dát . Ja sám som 
ju okrem Zvolenskej nikde inde nepo
čul." 

el u 
Slovenskú národnú kultúru už nie Niz 

obohatili svoj imi dielami osobnosti, kto
r ých pôvod nebol slovenský. Spomeňme 
len. mená maliara Jána Hálu, spisovateľa 
Petra J ilemnického, literárneho kritika 
Jaroslava Vlčka a iných. Z osudu tých
to tvorcov vieme, že č!m dlhšf bol ich 
pobyt na Slovensku, tým si ich naša 
krajina viac podmaňovala. Zväzky so 
Slovenskom boli ešte silnejšie, ak nie
ktorý z rodičov spomínaných osobností 
sa narodil na Slovensku. V čase keď vy
dáva Vlček svoju prvú prácu venovanú 
slQv/mskej literatúre, začal svoju život
nú drähu pokračovateľ internacio
nä.fnych snáh na poli slovenskej národ
nej kultúry Béla Barták. Jeho meno 
dnes už s pietou vyslovuje celý kul
túrny sv·et. 

B. Barták mal rád Slovensko už od 
isvojej mladosti. V Bratislave prežil so 
svojou matkou, pochádzajúcou z Mar
t ina, časť svoje j mladost i. Po gymna
ziálnych štúdiách odchádza Barták z 
Bratislavy a vracia sa sem príležitost
ne už ako koncertný umelec a skladateľ. 
J·eho bratislavskými priateľmi boli šte
fan Németh-šamorínsky a Alexander 
Albrecht. Raná t vorba B. Bartóka od
zrkadľovala tematický okruh rojčivých 
b.udlteľsko-roma titických myš lienok mia-

Zeny s deťmi z Poník (júl 1915) 

dého skladateľa. Miléniové oslavy zane
chali v 15-ročnom Bartókovi hlboký do-

. ,jem. Aký je to však obrovský kus cesty 
človeka vpred, keď na premiére svojej 
symfónie .. Kossúth" ďakuje obecenstvu 
za potles k v národnom oblečeni a o 
niekorko rokov neskôr sa svojou no
vätor·skou tvorbou stáva priam térčom 
útokov obecenstva. Eiar tók zľlášal všet
ky utrJ?en!a života hrdinsky· a nevzdai 
sa svojich pevných plánov vytvoriť hud 
bu novátorskú bez zábran nacional iz
mu, so všetkbu láskou k čistému ľ{td o 
vemu umeniu. Ľ.udové umenie sa stalo 
Bartókovi 2r iedlom pre ce loživotnú tvor 
bu. Najprv ho lákalo len zo zvedavosti, 
potom sa mu oddal celou svojou bytos
ťou. 
Keď sa zOznamoval s problematikou 

. maďarského hudobného folklóru, čosko

. ro zistil, že sa treba oboznámit aj s 
folklót om sús·edných národov .. Némqžno 

, predsa tvrdiť ó niečom, že pt'edstavújé 
jadro najsvojráznejš ieho ľudového hu
dobného prejavú nát.·oda, kým éelý ma
teriál neporovnáme s folklórnym bohat
stvom susedných · národov. To s ú teda 
korene záujmu Bart óka o rumunský, 
slovenský, ukrajinský a iný folklór po
pri maďarskom. Z oblasti folk lóru ho 
zaujali základné problémy, ako sil pôvod 
maďarskej pentatoniky, v~ntk a rozšíre
nie novouhorského štýlu, pôvod bulhar
ského rytmu a rumun skej hora lungy 
a iné. 

Na Slovens ku zaujala Bartóka valaská 
kultúra stredného Slovenska. Výskúmy 
na Slovensku začal v roku 1906 v ob
lasti Gemera. Popri zápisoch v t eréne 
nahrával ľudové piesne na fonografické 
valce. Po Vikárovi sa s táva dr uhým 
priekopntkom tohto spôsobu zbierania 
folklóru u nás. Už prvé kroky Bartóka 
v slovenskom teréne bo.li veľmi plodné. 
V obci Kostoľné Morav::Re ( oblasť Hon 
tu) zapisal za tri dni 100 piesni a ne
skôr ešte ďalšieh 159. Zo speváčok si 
tu cenil na jmä Zuzanu Krajčovú, At1nu 
Keťhovú a iné. Do roku 1913 zapisal 
Barták na Slovensku as! 730 ľudových 
piesni. úspech ·v práci vyvoláva l u Bar
táka záujem aj o oblas t i mimo južn'ého 
Slovenska. Tak sa dostal až na Pohro
nie, kde od roku 1915 v priebeh'! jed 
ného L'oka zaptsal asi 1800 melódii. Len 

artoka 
(25. 111.1881 - 26. IX.1945) 

K 25. výroňiu 
skladateľovej smrti 
v Ponikách zapisal vyše 600 ľudových 
piesn!, z toho 500 piesni Jen od Zuzany 
Spišiakovej. Svoje bohaté výsledky po
mýšľal Barták najprv využiť spôsobom 
monografického spracovania. Materiál 
mu však rýchlo rás tol a ponúkal nové 
možnosti. Obce j užného Slovenska akó 
Grlica, Horné Lefantovce, Dražovce, Ba
dín, Malá Lehota a iné lákali Bartóka 
hlavne okolo roku 1910. Nes•kôr sa stre
dobodom jeho pozornosti stali obce 
okolo Zvolena a Brezna: Hiadeľ, Poniky, 
Osrblie, Lišov, Čierny Balog, Medzibrod, 
Polhora, Valaská, Veľká Lúka a iné. Po 
roku 1918 Ba·rtók už len spracováva na
zbieraný fo lklórny materiál s pevným 
úmyslom vydať zbierku slovenských ľu
dových piesni. Za týmto účelom nad
viazal styk s vydavateľstvom Matice slo
venskej v Martine, kde vychádzali od 
roku 1880 malé zošity zbi·erky Sloven
ské spevy. Barták si túto zbierku v1eľmi 
cenil, preto roku 1910 nezištne ponúkol 
vydavateľstvu 400 slovenských ľudových 
piesn! zo svojich výskumov. Možno ľu
tovať, že ponúkaná a hoci prijatá zbier
ka Bartókom pozbiera.ných plesni ne
vyšla tlačou ako pokračovanie Sloven
ských spevov. Korektúry, ktoré v ruko
pise previedli Ján • Izák a Blažej Bull·a 
boli t aké veľké. že stáli v zásadnom 
rozpore so zámernú Bartóka, preto na 
vydanie autor nereflektova l. Bartók 
však neprestal pracovať so slovenskými 
ľudovým! piesňami. Naďalej ich zbieral 
a vedecky spracovával. K vyše . 3000 
s lovenským ľudovým piesiíam z vlast
ných výskumov pribudlo ešte 113 piesn! 
zapísaných Z. Koqályom a 73 piesni za
písaných Antonom_ Banikom. Zberateľ 
M. Vikár ve-noval Bartókovl fonografic
ké .valce so 100 ľudovými piesňami. Po 
kompletizácii zís kal Bat~tók 3409 ~;9ven
ských ľudov.ých píesn!,· .. č~ [fu ·oosta1 haJ
väčš! matP.riálový komplex. ak, k tomu 
pripočltame analýzu a <systemizáciu vyše 
12 000 melódií zo Slovenska, Moravy a 
čiech (boli to analýzy piesni zo zbierok, 

To všetko pred}Žovalo vydanie zbierky. 
Ve1'.mi účihná bola pomoc Bartókovi zo 
strany A. Albrechta. V roku 1933 na po
žiadanie vydavateľa súhlasí Bartók 
s tým, že sám sa zúčastni na príprave 
zbierky do tlače. Súdne spory medzi 
vydavateľom a interným redaktorom 
I. B'allon1 znemožňovali aktívnu účasť 
Bartóka pri vydani zliie'rky. Keď sa vy
davateľské 'práce dostávali do čoraz 
väčšieho krízového stavu požiadal Bar
tók Maticu slovenskú začiatkom januára 
1939 o vrátenie rukopisu zbierky. Mati
ca slovenská s ľútosťou prej'!vila ochotu 
vyhovieť požiadavke autora, k tomuto 
r iešeniu však predsa nedošl·o. Bartók sa 
rozhodol ponechať rukopis svojej zbier
ky aj proti zásadám Dohody v opatere ' 
Matice slovenskej v nádeji, že raz prí
du priaznivejšie pomery na vydanie. 
Spolu s rukopisom uchovala Matica slo
venská aj 226 fonogr-afických valcov 
vyhotovených Bartókom pri výskumoch 
na Slovensku. 

Slovenské ľudové piesne Bélu Bartó
ka čakali celé desaťročia nie len na 
svojho vydavateľa, ale aj na profesio
nälne fundovaných redakt orov, ktorí so 
všetkou úctou k osobnosti autora vy
dajú materiá) v ,jeho úplnosti a doplnia 
ho o ďalšie údaje. V roku 1959 vyšie l 
pr vý diel zbierky slovenských · ľudových 
p,iesni B. Bartóka vo vydavateľstve SAV. 
Do tlače pripravíli materiál manželia 
Elschekovci, pracovnici ústavu hudob
nej vedy SAV. Odvtedy uplynu lo jedno 
desaťročie, aby mohol vyjsť druhý diel 
zbierky. Prednedáv·nom sa dostal na 
knižný trh. Podľa všetkého by teda 
tretí (posledný) diel mal vyjsť najne
skoršie 'do roku 1980. 

Bartókovo usporiadanie piesni je veľ" 
mi prehľadné. Zaujemca nájde ktorú
koľvek pieseň nielen podľa textového 
incip itu, ale a j podľa hudobnej stavby 
piesne takmer ako v slovniku. To však 
nebol !tlavný Bartókov zámer. Iš lo mu 
o utriedenie veľ.kého množst va mate
riálu · za účelom vedeck~hq porovnania. 
l<aždú p.leseň zapisuje, trak:· aby jej cen-. 
tr~ll"!ym tónottt., sa, ·$·~alo-.~gl, ,l?jesne dell. 
pc:>dľa .počtu slabík ' v j edhoWvých čas
tiach tnelódie, pričom označuje vždy aj 
finálne tóny podľa hudo bnej formy 
piesni. Dôležitými kritériami triedenia 

Bartókove znalosti o slovenské :i ľu
dovej piesni aj popritom, že vždy ob
jektívne hovoril o svojich medzerách, 
sú pozoruhodné. Vieme, že sa prlpravo~ 
val napísať samostatnú vedeckú prácu 
o slovenskej ľudovej piesni. K realizácii 
tohto plánu však nedošlo a svoje po'
znatky zverejňoval v menšich článkoch, 
v hes lách hudobných lexikónov alebo 
v knihách venovaných maďarskému hu
dobnému folklóru. Po Bertalanovi Fabó
ovi sa stáva· Bartók druhým maďarským 
fo lkloristom zaobera júcim sa podrob
nejšie á;j so s lovenským folklórom. Kým 
vý.~ ledky Fabóa, ktoré zhrnul •V knih~ 
A magyar népdal 'zenei fej!Odése (1908) 
sú nielen pre nás, ale aj pre Maďarov 
plné diletantizmu a neodbor ného ro:. 
mant ického rójčenia, Bartókove výs led
ky sú priekopnlcke a j po odstupe nie 
koľko desaťročí. 

Pôvodným zámerom Bartókovým bolo 
ilustrovať zbierku sloven'ských ľudových 
piesni .fotografiami účinkujúcich, ktor~ 
sám vyhotovoval. Z neznámych dôvodov 
sa však tieto fotografie nedostali s ru
kopisným mater.iálom zbierky ku vyda'
vateľovi. časť fo tografii venoval Bart6k 
počas terénnych výskumov účinkujú
cim, z ktorých sa niekol'ko pod.arílo ne
dávno ná jsť pracovnikom ústavu hu
dobnej vedy SAV. Nimi ilustrujeme nál 
článok. Vybral'i sme ich z publ ikácie 
Documenta Bartókiana 4 vydanej Ma-

. ďarskou akadémiou vied. 
Cenné a všeobecne platné sú aj Bar~ 

tókove pokyny o transkribovanl hudob
ného ·fo lklóru, ktoré nap!sal v úveďe 
srho-chorvatskej zbierky, na kt orej pra
coval v Amerike. Vo sfašlzovanom Ma
ďarsku Bartókove názory nenachádzali 
sympatie, narážali na odpor. Všetky 
snahy obmedziť ho v práci pokladal za 
nespravodlivé a nikdy sa nimi nedal 
ovplyvniť . Svoje životné k rédo vyjadr il 
:slqv.ami: .,Moja , skutočná vedúca !deti., 
kt·orej som si dokonale vedomý od čia.i; , 
kedy som v sebe ' objavil skladätel'a, . je 
idea• zbratania sa náro·dov, navzdor voj
nám a všetkému nepriateľstvu. Te.jtl'l 
idey sa snažím - pokiaľ mi sily stačia 

Faksimile zápisu slovenskej tudovej piesne Od Trenčína 
vysekaná cesta, ktortl zapísal B. Bart·ók v auguste r. 1909 
v Trenčianskych tepliciach. 

Záber z nahrávania tudových piesní B. Bartókom r. 1908 
v obci Drážovce pri Nitre. 

ktoré dovtedy vyšli tlačou), s ktorými 
svoj materiál porovnal. 

Bartókova zbierka predstavuje vý.sle• 
dok neobyčajne premysleného pracov
ného postupu od práce v teréne až po 
spôsob prfpravy na vydanie. Pŕi triedení 
uplatnil Barták jednotný systém pre 
slovenské aj maďarské ľudové piesne. 
rento postup pokladal za nevyhnutn(l 
požiadavku, požiadavku svojej porovná 
vacej hudobnovednej . činnosti. Po roz
t~i eden i zis ka! 1620 melodických typov, 
l<ompletne pripravenú zbierku ponúkol 
na vydanie opäť Mat ici slovenske j roku 
1920. Zachovaná Dohoda medzi autorom 
a vydavateľstvom fixovala onedlho po po
nuke oficiálne podmienky vydania zbier 
ky. Zdalo by sa nám, že problém bol 
tým vyriešenÝ. Samotné vydanie nará 
žala však od samého začiatku na veľa 
prekážok súvisiacich jednak s tlačiar
ií.ou. korektúrou nárečových textov, ba 
nakoniec aj a neočakávaným! spormi. 

slovenských ľudových plesni podľa Bar 
táka sú forma a rytmus piesne. Kodály 
naproti tomu viac baziroval na finál
nych tónoch častí piesne. Nedostatkom 
systémov Bartóka a Kodálya bolo za
tlačenie do úzadia kritéria genetic
kého vychádzajúceho zo stavby melosu 
piesne. Tento nedostatok odstraňuje 
nový systém triedenia profesora J. Kre· 
sánka u näs a v Maďarsku P. Járdänyiho 

Jedným z najväčších rozdielov medzi 
slovenskými a maďarskými ľudovým' 
piesňami j e viachlasnosť ľudových pies 
n! niektorých oblastí Slovenska a zá
sadnä jednohlasová faktúra všetkých 
maďarských ľudových piesnf. Barták 
veľmi ľutoval, že nemá prfležitosť pre
študovať si zvláštnosti viachlasného 
spevu na Slo"ensku. Lákala . ho aj ľu 
dová inštrumentálna hudba, ktorej sa 
čiastočne venuje v treťom · zväzku svo
jej zbierky. Bartók sa nedostal ani 
k bližšej identiiikácil pies ní svojej 

slúžiť svojou hudbou, pretô sa nevy
hýbam žiadnemu vplyvu, či pochádza zo 
slovenského, rumunského, arabského 
alebo akéhokoľvek iného prameňa. Len 
aby bol pŕameň čistý, čerstvý a zdravý." 

Zvláštnu pozornosť by si zaslúžil Bar 
ták z hľadiska využitia slovenského hu
dobného .folklóru vo svojich skladbách. 
Či sú to duetá pre dvoje hus!!, klav!rné 
skladby Pre deti, lO ľahkých kusov pre 
klavit', úpravy pre miešaný zbor a iné. 
So slovenr;kou melodikou suverénne 
pracuje aj vo svojich zrelých dielach 
ako sú Zázračný mandarín, Sláčikové 
kvarteto č. 2, rr. klavirny koncert a iné. 

Skôr než t eda uzreli sve t lo sveta 
Bartókom pozbierané slovenské ľudov~ 
piesne vo svojej primárnej funkcii, na
čúvalo Im hudobné publikum na kon
certoch. Stali sa trvalým prameňom 
skladateľovej tvorby. A to bol najin
tímne.Jši prejav lásky Bélu Bartóka ku 
slovenskej ľudovej piesni. ' A. Móžt 
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Vo svete umenia prichadzajó chvfl~. 
keď človeka ·nečakane ovládne presved
čenie, že die lo, ktoré práve vníma!, ko
lektívny výkon, ktorý ho práve očaril 
a strhol, stal sa práve prvým - ktovie 
i jediným vrcholom tvorby zúčastnených 
umelcov. Nezauj íma nás teraz autor 
dramatizácie Cervantesovho Dona Quijo
ta, lež umelecký team spevohry brati
slavskej Novej scény na čele s drama-

. t urgom Daliborom Hegerom, teraz ria
diteľom NS, režisérom Bedi'ichom Kra
mosilom, odvtedy vyznamenaným titu
lom zaslúžilý umelec, choreografom Bo
r isom Slovákom a dirigentom Zdenkom 
Macháčkom. Bez rozpakov možno kon
štatovať, že ich inscenácia amerického 
muzikálu Man of Ja Man cha ( českoslo
venská premiera 30. septembra 1967) sa 
stala udalosťou nie len československého, 
ale celoeurópskeho významu: v porov
naní so svetovou úrovňou boJa. umelec
kým činom prvého · rangu a zostane 
predbežne naj svet lej ším bodom úsilia 
toh to súboru o moderné m uzikálové di
vadlo. Dalo sa teda očakávať, že po vy
trvalom, ambicióznom hľadaní sa tento 
nesporný úspech stane platformou, na 
k torej súbor pevne zakotví, na základe 
vyskúšan ej kva lity urobí inventúru svo
jich nových možností, aby v budúcnosti 
l'aždá ďalšia inscenácia bola ab ovo zá
rukou spoľahlivej umeleckej úrovne -
ak n ie celkom, tak aspoň blízo úrovne 
Dona Quijota. Predov~etkým zásluhou 
Slovákovej choreograf ie a priam explo
zívneho úspechu vynikajúcej Krónero
vej k reácie · hlavnej postavy, druhá mu
zikálová produkcia Novej scény, Fidli
kant n a streche, bol - napriek slabi
nám režijnej a hereckej zložky - po 
tvrdením oprávne ných nárokov na ten
t o súbor. 

V o bdobí t ýchto dvoch výrazných ví
ťazstiev spevohry Novej scény sa zdalo 
opodstat nen ým, že skúsenosti a d osiah
n u té výsledky nap lnili sú bor a jeho ve
denie pocitom príjemne j istoty a 's eba
ved·omia a že s a už citili byť do sť pod
kut í na to, aby sa odvážili siahnuť po 
svetove j muzikálovej špičke, po d iele t a
kého významu a formátu, akou je e.šte 

Spomienka na úspešnú Potsktí. k rv na 
Nove j scéne (na snímke K. V lach v 
t i t ulnej úlohe). 

Snímka : A. šmotlák 

-·---{Pokračovanie z č. 17) 

s·ezótla 
nabei·ania 
síl 

začala jednoznačne pozit!vne, preto na-
, sledujúca premiéra Poľskej krvi, kto

rou sa Nová scéna pripojila k oslavám 
50. výroči a vzniku Slovenského närod~ 
ného d ivad la, ma la ešte náročnejšie pub
likum. A prečo nie, keď okrem diri
genta ( te ntoraz ním bol Bohuš Slezák) 
predstavenie pripravili tí istí, ktorých 
meno je už a priori zárukou nadprie
mernej akosti. Možno preto s istotou · 
predpokladať, že nové naštudovanie 
tejto Nedba lovej operety nebrali na 
ľahkú váhu, lebo oni vedia najlepšie, že 
inscenovať operet u je dnes v hudob
nom divadle najväčši problém. Je zrej-
mé, že hľadali prvky, na ktorých by bo-

i dnes - v tomto žánri neprekonaná lo možno budovať reži jne i h udobne no-
Bernstelnova a Robbfnsova West Side vú, nekonvenčnú, nesentimentálnu, svie-
Story. Vedomie, že nosnou zložkou toh- žu koncepciu, presvedčujúcu skôr rea-
to muzikálového opusu je balet, akiste lizmom p r íbehu než strhu júcu jeho slad-
ešte prehlbilo ich presvedčenie, že West kou citovosťou. Výtvarník v p lnej mie-
Side Story bude t riumfom, korunou pr - re vyhovel tejto požiadavke a vytvoril 
vého - temer desaťročného obdobia zo- akési surre alist icky náznakové ·pozadie, 
znamovania sa s týmto moderným ty- ktoré naozaj znemožnilo akékoľvek har-
pom hudobno-zábavného ž.ánru a jeho monické sply nu t ie deja s prostredím a 
suverénneho umeleckého dobývania, účinkujúcim i osobami: scéna pôs obila 
pretože - a oprávne ne - bolo možno dokonale funkčne ak chcela pôsobiť ru-
rátať s dokonalou pohybovou kreáciou · šivo. · 
Borisa Slováka. Dokáza lo sa však, že ·· Aj · dobrý úmysel môže kedykoľvek 
riziko bolo nepomerne veľké, pretože . zostať na polceste, najmä ak v · niekto-
divadlo muselo angažovať veľký počet rých prípadoch ešte veríme, že operetu 
mladých začiatočníkov a nap r iek nad- možno aktualizovať, zosúčasniť alebo 
priemernej choreografi i, ktorá ani ten - zdokonaliť inscenačnými prostr iedkami 
toraz nesklamala a napriek prekvapu- thuzikáll.S a naopak. Opereta je fosílna 
júcej disciplíne mladých ta nečníkov, výr azová forma hudobno-zábavného di-
to.to pre dstavenie nemohlo uspokoj iť . vadia, ktorá už dávno definitívne skon-
Ani jedna zo zúčastnených zložiek pred- čila svoj vývoj a je už navyše exploato-
staven ia, nech · je hocako nosná alebo va ná umelecky a komerčne. To, čo v ne j 
perfektne realizova ná, nest ane sa omni- ešte možno pôsobivo uplatniť, je nepo-
potentnou, samospasiteľnou pre kolek- chybne iskrivý aktuálny humor, herec-
tívnu t vorbu. Naopak: čím je jedna zo k ý šarm, kvalitné hlasy a orchester, 
zlož iek dokon alejšia tý m väčšmi trčí" choreografia a kostýmy. Všetko nie, ale 
z nevý razne j šed ivo~ ti os t atných zl~ži eic väčši na z t ýchto nevyhn utnosti te j to 
v pozadí: herecke j a s peváckej, ktoré Poľskej krvi chý bala. 
s ú nemenej nosné, lebo sú. rovnocenné Na mar go poslednej spevohe rne j pre-
a ich nevyváženosť pôso bí rušivo, osla- miéry, s t ar oruského vaudevillu Dnes 
bu je myšlienkový a Ltme leck ý účin celé- veče r h rá m je m ožno uviesť v iacero vý-
ho preds t avenia. hrad, no na jvážnejš ie patrí výberu bud-

Nesporným kladom bratislavskej West ' by . Macháčkov hudobný coctail neoby-
Side Story bola teda je'j pohybová strán- čaj ne presvedčivo dezo r ientoval divá-
ka, ktorá suverén ne niesla na svojich ka - poslu chá č a a predstave n ie rozbil 
bedrách dr amatický výraz všetk ých na žánrovo i myš lienkovo nesú rodé čas -
konflj.kt ných situácií - ako to dokázala t i, z ktorých sa napokon každ á u plat-
napo kon a j v oboch predoš lýc:h pred- n ila ako s amostatný celo k. Inscenác ia 
staveniach, o k tor ých je tu reč - pr i- tým dosta la humoristicko- satiri cko-es-
čom jej v podstat nej miere pomáhala trádny ráz, bo lo v nej veľa umelecky 
vy nachádzavá, pohy blivá, d ramatický nekon trolovanej žive lnosti, samoúčeln ej 
úči n umocií.ujúca scéna Otta š ujana. komiky, gagov a špílcov - čo inak, 
Choreografovu p rácu vo We st Side Sto- pravdaže, d o tohto žánru org anieky pat-
ry · možno teda oceniť veľmi vysoko a r í. Po West Side Sto ry a Poľskej krvi 
napr iek tomu výs ledok cele j p rodukcie zostalo na t e jto pos led nej premiére, aby 
toht o muziká lu zostal pod úrovňou do kázala, že tá to sezóna bola len pre-
Quijota a Fid linkant a, t akže sa poradie ehodný m obdobím k r iš t ali zácie v sÚbo-
s tupňova nia úspechu us tálil o v d iamet - re, v ktorom sa vša k v každom p r ípad\') 
rál ne opačnom smere - to značí, že .,Biýs·ka na časy". Podaril o sa jej to 
Qui jote zostal i naďale j merad lom kva - dokázať v miere nezvyčajnej - najmä · 
li ty prá ce spevohry Novej scény. zás luhou činoherca Viliama Poló nyiho, 

ktorého živelný,. dr avý rytmus a nes'pú'-. 
taný. bú rl ivý tem perament rozvírili 
všetko okolo seba ako malé t ornádo a 
s t rhávali nielen spo luhráčov. ale aj pub
liku m. ktor é bo lo za t ú to čistú, naivntl 
kl auniäclu p rávom vďa čné. 

Tieto skutočnosti nás však ne mus ia 
vô bec zarmucovať, pretože zd an livý po
kles úrovne ume leckých v ýs ledkov t a
len tovaných tvorcov v t omto divad le je 
le n prir odzený m dôsled.kom .nadmerného 
vypätia síl a okrem toho organ icky za
padá do konsol id ačného procesu tohto 
sú boru, k torý bolo nevyhnu tné omlad iť 

a predovšetkým dopln iť o nové t alenty. 
A to sa v pravo m s lova zmysle " maso 
vo" uskutočn ilo práve ·p r i West 's ide 
Story, kde sa a j osvedčili. 

Uplynulá sezó na 1969/1970 sa teda ne -

Je t oho veľa, čo žij e v lone tohto 
súboru - zrelé i latentné talenty, vý
vojaschopné dispozície i neobjavené mo ž
nosti. čas - alebo už táto nová sezó
na - istot ne u káže, č i toto di vadlo vie 
múdro gazd-ovať s t ýmto vzácnym bo 
hat stvom. Sme presved čení , že áno. 

Gizela Mačugovä 
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z vlastnej vrodenej muzikality a vytríbe11ého vkusu. 
V takomto st ádiu j ej vývoja pôsobil jej výkon neraz 
priam maniérovt t e, prešpelculovane. Nemožno jej všalc 
uprieť krásnu chopinovslcú lcantilérw, schopnosť vý
razovej diferenciácie najmä v najjemnej.<ilch regis
troch . Talctiež sa v Scher ze E clur nevyhla pomäťollé
mu zakolísaniu. DomnietJam sa, že spomalenie tempa 
niektorých etúd (terc iovej gis mol , op. 25. alebo 
F dur op. 10) by prinieslo ovocie v ZV!),~ení zreteľ 
nost i a v zhutnení tónu. V Polonéze Fantasie bola 
miestami vynilcajtlca koncepcia, ale celkove pôsobila 
dojmom ešte neustáleného názoru na definitívnu stavbu. 

e Medzi hosťäm! rt. 
medzinárodného sympó
zia o diele L. v. Beetho
vena bola aj pani Da 
Bray, školská inšpektor
ka z Anglicka a rumun
ský skladateľ Adr ian 
Ratiu. Po skončení sym
pózia v Moravanoch na v• 
štívili Bratislavu a na 
ich prianie bola v HIS-e 
prehrávka z tvorby slo
venských skladateľov za 
posledných 5 rokov. Vy
počuli si 12 skladieb, z 
ktorých za majstrovské 
označili predovšetkým 
Cikkerovu Meditáciu na 
tému H. Schlitza, Su
choňových šesť skladieô 
pre sláčiky, Zeljenkove 
Struktúry, Bergerove 
Transformácie a Paríko• 
vu Hudbu k baletu. Ďal'"' 
šími hosťami HIS-u bol 
Werner Schoníotzer a ' · 
Helmut Gohnert z NDR. 
Oba ja sa chceli zoznámiť 
predovšetkým s opernou, 
ale aj koncertnou slo
venskou tvorbou. W. 
Schonitzer ;je z Volks .. 
theatru v Halberstadte a 
H. Dähnert je vedúcim 
oddelenia pre orches
trálnu a ;javiskovú tvor
bu Nemeckého hudobné
ho nakladateľstva. 

e Pod titulom Veľko
le]JiÍ prem~era Erinda 
prinášajú noviny Frei
hei l z 29. júla t . r . r e
cenziu poslednej premié
ry sezóny 1969-70 v ope
re vo Wittenbergu. Die lo 
J. S. Kussera v s polu
au torskom · hudobnom 
s pracovaní J. Meiera, v 
libretist icke j úprave J. 
Krčméryovej uvie dla 
pr ed rokom spevohra Dí-

, vad ia J. G. Tajovského 
v Banskej Bystrici. V 
rámci družby oboch di
va diel dostalo s a Kus
serovo di elo v p reldacl e 
O. Kaušitza a j na wit
t en berskú s cénu. Ope ru 
h udobne naštudoval 
Manfred Rlidiger , ostat
nými inscenátormi bol! 
hostia z československ a : 

. scénogr af M. čech, reži- . 
sér .J. Chunde la, kost ý
my navrhol J . Sachow
s ký. V hl avných úlopách 
'spieva li R. Tomaszewski, 
M. Hagenová, L. Bä rk
hardt , B. Sch ubar tová a 
d'alší. Kr itik novín pozi
tívne hodnot í dramatu r
gickú objavnosť , úroveň 

znovurealizovania, pre
cíznosť a š tý lovosť h!l
dobného naš tudova1'l"ta, 
režisérsku s triedmosť a 
súčasne nápad i tosť , hý
rivosť a majestátnosť 

výpravy a kostýmov. 

-·---------=~ 

Joze f Vizváry 

t vo r ili v celkovom percentuál nom zastúpení napros
tú väčšinu i čo do minutáže vystúpení , i čo do počtu 
tíčastnílcov. Veľlcá konkurencia vedie tu k neustálemu 
zvy_šovaniu nárokov na prípravu. Až na vOnimky ( Be
zeková) všetci účastníci preukázali znamenitý tech
nický fond a ústrednou problematikou stala sa po
žiadavka individuálneho prínosu, osobného :zaangažo
vania, umeleckej disciplíny , zvládnutia štýlovej prob
lematiky. Prihliadajúc k týmto parametrom si víťaz
stvo odniesla posltteháčka pražskej AMU M a r t in a 
Maixner o v á. Jej výr azové možnosti sú prakticky 
neohraničené - talc smer om k hutným, orchestrálne 
znejúcim dramaticlcým vrcholom, či k pavučinovým 
pasážam, zreteľným i v t om najj emnejšom pianissime. 
Je typom umelkyne, lct01·á vysolco stojí nad technic
kou problematikou diela. Jej podanie je viac objekt ív
ne, ako subjektívne, má šarm, umeleckú rozvahu na 
j ednej, ale i radosť z tvorenia na druhej strane. Má 
rovnako zmysel pre drobnokresbu ako pre mpnu
mentálnu, strhujúcu výstavbu. 

Z troch chopinovských po/recitálov naj viac zaujal 
výkon J o ze f a V i z v á r y h o. Disponuje suverénnou, 
najmä veľkott Tclaviristickou technikou. zanieteným 
sa odovzdaním hudobnému prúdu, ktoré šíri okolo 
se/Ja hlbokú presvedčivú atmosféru. Skoda, že j eho 
príliš vzrušený elán poznačil početnými technickými 
kazmi i pamäťovým lapsusom najmä úvodnú Polonézu 
fis mol op. 44. Z troch etúd najsuverénnejšie a naj , 
presvedčivejšie stvárnil oktávovú h mol op. 25. Vy
vrcholením j eho vystúpenia bola veľkorysá, strhujúca 
koncepcia Sonáty b mol op. 35 vynikajúca falc t ech
nickým ako 't výrazovým zvládnutím. 

Výraznej.~iemu dojmu z výkonu Na ta š i B e z e -
k o vej zabraňouala priveľká nervozita, malá prieboj
nosť výrazu, technická neistota, pamäťový lapsus a 
najmä svojvoľné vlnenie agogiky spojené s nedodr
žiavaním n ot ového záznamu dynamických znamienok. 
Najpresvedčivejšia bola v Nocturne f is mol a v Ba
lade g mol. 

Najucelenej ší IJeethovenovský výkon podala E v a 
č i plc a yo v á v náročných 32 variáciách c mol. I d a 
Cerne c lc á ( Sonáta Es dur op. 7) lcladie si bez
chybné technické zvládnutie, intonačnú čistotu, ver 
·nost' notového záznamu v hierarchii svojho t vorivého 
záujmu na prvé miesto na úkor väčšej výrazovej 
uvoľnenosťi a umítornej zaangažovanosti. 
Košičanka I r e n a· D z u b a y o v á (Sonáta E.~ dur 

·op. ' 27; č. l a E dur op. 109) preukázala výsledky 
nanajvýš dôkl adnej práce na de,tailoch, vr úcnu mu

·zikalitu , plastické vedenie 'kantilény. Skoda, že tieto 
vlast nosti nedolcázála uplat nit aj v rýchlejších úse 
koch. Druhá Sonáta utrpelq ·ešte nedostatočnou výra 
zovou zrelosť<;~Ú tejto talentovanej 'klavir istky . 

Ale hovoríme o E l e n e L a z a r o v o v e j na pos . 
lednom mieste, neznamená to, že bol a najhoršia. Prá . 
ve naopak, jej výkon bol naj lepší z poslucháčov kon · 
zervatórií a súčasne jediná dôst ojne reprezentovala 
farby bratislavskej školy. Doménou tejto mladučke,1 
pianistky j e mimoriadna hudobná inteligencia, rozva
ha, t echnická vyspel ost, zmysel pre kultúru tónu a pre 
celkovrí výstavbu skladby. Vyváženému výlconu možno 
vyčítať prílišné nanášanie zvuku v Debussyho Prelú
diách a zníženú technickú pohotovosť v Hatrílcovet 
Toccate. 

Oprimne povedané, viac sme očakávali od Dan ie 
ly V ar í n s lc ej. Jej mimoriadna hudobnosť akoby 
sa ocitla v kríze, či sa obrátiť na st ranu racionálneho · · 
zváženia interpretačných postupov, alebo vychádzar 

b alší Ko§ičan· O t o k ar Re i pr i ch svo j interpre 
tačný zreteľ zam.eral viac na celok, ale ·nevyvážil ho 
dostatočnýln vybrúsením detailov a intonq,čnou istotou 
(Sonáta Les adie~ur:, op .. 81) . Rondo G dur op. 129 vy 
žadovalo precíznejiii'e fráz ovanie · a výraznejšie odlíše· 
nie dynamických odtienkov. 

Vysokou účast'ou klaviristov možno ospravedlniť, že 
M. La p šans k ý a Z. Majerská nedostal i už prí 
ležitosť uplatniť sa aj ak o .~ólisti . Podali však výlconu 
hodné najvyššieho uznania po stránke tónovej ktl ltúry . 
technicke.i čistoty, komorného cítenia i muzilcálno5·ti 
V tejto súvislostí t reba spomenúť i G ab ri é l u P ar
t i k o o ú, ktorej účast na prehliadke handicapoval 
krátky čas a málo príležitos tí pre .~úhru '' náročne} 
Brahmsovej Sonáte pre husle a klavír d mol op. 108 

(Pokračovanie v bud. čísle ) 



London Contemporary Dance Theatre DUET· je názov t retej kompozlcle na 
hudbu Josepha Haydna (choreografia 
Paul Taylor). Je to vynikajúce tanečné 
číslo predvedené 1V čistom poetickom 
štýle moderného tanca, do ktorého je 
zapojené celé telo. Každý pohyb má 
svoj výooam, každá poloha hlavy, ruky, 
či nohy, alebo celého tela niečo hovor!. 
Nebol tu žiadny zbytočný pohyb, ktorý 
by rušil. Interpreti Noemi Lapzesonová 
a Robert North dokázal!, že sú maj• 
strami vo svoj-om odbore. 'Predvedenie 

v Bratislave 
V utorok 8. 9. 1970 navštívila Brati

slavu baletná skupina London Con tem
porary Dance Theatre. Skupina, akú Bra
tislava ešte nevidela; nie úrovňou ale
bo klasickou technikou, ale štýlom . Štýl 
vonkoncom neznámy, aspoň pre širšiu 
vere.inost:, pntom veľmi zaujímavý. Slm
pína london Contemporary Dance je 
známa svojou progresívnosťou čo do vý
r azu i techniky. Svoj umelecký program 
buduje na základoch slávnych škôl Isa
do ry Duncanovej, Dalcroza, labana a 
Joosa. To neznamená, že t ieto školy 
kopíru je, a le študuje ich, vyberá a pri-

te jto kompozícii vyvolil, sú nezvyklé. 
Nerozhodnosť a váhanie Jakuba, ako i 
zá verečný prísľub prijať ponúkané po
žehnanie sa odohráva na rebríku. Cho
ľeograf ho používa na rôzne preplleta
nie a zaujímanie póz na jeho oboch ra
menách. Iba stredná časť tejto tanečnej 
kompozície sa predvádza na zemi - s 
použitím výrazových prostriedkov sú
časného tanca. 

Dueta bolo perfektné. · · 

Predposledným číslom programu boli 
groteska TRI EPITAFY na hudbu prvot· 
ného amerického černošského džezu, 
aký sa hrával v Alabame, Louisiane, 
Mississippi. Na pôsobivu hudbu, ktorá 
zne la prevažne na svadbách alebo po
hreboch, vytvoril Paul Taylor veľm! 
vtipný tanec, ktorého základom je na· 
pätie a uvoľnenie tela. V spôsobe tan. 
covania t ýmt o štýlom sú nepredstav ite ľ
né možnosti. V čísle účinkovali štyri 
ženy a jeden muž, no napriek tomu do
kázal choreograf vhodným striedaním, 
vybiehan!m, prechodmi jednotlivcov i 
skupín tak "rozmnožiť" účinku.júcich, že 
divákovi s a zdá, akoby n a javisku bolo 
oveľa viac tanečníkov. Celé či s lo bolo 
veľmi vtipné a vyvolávalo miestami búr
ky smiechu. 

. spôsobuje si z nich to najlepšie, pri
čom vytvára z toho svoj vlastný štýl. 

Noemi Lapzesonová a Robert North 
v Duete n.a llayd1tovu hudbu ( cho 
reografia Paul Taylor) . 

Baletný večer, s ktorým 
ci predstavili, sa skladal 
mostatných častí: prvou 
ktorú balet uviedol, bol 
statných hudobných čísel 
ge Quincy), z ktorých pr 
sa temat icky i choreog 
ne opakuje. Choreograf 
si pre toto DIVER 
účinkujúcich predsta 
(bar an, býk, blíženci, ra 
obsadil do jednotlivých 
sel. Každej kompozícii 
lienku. Táto tanečná 
postavená dosť kompli 
graf tu používa 
(grand jeté, tou 
piruet t-e), ktoré s ú 
n icky veľmi čisto, 
inému výrazu ako 
Ďalej choreograf 
vodobého tanca, rT> '7n.U•h 

i jogy a badať 
Grahamovej, u 
Yorku mnohí tane 
t áto prejáda prvkov je 
pospájaná, že vôbec ne 
čo je hlavné, s lúži 
miteľnosti deja. •~•·~w~~-,+ 

čísle súbor ukázal, že 
dern&ho t anca nie je 
technika školy klasicke j. 

V druhej tanečnej 
ANJELOV (hudba Bruno 
užíva choreograf Robert 
vizitu dvojitý rebrík, 
i tanečným 
l{ubovu nerozhodnosť 
požehnaní od Anjela. J 
man Murray a Anjela 
zové ,p ros triedky, ktoré 

,, 

Impozantný nástup 
V organizme maďarského hudobného života priam nevyspy

tateľná a náhodná zdá sa byť skutočnosť, že v súčasnosti sa 
na Hudobnej akadémii Ferenca Liszta v Budapešti objavili od
razu štyria veľmi nadaní poslucháči-klaviristi. Prerás tli už 
označenie "talentovaný žiak", každý z nich je zrelým kon
certným umelcom, v mnohom smere zavŕšená, hotová umelec-
ká---o·sobno-sť. · 

Dezsii Ránlci 

Sándo1 Fa/vaí 

Objavenie sa tý.chto· štyroch umel
cov razom rozrušilo hladinu Hudob
nej akadémie, Jej riaditeľ Dénes 
Kovács s právne odhadol situáciu, _. 
keď v týchto prípadoch zrevidoval 
školské predpisy, ktoré predtým vy
me dzovali ·a · ohL;aničova li možnosti 
vyst upovania· _prvoročiakov · v domá
cich či zahraničných súťažiach. V dô
sledku toho Dézsô -Ránki, ktorý nie
koľko týždňov po -tom, , čo .ho na ško
lu prijali, mohol ·Sa v Zwickau zú
častniť na klaviristickej súťaži Ro
ber ta Schumanna - a vrátil sa ako 
jej absolútn:t víťaz. Obdivuhodný vý
s ledok - veď Ránki v čase svojho 
víťazstva patril v podsťate ešte ku 
hudobným stredoškolákom. Kto však 

' čo i len raz počul tohto 18-ročného 
·mladíka, ťa žko · zabudne na zážitok, 
ktc:>rý ;jeho: ·hra poskytu je. Jeho jed
notný a s amostatný hudobný svet sa 
na;jlepši·e uplatňuje v tlmočení naj
mä Schumannových a Brahmsových 
diel. J eho nástrojové cítenie je ce l
kom výnimočné. ojedinelé sú aj jeho 
virtuózne danosti. Tvarovanie meló
die, spevné zaobchádzanie s klaví
rom pripomína veľkých majstr ov. 
Skonštatovala to i tlač, hodnotiaca 
zwickauskú súťaž: "Neverili sme, že 
t aké čosi ešt e exist uje!" Ránkiho in
terpre tačné umenie je prost é akého
koľvek chceného demonštrovania mo
dernost i - a pre dsa je naskrze mo
derné. 

Podobne možno hovoriť i o Rán
kiho ďa l šieh t roch kolegoch. 

Maďarský rozhlas us porad úva kaž
doročne hudobnú súťaž. V .j ubilej 
nom Beethovenovom roku to bola 
Bee thovenovská klavfrna súťaž . Víťa 
zom sa s ta l 18-ročný Zoltán Kocsis , 

István Lant os poslucháč II. ročníka akadémie. Po-
pri klavíri št uduje l kompozíciu -

tu sa záuJmovo i tvorlvq orientuje na najnovšie smery. Jeho 
hudobná vnímavo sť je pr iam nepochopiteľná, pre priemerného 
hudobn!k'l neuveri teľná. Je známe, že Kocsis naštudoval 
a predniesol Bart ókov II. klavírny koncert poča s dvoch 
tý Ždňov. v · repertoár'i má pol .. tuc ta klavírnych · ko.ncért óv a 
zásobník . skladieb :rJ.<l rovnaký · počet sólových recitálov. Ne-

Vrcholom večera bola veľká chor eo
grafická kompozícia na hudbu Ronalda 
Lloyda, ktorú našt4doval umelecký r ia
diteľ skupiny Robert Cohan - pod ná
zvom CELA. Témou je st ály pokus 
šiestich ľudí odsúdených na smrť o útek. 
Choreograficky, réži jne i sve teJ.nýml 
efekt·ami dokázal Robert Cohan vyjadriť 
celú problematiku dane j témy. šplhanie 
sa po rímsach, plávanie cez rieku čl 
jazero, útek lesom, vzájomné pomáha
nie s i - ale i prekážanie. Výrazové 
prostriedky, ktoré choreograf zvolil, 
ešte zmnohonásobili napätie deja. Ked' 
k tomu pr irát ame i mimoriadny výkon 
Interpretov, javí sa nám číslo ako naj · 
zdarilejšia časť večera. Zvlášť t reba vy_· 
zdvihnúť Williama Louthera, k torého vý
kon v závere bol umocnený i vynika· 
júcim svetelným efekt om Johna B. Rea• 
da. Bol to fantastický zážitok. 

B,aletný večer londýnskych umelcov 
ntal u obecenstva veľký ohlas a záve· 
rečný pot lesk dokázal, že bratislavský 
divák rozumie i avantgardnému taneč
nému prejavu a vie náležite oceniť vy· 
sokú profesionalit u - v tomto prípade 
umelcov z Lo~don Contemporary Dance 
Theatre. 

MIROSLAV ŠTAUDER. 

dávno s me sl vypočul! jeho tri re.c;:itály, ako aj Beethovenov 
klavírny koncert G dur, ktorého interpretačná zrelosť, vypra
covanosť a muzikantská uváženosť znesie dnes už t ie naj
prísnejšie hodnotiace meradlá. Hudba je pre n eho· čímsi vý. 
nimočne prirodze ným, ako k lavirista siaha po hudbe z aspek
tu skladateľa tvarujúceho hudobnú matériu. Maďarská tla~ 
v súvislosti s Kocsisom a Ránkim nachádza paralely s ume. 
Ieckými začiatkami Bartóka, resp. Dohnányiho začiatkom 

roku 1900. 

Sándor Falvai - momentálne poslucháč III. t··očníka - mal 
v auguste t. r. 21 rokov. Osobnosť značne odlišná od pred
tým ·spómfiian·ýclf 'kolegbv! je· v· ňO'rti · istá pbc'hmúrna veľkdsť 
a tmavé napätie. Falvaimu už vyšla aj platňa (Qualiton LPX 
11429) s nahrávkami Bachovho talianskeho koncert u; dvoch 
sonát D. Scarlattiho a Chopinovej Sonáty b mol. Jeho prednes 
je hlbavý, pr iam už asketický, pravda, bez straty pôsobivost i. 
Naopak: práve . hr·ou, pozbavenou akejkoľvek vonkajškovost i · 
s i vynucu je pozornosť a spoluú-časť po:;; lucháča. Fa,lvaiho dQ
teraz počuté sólovf! N Citály - medziiným Musor g!3kého Ob· 
rázky z výsťavy, Lisztova· ·sonát a h mol, Schumannova klavír
na sonáta g mol, tri Beethove nove sonáty a ešte celý rad 
veľkodychých l<laviristkkých skvostov - dokument ujú šírku 
jeho vedomostí, záujmu a schopnost!. 

A nakoniec o produkciách Istvána Lantosa, t akisto treťo 
ro čiaka. Štýl j eho ·hry - nie hodnotov·e, ale príst upom, vzťa 
hom k hudbe, pripomína azda najviac Richtera. Má s klony 
k svojvoľnému vykladaniu hudby, ale v danej chvili ju od 
neho bez výhrad pri,jímame. Má zvláštny cit pre farebné vy · 
užitie klavíra, preto jeho najsilnejšou stránkou je francúzsky 
impresionizmus, v prvom rade Debussy. Hrá s priam nebez
pečne ohromujúcou virtuozitou, je to suverénn e pôsobiaci pia
nista. 

Pod názvom "Štyria mladí umelci" usporiadala predriedáv· 
nom maďarská koncertná agentúra rad abonentných koncer 
tov. V prepln enej Malej s ále akadémie (600 miest) sa sa · 
mostat nými recit á lmi predstavili Ránki, Falvai, Kocsis, t.an
tos . ú spech každého z nich bol mimor iadny. Veľmi nádejnf. 
je aj perspek tíva týchto m ladých, dnes už však významnýc}; 
umelcov. András Pernye, Budapešť 

Džez ma zaujíma 
ako pre·jav· 
infiltrácie prvkov 
rôznych kultúr ...... 

.,...:_ 
c 
"
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Tentoraz sme sa obrátili s prosbou o 
rozhovor na vedúcu katedry teórie a este~ 
t iky hudby a riaditeľku Ustavu muzikoló
gie Varšavskej univerzity pani prof. dr. žo
fiu Lissu. Svoj .výskum profesork~ Lissa 
sústreďuje hlavne na pr-oblémy este t iky, 
hoci sa zaujíma aj o problémy modernej, 
najmä poľskej a ruskej hudby, chopinoló
giu, metodológiu dej it1 a teór ie hudby. Dal
sim po lom činnosti profesorky Lissovej . je 
didaktickä práca. Treba spomenúť, že me
dzi j e j 150 odchovancami sú aj takí, čo sa 
v podstat nej mie1·e zaslúžili o rozšírenie 
jazzu v Poľsku. Sú to okrem iných dv.aja 
známi publicisti Mateusz Swili) cicki a Adam 
Slawiŕlski, r-edaktori III. programu poľ ské
ho rozhlasu Andr zej Korman, Andrzej 
St ankiew1cz, ako aj redaktor poľských na
hrávoK Andrzej Karpirisk1. 

- Aký je vaš názor na džez '? 
Džez m a zaujíma predovšetkým ako pre

jav infilt r ácie prvkov rôznych kul túr, ak o 
pr·ejav ich migrácie medzi kontinentami. 
Zyykli sme si dívať sa na hudpbnú kuL-

. túru cez- prizmu euró.pt>kej kultúry. (eu~·o ... 
poceťltr·izrnus) , zatiaľ čo si , tr,eba uyedo-

. miť, že aj on a v 21nikla . z . rôznych · čin-ite
ľov .....: napr íklad byzant ská hudba, výs ledok 
skrížen ia hudby helénskej a východnej, ma
la značný vplyv na gregor iánsky chorál. 
Takist o džez oplodňu,j e e urópsku kultúru 
inými -kat egór iami zvukovéh o preja vu. Naj 
lepším '"dô-kazom toho je t vorba Stravin
s.keliw-~:rô:j-:-$riedlo .:.a1eat ooik.y.; tr,cba hľadať 
c)'~e;!n in~ho v džeze. . 

Oím nienší: j e svet vďaka modér.ným do
pravuým prostried.kom, tým väčšmi sa dáv. 
ne, po stáro čia izolované kultúry s r ôzny
mi civilizačnými rysmi kr!žia s ·výdobytka
mi m odernej .európskej hudby. Zaujíma ma 
celý ten proces syntézy kultúr, za Mo
r ým sa t aja r ozsiahle hist orick é procesy. 
V ďalekej budúcnosti pred vídam . g.lobálnu 
a totálnu int egráciu všetkých k ultúr, pri
rodzene so zachovaním ich zvláštností. 

- V este tike, ktorá je hlavným predme
tom vášho bádania, j e veľmi dôležitý po
jem hodnoty. Písali s te o tom v západo- . 
nemeckom časopise Musica. Ako je to a 
problémom hodnoty v džeze? 

- Je to veľmi závažný problém, no je 
nesmierne ťaž,ké j ednoznačne ho spresniť. 
O jasne vykryš talizovaných estetických 
ho'dnotách môžeme hovO'riť vtedy, keď 

· skúmaný jav dosiahol u i;c itý stupeň sta
bilizácie, ktorá ·j e však v. rozpor e s pod
s tat ou džeztt. V džeze hrá dominujúcu úlo
hu práve neustáTa variabi lnosť. Niet dvoch 
rovnakých interpret ácií, niet dvoch iden
tických improvizá cií. Pr avda, priebeh im
provizácie sa opiera o urči té stále mode
ly, ktoré sú iné p_re r ôzne skupiny ľud
scva, ale aj t ie sa pri rýchlom rozvoji dže
zu menia. Zato je fakt om, že v džeze má
me do činenia s týmto dr uhom hodnôt , i 
keď sú iné ako vo vážnej hudbe. Džez 
pôsobí na odlišné v1·stvy ľudskej psychiky, 
Ktoré sú veľmi cit livé najmä u mládeže. 
;J e to preto hudba určitého_ veku a v dosť 
veľkej miere ju nachádzame aj na peri
férii vnímavost i s tar šej generácie. Treba 
·si pritom uvedomiť, že jej pôsobenie má 
chaľakter orgiast ický a v tomto ohľade 
apelu je na sféru ľudského podvedom ia. 

Trochu ináč to .vyzerá s hodn ot ami spo
l očenskými, iVyjadrenými predovšetkým 
ťu nkciou, akú plní džez. Na báze jeho roz
voja rodí sa potreba akt ívneho pestovania 
hudby, potreba zvlášt neh o vyjadrovania sa 
a aktívnej účasti v procese inter.pretá c:ie 
i tvorby. Je to popret ie dávnych estet ic- . 
kých zásad, na al\é s me si zvykli za ro
mantizmu, alebo k akým ná.s viedol kon
certný život 19. a 20. storočia , a teda od
búravanie bariéry medzi t vorcom a int·er
pr etom. 

- Aký štýl je vám najbližší? 
- Najväčšmi mi vyhovuje širok~ pon1-

maný moderný džez v akomsi zmysle vy
sublimovaný ( vzhľadom na prenikanie prv
kov umeleckej hudby), džez, ktorý dáva' 
možnosť hlboko ho prežívať. Za1'ážajú ma 
naopak určité postranné javy, n iektoré for
my hr~niči <~.pe s pat ológiou. Veľa i.nte1·pret ov 
za cenu originálnosti a popularit y vzdáva 
sa všetkého es tetického. Prirodzene, to sa 
viac tý.~a blg-beatu, ale veď aj ten sa bu-· 
duje na•'džeze. Ostatne, džez i big-beat by 
~' mali staf ~o svojej celist•vosti predme
tom system at ického a prísne vedeckého bá
dania. Prel. H. L. 
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27 ...... 30. augusta 1970 
~7 . . augusta: MEDZ!N;\RODNY 
DEN (llúťaž pie~nl; spevá{:i 
~pievali piesne, komponované 
autorom te j kra jiny, odkiaľ PC!
ehá4zajq) : 

l. cena: "Ordinair e" (Hudba 
R. Charlebois, slovA C. Mon

. fette ), spieval Robert Chl!rle -
l:lois, Kanad!l 

2. cena : "Zar l ma nes~to na 
t on) swletll" (hl.ldbrt Nildca Ka
logjera, slová Miro Ungar), 
spievala T'ereza Kesovijl!, Ju
h oslávia 

3. c~ma.: "Jada wozy kolorowe" 
(huQ.b <} Stefan Rembowllki, slo
v4 Jer zy Ficowski), spievala 
Ma.ryla Rodowiczová 

28. &IJ91JSta: POĽSK1 DEŇ 
( zahraničn! int erpreti spieval! 
pi elleň poľského autora vo svo
jom rodnom jazyku) : 
:).. cena: Frid$y Brown ( An
glicko) 
2. cena: Emilia Markova (Bul
harsko ) 
3. cena: Lour des Gil (Kuba ) 
Osobit ná cena členov po'ľskej 
jury ·za interpretáciu : J aime 
Morey, Spanielsko. 

29. augusta: DEr\1 GRAMOFó
NOVl'CH PLATNI (každý spe
•vák spieval dve piesne): 
Grand Prix de D.isques: Manolo 
l!lscobar, š panielsko (firma 
Belter Dlscos ) 
Cena poľských novinárov: Fa
r ida, Taliansko 
Cena Pofskej džezovej federá
cie: Valentín Baglajenko, ZSSR 
Cena divákov: Halina Kunicka 
(Pol'sko). 

Keď niekedy na začiatku 
nášho storočia postavili v ma
lom poľskom meste Sop6t !'la 
brehu. Balt ick&)lo mora Grand. 
Hotel, s tal sa Sopot vyhľadá
vaným kúpeľný·m m iestom. 

Už desať rok-ov sa pohostin
né mesto Sopot stáva koncom 
augusta dejiskom Medzl,národ~ 
ného festivalu populárnych 
piesn{ a ako také sa dost alo 
do povedomia priaznivcov tej 
to hl.ldby. Je.dno desaťročie ...,. 
to je pre také podujatie dô
ležité jubileum a dôvod, apy 
~me sa nad nlm zamysleli. 

---
~šil-val v Sopete je· !'lároený 

pr e !Vlietkých zúčastnených. Je 
priam nabitý programom; pre 
noviná·rov a pozorovateľov bo
lo niekedy ťažké rozhodnúť sa, 
ktorá akcia je dôležitejšia. 
Denne o 17,00 bola tlačová po
r acla s niektorým zo spevákov; 
v ttl istú hodinu ďalši zauj!
mavý p rogram a okrem toho 
v td ist ú holli·nu vyst upovali v 
letnGfl'l divadle v Sopote poľ
ské aku.piny (napr. Skaldowie, 
naši dobrl 7!námi NO TO CO 
a iné). Nezostávalo nič iné, 
ako ,.k<)runou sl hodiť" a ris
k<lvaf, le medzičasom ušlo nle
!!o vefmi dôležité. Treba však 
~~dať, ze n ápad - dať za
~lčným hosťom mo7.nosť 
ibeätt~lť sa s popr eclný mi poľ-

lfalina Kunicka 

skými beatovými skupinami -
bol výborný. 

Keď si odmyslime skv.toč
nosť, že v Lesnej opere, de
jisku večerných koncertov, bo
la riadna zima a že koncer t 
každý deň trval štyri hodiny 
(posledný clQkonca päť), zostá
va faktom, že celé podujatie 
je výbornou. prlležitosťou pre 
konfrontáciu populárnej hudby 
v socialistických kra jinách a na 
Západe. Festivalu sa zúčast
ňuje okolo osemdesiat spevá
kov z; r ôznych krajtn, ba do
konca z rôznych kontinentov. 
Možno s potešenlm konš tato
v<). ť, že s ily v tomto súťaženl 
sú rovnoctill l'lé a že o nejakých 
krikľavých rozdieloch nemôže 
byť ani re či . 

Z 80 spevakov ~l niektor! od~ 
viezli ceny, mnoh! :;!ce nezls 
kali oficiálne ocenenie (hoci 
boli Ml! výške) , f) le boli stre
dobodom pozornosti managerov 
a odbol,'níkov. Pravdepodobne 
takéto nedorozumenia sú na 
festivaloch častým javom; o 
tom sme sa už vi11ckrát pre
svedčili. Medzinárodné porota 
v Sopote sa "vyznamenala" a 
udelila nie)<.oľko cien spevá
kom, ktor! dosahujú iba prie 
mer a nevšimla sl vynikajú
ci.ch interpretov. Typickým pri
kladom je španielsky spevák 
Manolo Escobar (zast upoval 
gramofónov\) spoločnosť Belter 
Discos) - z!skal prvú a jedi
nú cenu v Dni gramofônovýclt 
platni. Nepresvedčila ani spe~ 
váčka Friday Brownová z An
glicka (l. cena Poľského dňa) 
a Talianka Farida (Cena poľ
sl<ých novinárov ). 

Býva t eda na každom festi
va le zav~e .aj sklamanie ; nie
ktoré neflp,kovateľné zážit ky 
však kompenzujú t iet o pocity. 
Takým z~žitko.m bolo v Sopo
t~ napriklad vystúpenie poľ
skej speváč!<y Ewy Demarczy
kovej, ktorä élobýva srdcia a 
llctu celej hudbymilovnej Eu~ 
r ópy. 

Ako čosi vel'ml e~otlcké, ne
zvyčajné, prile tela 1\a jeden 
deň známa speváČka prot est 
ných pies n! Joan Baezov4. Má 
jasný a čistý hlas, čisté srdce a 
spieva veľmi sugest(vne piesne. 
Urobila v Sopote rozruch nie
len svojim vys túpenlm, ale aj 
t ým, že si priviezla so sebou 
malého synčeka a predst avila 
ho sopotsk~mu publiku. 

Ve!'.ml milé bolo stretnutie 
s vynikaj licou Terezou Keso
vi j a, ktorä s l v minulom ro.ku 
na Brat islavskej lýre podma
nila Bratislavčanov. Tereza ro
hl kariéru rv Par!ži a tohto 
roku slávi jeden úspech za 
druhým: 1. cena na Coupe 
d'Europe v Berne, potom v 
Zahr ebe a t e.raz 2. cena v So
pot e. 

Celkom zaslúžene zvlťazila 
pieseň Ordhtaire kanadského 
speváka menom Robert Char
lebols. Prljémne prekva.piJ.a 
Rumunka Lumlnltl Dobrescu; 
od svoj,ho vyst úpenia v Brati
s lave ur()bi!a veľký krok do
predu. Páčil sa soviet sky in
terpret Valentln Baglajenko. 

Marcela Laiferov~ 

Tereza K esovija 

Maryla Rodowiczová je -S.I2,e 
váčka, o ktore j sa v stíč astHl .i 
dobe v Po ľsku najvil;lc hovor! 
J e talentovaná, skromná a 111~1 
v sebe čaro, ktoré ju odliš uje• 
od ostat ných speváčok. 

V So pote-~ sa t eda každý deh 
dialo niečo mimor iadne. A kaž
dý večer bol koncert. česko
slovensko zastupovali t raj a 
speváci - Marcela Laiferová 
a Pavel Novák v súťaži , Karel 
Gott vystupoval ako hosť na 
gala-koncerte. Mal skvelý 
úspech. Kt o sledova l prenosy 
z festivalu na t elevíznych ob
r azovkách, bol svedkom toho, 
ako nadšene poľské publikum 
Kat•la Got ta prijalo, Žiaľ , tele 
vlzni diváci vid·e li deň pred
tým a;j vystú penie Pavla No
váka, kt oré nás všetkých skla
malo. Ešte viac nás s klama
lo t o, že sa v televlzil ani raz 
neobjavila Marcela Laiferová, 
k torá zast upovala českosloven
sko prvé dva večery (Medzi
národný deň a Poľský dei'l ): 
televízia nevysielala ani zá
znam. Vystúpenie Marcely Lai~ 
ferovej bolo ús pešné a diváci 
s a o tom mohli presvedč iť. 
Všetkých, ktorí sme boli v So
pote, mrzelo, že Marcela Laife 
r«Jvá, interpretka víťaznej ples
ne tohoročnej Bratislavskej lý
ry a speváčka, ktorá pô;jde na 
festival do Rio de J aneiro, ne 
má potrebný propagačný mate
riál - fot ografie, platne, ži
votopis. Takist o j e podivné, že 
v bulletine, ktorý vydalo v an
glickom jazyku tlačové stre
disko festivalu a k toré pred
stavovalo niektorých spevákov, 
boli o Marcele Lalferovej len 
dva riadky. Vari nemáme o nej 
čo písať? 

Festival v Sopote vykroči l 

teda do ďalšieho desaťročia. 

Vykročil smelo a optimist icky. 
Má svoju zvláštnu atmosféru, 
ktorú vytvára pôvabné pro
stredie na brehu mora, efekt, 
spôsobený prítomnosťou päť ti 
ste divákov v Lesnej opere a 
všeo becný záu;jem o festival. 
Je pria teľský a pohosti nný -
ot vára dokorán dvere pre s pe
vákov rôznych národnost! (a 
preto · sa tam mnoh! radi vra 
cajú); toto vzájomné spozná
vanie sa je jedným z najhod · 
notnejšír:h vk l:lclo v. ktoré fes
tival prináša do oblasti POP'' 
lAr nej hudby. 

N. L. 

Na·rodll sa pred dvadsiat imi
dvoma rokmi . v ·Ružomberku, 
študoval rybárstvo v Alešových 
Vodňanoch, vojenčil v rôznych 
ann ád ny.ch súboroch. 

Skladieb B pr ogram mal verký 
ohlas (bolo n iekoľko repríz ). Na 
pozvanie Jirího Havelku sa zú
čas tnil v polovici má ja praž
ského Folk-s ingers festivalu, kto
rý prebiehal v ZK Kotva. Na 

požiadanie usporiadateľov svo
je vystúpenie zopalwval a j na 
druhý dei'i festivalu. Vzhľadom k 
tomu, že bol jediným sloven
ským účastn!kom (vystupoval 
ako hosf), bolo to pre jeho kon 
certy veľkým handicapom, V 
Br atislave sme mali možnos( vi
dieť j eho show pri jednej z dis 
kot ék (v j úni ) Pav la Záhoru, 
ktorý j~~ v súčasnej dobe jeho 
mana gerom. 

Koncom roku 1969 nahral nie
koľko vlastných skladieb pre 
Junior 30. Rok pôsobil ako he
rec v banskobyst rickom bábko
vom divadle a súčasne účinkoval 

ako scená rista, režisér a herec 
v "!nt!mnom divadle" (Divad
lo hudby v B: B.) , kde uviedol 
one- man musica! Vltanie ;jar !. 
Skladal sa z dvads iatich tema
t icky na seba nadväzujúcich 

PRVÝ :• · 

SLOVENSKÝ 

Pre septembrovú Modrú vlnu 
bude nahrávať niekoľko pesni
čiek do pätnásťminútového me~ 

dailónu. 

Naplsal 120 piesní (z ktorých 
stoja za povšimnutie najmä: 

FOLK 
SINGER -

Drotár z plechového zámku, Vy
l<ladačka karát , Chlapci z vy
sokého stt·omu) a .veľa ·básni
čiek, ktoré r ecituje medzi sklad
bami. Z mála pre vzatých son
gov má najvačšl úspech u pub
li~ Bob Dylanova pieseň 

SAMUEL 

IVAŠKA 

Want You, ktorej dal názov 
Zlatý park. 

Samuel !vaška hrá na gitaru, 
flautu, píšťalu, fúkaciu harmo· 
niku, t am bur!nu a spieva. Vo 
soojich kompoz!ciách vychádza 
zo slovenského fo lklóru a snaž! 
sa priniesť ľuďom tie námety, 
ktoré sú v kolobehu ich žiV.ota 
pr ehlladnuté. 

F. tJcira 

Pred ~edármom Tlostovala v Bratislave známa la· 
tir~sko -americká skupina LOS PARAGUAYOS. Keďže 
zotala zaslúžený úspech, aspoti niekolkými vetami 
sa zmienime ·o tomt o zauj ímavom k oncerte. 

Repertoár skupiny sa skladal z paragttajsk ých nd· 
r odných piesní, ale i zo známych evergreenov a po-. 
pulárnych skl adieb vo svoj sTcých úpravách. NemeneJ 
svojská bola aj speváčka a tanečnica súboru CAR· 
MEN DE SANTANA,, k t orá predviedla obdi vuhodné 
kastanetové sólo. Vysoký inštr umentálny i vokálny 
výkon vedúceho sk upiny L UlSA ALBERTA DE PA· 
RANA, ale aj ostatných členov orchestra navodili 
hneď od začiatku prí jemnú a uvoľnenú atmosféru 
v sále. Strhujúci paraguajský ryt mus pretlmočili 
návštevníkom tri gitar y, harmonika, harfa a r yt
mické nástroje. 

O dobrú náladu sa postaral sám Luis Alber to de 
Par aná, ovládajúci niekoľko jazykov a majúci zmy 
sel pre situačnú komiku. Z pôvodného f olkl6ru upú· 
tali najmä skladby V iva Maria a preslávené Kuku· 
ruk ukú. Hlavne v prvej časti večera vynikla inštru 
mentálna technika hráčov a vynikajúci zvuk harfy . 
Druhá časf pr ogramu bola zamer aná viac na populár 
a niesla sa v znamení skladieb t ypu La Bamba a 
Guantanaméra. Aj t u sa ukázala vysoká profesio· 
nalita súboru, j eho schopnost robit show. Tak ako 
sa metlilt pesničky, mettila sa i choreograf ia a gest á 
umelcov. Za zmienk u stoj a i vynikajúce gitar ové só
la a vokálna dynamika. Skupina sa súčasne prez:ento· 
oala špecifickou r ytmikou a darom momentálnej im
provizácie. 

Hlavným činiteľom bola t ypická paraguajská me· 
lod ika a iniit't ument'álM obsadenie. l ch štýlové za
meranie bol o tiež príjemnou ::menou v stereotyp•wm 
.,beatovom mar at óne" mirw l.ej sezóny. Hoc1 išlo 
o hudobn1í žáner u 11ás pomer ne zaznávaný, rípravy 
piesní boli také moderné, že vedeli upútať všetky 
generácie ( včetne tej beat ovej) a t ak preklenuli 
pr iepasť medzi hudbou gener ácií. 

Patt·í za to . vďaka nielen samot ným umelcom. ale 
aj agenttlre Slv tJkoncert a l!ra ti~>lallskému PKO, lcto
• í vystúpenie oza/,ezpečíli a tak sa pos taral i o . pr í
jemnJi wneleckít zážit ok práve v čase " uhorkovej 
sezóriJ/', (!uz) 



ZACALA SA SEZONA 
NA NOVEJ SC~NE 

V septembri obvykle končia dovolenky, ľudia sa vracajú do miest a spra
" idla začínajú sezóny divadiel. Aj bratis lavská Nová scéna otvorila svoju 
činnosť a pri tejto priležitostí sme položili niekoľko otázok je·j riaditeľovi 
Daliborovi Hegerovi. ' 

*** 
Dňa 4. septembra ste otvorili dvadsiatuštvrtú sezónu. čo si od nej sľu-

bujete? 
- Táto sezóna je prípravou k oslavám dvaqsiatehopiateho výročia jestvo

•vania Novej scény, ktoré budú na jeseň budúceho rok\.!. Pripravená je akási 
prehlialika úspechov v našej doterajšej či.nnosti. Z tohto dôv·odu by nemala 
byť hodia ako minulo,ročná. 

Nová scéna ako jeden z mála stánkov umenia odoláva nátlaku kina a tele
vizie a nie je stratová; ako sa vám to darí? 

- Také divadlo, ktoré by bolo skutočne sebestačné, neex istu je. Ani Nová 
s c&na nie je výnimkou. V pome!e k ostatným s lovenským divadlám je per
cento sebes-tačnosti najvyššie. Speciálne by som sa pozastavil nad problé
mami spevohry (v ktQrej účinkuje 120 hercov a spevákov). Jej náklady nie 
je schopné pokryť hľadisko so 700 stoličkami. Hudobné d ivadlo, ktoré nemá 
aspoň 1200 miest, nemôže byť u nás ak tívne. Vysoké percento sebestačnosti 
bolo spôsobené konjunktúrou za posledné obdobie. 

Bude rep~rtoár, k torý ponúknete tohto roku, pokračovaním t ejto úspešnej 
činnosti? 

- Celková d ramaturg ia tomu nasvedčuje. Sú pripravené atrakt [vne tituly. 
Špeciálne v hudobnej časti je momentálne veľké vákuum spôsobené vyčer
paním z.ahra ničnýc.h zdrojov. Vo svete nastalo krízové obdobie, už pominuli 
bombastwké prem1éry na Broadway. Budeme sa snažiť fors!rovať pôvQdnú 
tvorbu. 

Akých hosti zo zahraničia a z domova máte plánovaných na tohoročnú se
~ónu '! 

- Pripravujeme samostatné recitá ly Hany Hegerovej a J J!'Iho Suchého. 
'!\okujeme o hosťovaní brnenskej spevohry (komorne ladené hry). Zo za
hraničia nám dlhuje návšt evu varšavská spevohra (náš spevoherný súbor už 
vo Va.ršav.e hosťoval). Plánujeme výmenné predstavenia medzi Sofiou a Bra
tisl_avou. Chystá sa spolupráca s Belehradom a ak sa nám podari rokovania 
dotlah;1Uť do konca, tak by sme mali priv!tať aj spevoherný súbor z Odesy. 
Z ďalsej európskej produkcie sa dá ťažko niečo priviezť. Väčšina predstavenl 
na Západe je ame.r ický alebo anglický import, pôvodná tvorba jé nepat rná 
a v tejto tvor be už vonkoncom nemôžeme hovoriť o kval ite. 

Pripravujete sa na nejaké zájazdy, pripadne vys t úpenia v iných mestách, 
či štátoch? 

- Spe':'ohra už štvrtý rok pravidelne hosťuje v Os trave. DQ P r ahy sa chys
táme s F1dlik.an tom a z prlležitosti príprav osláv výročia Novej scény chceme 
urobiť "šnúru" po s lovenských mestách (Košice, Banská Bystrica, Žilina 
a pod . .. . ). 

Kofko premiérových predstavení môže očakávať náš divák a o aké diela 
pôjde ? 

- V .spevohre to bude päť titulov. Muzikál ZORBA, OBCHODNfK S DAŽ
ĎOM, ŠTYRIA MUŠKETIERI, úplne nový český prepis BEL AMI a nová hu ~ 
dobná ko111édia PÁN V ZELENOM FRAKU z autorskej dielne Ge,jzu Dusíka. 

Od tejto sezóny má Nová 
scéna nového dramaturga v 
osobe Kamila Pet eraja. čo 
si od neho sľubujete? 

- Od Kamlla Peteraja si 
sľubujeme veľa a to z toho 
dôvodu, že je členom mla
dej nastupujúcej generácie. 

Na záver by som sa vás 
chcel opýtať na produkciu, 
ktorá ··je ,u vás najúspeš ~ 
nejšfa a hráte ju už )tie
koľko rokov a tým sa pri
bližuje k legendárnym čís~ 

!am z amerických music- , 
ballov? 

- Našim najúspešnejším 
predstavením v poslednom 
obdobi je muz ikál My Fair 
Lady, ktorý mal už 200 re
príz (ked: si trochu započí
t a me, tak zistime, že ho už 
videl každý druhý Brati
slavčan: keby n1al niektorú 
hru vid ieť ka ždý druhý oby
vateľ New Yorku, tak by 
bolo treba 17 000 reprlz). 
Spolu s My Fair Lady má
me už päť rokov v reper
toár i musica! Hello Dolly. 
Týrnw dvom úspešným pro
dukciäm ·"šliape na pä ty" 
Fidlikant, kt orý bude mať 
28. 9. 70 už deväťdesiatu 

Kamil Peteraj reprizu. F . Hora 

Hudobný kalendár 
:5. október 

1915 narodil sa Ernest K o st e l ní k, sóli.sta spevohry Nove j scény 
v Bratislave - 55. výročie nar. 

10 október 
1915 utmel Eduard Nápravn í k, český hudobný skladateľ a dirigent 
(·nar. 24. VIII. 1939) - 55. výročie smrti. 

15. október 
1900 umrel Zdenek Fi bi ch, významný český hudobný skladateľ (nar. 

24. 

21. XII. 1850) - 70. výročie smrti. 

október 
1725 umrel Alessandr a S ca cl at ti, taJia.nsky hudobný skladateľ (nar. 
2. VI. 1660) - 245. výročie smrti. __ . . • , 
1825 nar od il sa Johann S t r a u s s mlads1, v!ede.nsky hudobny skladateľ 
(umrel 3. VI. 1899) - 145. výročie nar. 

Z obsahu čísla 19 
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Beethovenovské oslavy v skladaterovom rodnom meste e Nad tvor
bou J. Malovca e Recenzujeme gramoplatne Supraphonu e Tvorca vý
znamnej kapit oly - rozhovor so zaslúžilým umelcom Gejzom Dusíkom. 
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XX6 TROPH~E MONDIAL DE L' ACCORD~ON 
Confedér·ation Mondlale 

de I'Accordéon, medziná 
r odná or gamzac1a, ktorej 
členmi sú aj ČSR a SSR, 
každQročne usporadúva 
akordeónovú súťaž spojenú 
s kongresom, na ktorom 
delegáti vždy t ajným hla
sovan!m volia ďalšie dejis
ko súťaže. Na XIX. kongre
se v talianskom Ricclone 
prevažnou väčšinou hlasov 
zvolili Slovens ko. V Tren
čianskych Tepliciach za 
účasti zástupcov 19 krajín 
sa v dňoch 2.-4. októbra 
uskutoční 20. medzinárod 
ná akordeónová súťaž. 
Usporiadateľmi akcie sú 
Mi nisterstvo ku ltúry SSR, 
Ministerstvo školstva SSR, 
Konzervatórium v Bratisla 
ve, Slovkoncert , českoslo 
venské hudobné nástroje, 
n. p., i ävod Harmonika, Ho
rovice, . Riaditeľstve Štát. 
kúpeľov Trenč. Teplice a 

čs. hud. nást ro je usporiada 
v r ämci súťaže výstavu 
akor deónov, vydavateľstvá 
Panton a Supr aphon budú 
prezentQvať svoju produk
ciu akQrdeónovej lit~ratú
ry. O súťaž je v zahraničí 

veľký' záujem, jej pr~pag!
cia bola pôsobivá, pretože 
akordeónové interpretačné 
umenie na Slovensku i je
ho skl adateľské zázemie sl 
získavajú čoraz väčšie 
uznanie. 

TOP 10 SINGlES 
ANGLICKO (New Musical Express, 5. 9. 1970) 

l (1] TEARS OF A CLOWN Smokey Robinson and the 
Mlracles 

2 [ 2) THE WONDER OF YOU Elvts Pr~sley 
3 [8 ) MAMA TOLD ME (Not to Come] Three Dog Night 
4 [17) GIVE ME JUST A LITTLE MORE TIME . 

Chalrmen o f the Board 
5 [ 4) RAINBOW Marmnlade 

Hot legs 
Chicago 

Hot Chocolate 
Bread 

Fairweather 

6 [ 3) NEANDERTHAL MAN 
7 [ 9 ) 25 OR 6 TO 4 
8 [15 ] LOVE IS LIFE 

. prípravný výbor. Súťaž bude 
prebiehať v d voch kolách a 
v dvoch vekových kategó
riách - do 18 a nad 18 
rokov. Večer budú koncer
ty s programom: 2. X. 
Akordeónový recitá l R. Kii
koniho, poslucháča brati
slavského Konzervatória, v 
súčasnosti najúspešne jšieho 
československého reprezen
tanta; 3. X. Koncert zahra
ničných účastnikov súťaže a 
záverečný koncer t 4. X. bu
de patriť víťazom súťaže, za 
spoluúčinkovania akordeó
nového o rchestra Konzer
vatór ia v Bratislave. Podnik 

9 [ 19) MAKE IT WITH YOU 
10 [71 NJ\TURAL SINNER 

USA (Cash Box, 5. 9. 1970) 

l (2 1 
2 [3) 
3 ( l) 
4 [6) 
5 [7] 

WAR 
IN THE SUMMERTIME 
SPILL THE WINE 
PATCHES 
AIN'T NO MOUNTAIN 

Eclwin Starr 
Mungo Jerry 

Eric Burdon and War 
Clar!Jnce Carter 

HIGH ENOUGH 
Diana Ross 

6 ( 9) LOOKIN' OUT MY MACK DOOR 
Creedence Clearwater Revival 

7 ( 8 l 25 OR 6 TO 4 Chicago 
Bread 8 ( 4 l MAKE IT WITH YOU 

9 (14] HI-DE-HO Blood, Sweat and Tears 
Carpentera 

h. f. 
10 (ll ) CLOSE TO YOU 

Slovensl<á filharmónia 
ut1edie v októbri 

štvrtok l. X. 
poradie A, piatok 2. X. poradie B: . .Otvár a c í k on ce r t se zóny 1970-71, L. Janlček: 
Symfonietta, L van Beethoven: 3. klavírny koncert, J. Cikker: Hommage a Beethoven, 
S. Prokofiev: Homeo a Júlia . Výber zo sult, dirigent: L Slovák - sólista: Malcolm Frager, 
USA. 

Štvrtok 8. X. 
poradie A, piatok 9. X. poradie B: L. van Beethoven: Leonora III. predohr a, Koncert pr e hus. 
le, če lo, k lavir a orches ter , V. symfónia Osud o vá, sólisti: I. Strauss, S. Večtomov, J. Pálé-
níč_ek, d ir igen t: Dean Dixon, NSR. : ' ':· , · 

.Stvrtok. 15, X. - · · • · · .,.~ ~ - ~· ~ 

poradie A, ·p iatok 16. X. poradie B: H. Berlíoz: ~ F~iustov'o prek liatie. Or atórium, účinkujú: Or· 
c hester SF a Slov. fi lharmonický zbor, sólisti:' H. 'Tattermuschová, I. 21dek, D. Jedlička, di-
rigent : Ľ-udovít Rajter. · · 

Štvrtok 22. X. 
porad ie A, piatok 23. X. poradie B: Štátna fi lhar món ia, Brno, dirigen t : J lf! Waldhans -
só listka: ľatjana Fraňová, L Janáček : šuma rovo d!te, W. 'A. Mozart : Klav!rny koncer t 
A du r (KV 488) , A. Dvoľäk : Symfónia e mo l Z nového s ve ta. 

štvrtok 29. X. 
poradie A, pia tok 30. X. porad ie B: Slovenský komorný orchester, umelecký ve<fúci : Bohdan 
Warchal, A. Corel li : Concerto Grosso op. 6, č. 10, A. Vivaldi: Koncert pre flautu a sláč.l
kový orchester, sólista : Miloš Jurkovič, G.· F. Händel: Concerto grosso op. 6, č. 1 12, )3. Ga
lu ppi: Concerto a Qua ttro, č. 2 G dur, A. Stradella : Serenáda, O. Respighi: ~ntické tan
ce. 

MALCOLM FRAGEH (nar. 1935) jeden 
z najvýznamnejších amerických p ianistov 
v súčasnosti - je prvým, a doteraz i j e
di ným umelcom, k torý dokázal zv!ťaziť v 
"dvoch naj tvrdšlch hudobných súťažiach" 
(Time Magazine): v renomovanej Concours 
Heine Elisabeth v Br useli l v súťaži j e j 
amerického konkurenta Edgaľa M. Leven
t r itta v New Yorku. Od doby svojho dvoj
násobného triumfu j e neustále na výslní 
m edzinárodnej hudobnej scény. 

Svoj prvý recital uskutočnil v St. Louis 
už ako 6-ročný; o št yr i roky neskôr vy
s túpil ako sólista s miestnym sym fonic 
kým orchestrom. štrnásťročný odišiel do 
New Yorku, aby tam pokračoval .v štúdiu 
u Carla Friedberga, žiaka C. Schumannovej 
a J. Br-ahmsa. 

Fragerove úspešné súťažné vystúpenie sa 
datuje od roku 1952; vo f·rancúzskom Fon
tainebleau na tzv. Americkom konzervató
riu získal vtedy Prix d'Excellence. Po nej 
nasledovalo vrcholné ohodnotenie na Me
dzinárodnej k lav!rnej súťaž! v ženeve 
r. 1955, ďalej cena Michaelovho hudobného 
memoriálu v Chicagu r. 1956 a medaila The 
Career Award, ktorú obdržal od Národnej 
spoločnosti pre umenie a literatúru v . Los 
Angeles r . 1958. Roku 1960 - tesne po 
bruselskej súťaži - na pozvanie prezidenta 
Eisenhowera koncer toval v Bielom dome na 
počesť dánskeho kráľovského páru; v tom 
istQm roku účinlwval po prvýkrát s New
yorským filhar monickým orchestrom pod 
taktovkou Leonar da Bernsteina. V Európe 
ho jeho koncertné povinnosti zaviedli už do 
17 krajín - v roku 1963 podnikol úspešný 
zájazd po Sovietskom zväze , kde vystúpil 
na 25 vypredaných koncertoch (z nich ll 
bolo v · Moskve). So sovietskym klaviristom 
Vladimlrom Aškeniízym uskutočnil v Mos
kve i štyri recitaly pre dva klavíry, ktoré 
neskôr spoločne predniesli v New Yorku a 
iných amerických mestách. Po opakovaných 
vystúpeniach v Európe v lete 1968 podnikol 
svoje prvé koncertné turné po Japonsku 
a Ďalekom východe a vrátil sa po tretlktát 
do Júžnej Ameriky. 
Neobyčajné umelcovo nadanie nie je 

ohraničené iba oblasťou hudby. Roku 1957 
Frager ..-s vyznamenan!m ukonči l lingvist ické 
štúdium na Kolumbijskej u.nlv~rzite a_ jeho 

l 
mimoriadne jazykové zna losti (ovláda se
dem rečí) sú mu veľmi užitočné na jel1o 
častých zahraničných cestách. - V posled
nom čase Frager úzko spolupracuje s Bos ~ 
tonským filharmonickým orchestrom v 
Tangléwood. 

Umele cká dr'äha ČESK~HO TRIA začína 
krátko pred druhou svetovou vojnou v Pa
ríži, kde k lavirista J. Pálen!ček, terajši pro
fesor AMU v Prahe, ukončil zároveň so 
-svojimi prvými partnermi svoje štúdiá u 
Dirana Alexand riana a Alberta Roussela. 
šťastné spoj enie s lovanského citového za~ 
!oženia a románskeho espr itu, pochodiace 
ešte z dôb pražského a parížskeho štud ij 
ného pobytu, prepožičiava českému triu 
zvläštny charakter istický rys, ktorý ho 
markantne od lišuje od iných súborov rov 
nakého typu, a ktorý je po celú dobu exis
tencie telesa uchovávaný v osobnosti J. Pá
leníčka ako nositeľovi týchto tradícií. ' 

Tát o zvláštnosť otvorila súboru koncertné 
pód iá všet kých dôležitých hudobných cen
tier v Eu~ópe, z ktorých najmä Parlž pre
javovala Ceskému t riu pri príležitosti jeho 
tamojších pravide lných vystúpeni na jvyš
~ie uzna nia. Okrem Európy ko ncer tovalo 
Ceské t r io i na Bllzkom a Dalekom výcho
de, v Sovietskom zväze a v mnohých štá -
toch Južnej a Strednej Ameriky. . 

Všetci členovia súboru si vydobyli uzna
n ie i ako sólisti. Posledný par ížsky koncert 
Josefa PALENIČKA. z diel Leoša Janáčka 
(1967) bol označený za na j lepší koncer t 
sezóny. Saša VEČTOMOV, Ros tropovič9v 
žiak a jeden z naj lepšieh československých 
violo!].čelistov, j(! nositeľom I. ceny med.zi 
närodného fes t ivalu Pražská ja r 1956 a 
laureátom Strieborne.,j medaily Casalsovej 
súťaže 1959, poriadanej v Mexiku. Ivan 
ŠTRAUS, absolven t moskovského konzerva 
tória, je laureátom súťa že v Montreali a 
držiteľom I. ceny Pražskej jari 1965. 

Repertoár českého t ria sa opiera o diela 
L.. van Beethovéna,. F. Schuberta. A. Dvo
ráka, J. Brahmsa a zahrnuj e všetky vý
znamné di&la .triovej literatúry včítane no
vodobej produkcie. 

Sť)bor. pravidel ne spolupracuje s gramo
fónovými závodmi SUPRAPHON a uskutoč~ 

. n il i početné nahrávky pre b~rlínsku ET~R
NU a par!žsku flrmu ,..CHANT DU MO.NDJ!!. 



Po~as letných mesiacov si ztíčastnlll 
Ylacerí s lovenskí hudobníci akcií v za 
hraničí. Pl'inášame rozhovory s t romi 
z nich: 

Pán profesor, boli s te na Medzinárod
nej skladateľskej t ribúne v Paríži. Ako 
j e 'l!látne, táto akcia je jednou z čin 
nos ti Medzinárodnej hudobnej rady pr i 
UNESCO. S akými pocitmi ste sa vrátili 
z Paríža? 

- S -veľmi zmiešanými . . . Tribúna, 
k torá by mala by ť miesto m st re tnut ia 
sa skladateľov z ce lého sveta a súčasne 
prl ležitosťou na ume leckú konfrontáciu 
nie j e ničím iným ako burzou s obchod 
ným zameraním. Slúži predovšetkým 
rozhlasovým st aniciam, r eprodukcia 
hudby je síce kva litná - a le výlučne 
z pásov, samotný odposluch sa rob! 
v administrat1vnej budove UNESCO, 
v jednej z konferenčných siení. A tak 
keď som chcel počuť živú hudbu, musel 
som za ňou !sť do Notre Dame, na t ra 
dičné or ganové koncerty. 

Úalším poznatkom, kt orý som si od
nášal z Francúzska, bol ten, že Medzi
ná rodná skladateľská tribúna bola ve ľ
m i jednost ranná, vyhradená vylučne 
experimentálnej hudbe. U mnohých diel 
sa dá ťažko hovoriť o hudbe vôbec. 
Zvukom chcú napodobňovať t óny a tón
m i zvuky. Pri počúvaní hrá ve ľkú úlohu 
sprievodné slovo, ktoré sa snaží vysvet
ľovať t o, o čom by mala hovoriť hudba. 
Ale ani t ak nie je výsledok posluchu 
adekvát ny pisanému siovu. Tribúna je 
n apokon veľmi náročná aj na sústrede
n ie sa: za päť dní t u odznelo vyše 130 
skladieb v non-stop programe, od rána 
do večera. 

Ktoré skladby zastupovali v Paríži 
československo? 

Siavického Capricci per corno 
e pianoforte, skladba Jana Tausingera 
čmáranice po nebi pre sopr án, f lautu, 
basklarinet, klavír a bicie - Slovensko 
zastupoval Ilja Zel jenka so svo jimi Hra
mi a J ozef Sixta so skladbou Asynchro
nia. Obaja zaznamena li medzinárodný 
ús pech - ich d iela sa umiestnili medzi 
prvými desiatimi v bohatej medziná-

SLOVKONCERT 

Mdnej kon·kurencfl . Prv~ mfešto udelili 
maďarskému skladateľovi Andrásovl 
Szollosymu za III. Concerto 

Zahraničie a my 

LET O 
1970 

LADISLAV HOLÁSE;K 

V dňoch 19.- 26. júna t. r. boli vo 
švajčiarskom Bazilej i . 44. hudobné sláv
nost i Medz inárodnej spoločnosti pt·e 
novú hudbu. Podujatie sa poriada od 
r oku 1923 - vždy v inom mest e. V č e st
nom predsedníctve čítame mená Bar tó 
ka, Hindemitha, Kodálya, Schonberga, 
ale aj nášho V. Nováka, zo súčasníkov 
Poliaka Lut os lawské ho a ďalších vý
znamných skladateľov. Výber skladieb 
na toto poduJatie robia skladateľské, 
resp. umelecké zväzy jednotlivých kra
jín. Toht o roku z'as t upovala ČSSR sklad
ba Il ju Zeljenku - HRY pre 13 spevá
kov obsluhujúcich biele nástroje. 

Aký ohlas mala Zeljenkoya skladba 
u publika I · umeleckej krit iky? - spý
ta li sme sa umeleckého vedúceho a d i
rigenta Slovenských madriga lis tov, La
dislava Holáska. 

- Najprv snáď t akto: do Bazile ja nás 
pozva li poriad ate lia ako int erpretov Zel
jenkovej s kladby celkom . výnimočne. 
Normálne dávajú diela naštudovávať 
domácim te lesám. Podmienkou nášho 
vystúpenia bolo a j uvedenie -sk lac:jby 
súčasného gréckeho skladateľa Dimit ri 
Terzakis a - IKOS. So zvláštnym pocho
pením a oživením 'v sále boli prijaté 
naj mä Zeljenkove Hry. Hneď od za
čiatku s a vytvorila v sá le dobrá - no 
nie škodoradostná alebo Ironická - ná
lada. Obecenstvo sa navidomoči , bavilo, 
neberte to. ·ako niečo pejoratívne .. Ze l
jenkove. Hry, . ·ako ich na pokon poznajú 
domáci poslucháči a účastnh;: i S.mole 
nických . seminárov pr e súčasnú hudbu, 

,. ; 

!IÓ skutočne .. hudolinou hrä!!kou• , ·Vti
pom, do ktorého je silne zai-nteresovanľ 
a j vizuálna zložka v·nímania. Tu j e nie
koľko výňatkov z krit!·k, ktoré vyšli 
v denníkoch: 

" Ilja Zelj enka zaraďuje vo svojej 
sk l adbe det ským spôsobom možnost i 
ľudského hlasu, získava si úsmev ľudí 
- odhliadnuc od t oho, či je skladba 
myslená vážne alebo ironicky .. . " 
(Neue Zlir iche Zeitung) 

"Skladateľ nenechá len spievať a pís
kať r ôzne vokály a slabiky, ale používa 
aj zvončeky, hr kálky a bubny, pričom 
hráčov necháva promenovať. Efekt kr ú 
žiaceho tórw a echa je šikovne využitý . 
Výborný, vynikajtíco inscenovaný vt ip." 
(Baseler Nachrichten, Hamburg) 

"Hry .ní majstrovsk ým dielom. Našli 
si interpret ov priam pozývajtícich 
k spoločnej hre. K to sa vie stať t akým 
dieťaťom ako Zeljenka (a iltterpret i j e
ho diela ) , tomu môžeme zo srdca bla
hopriať." 
(Abend Zeitung) 

"Blahosklonný potlesk dobre nalade
ného obecenstva prij al aut or so snu·teľ 
ne vážnou t várou." 
(Nationalzeit ung Basel) 

Teda Zeljenkove Hry slávili po Paríži 
úspech aj vo švajčiarsku. Kto zo zná
mych l menej známych skladatefov sa 
zúč'astnil slávností? 

- Odzneli t u skladby W. Lut oslaw
skeho, A. Dobrowolskeho, Vinka Globo
kara, Tomasa Marca zo š panielska, Bo
j!dara· Dimova z Bulharska, skladby tu 
mal !sang Yun z Korei, skladatelia ame
rickí, austrálski ... 

Bazilej znamenal teda úspech a j pre 
Slovenských madrigalistov, k torých by 
si bolo treba pozornejšie všímať a j na 
domácich pódiách. Ako viem, Slovenskí 
madrigalisti boli v júli aj v Juhoslávii ... 

- Dostali s me pozvanie na amat ér 
·sky zbor ový · festŕval do j uhoslovanského 
mesta Niš. SM bo li jed iným profesio
nálnym telesom na tomto podujatí. Zo 
zahraničia tu bol ešte jeden taliansky 
a nemecký s pevokol. Dňa 7. VII. sme 
vystúpili na festivale MRAMOR A ZVU
KY v juhoslovanskom Arandjelovaél. 
Pr i tomto meste s ú lož iská mramoru, 
koná s a t u každoročne sochá rske sym
pózium a v rámci neho hudobný festi
va l. Ako v Niše, t ak aj Arand jelovači 
sme okrem st arej hudby uvied li Zel jen
kove Hry. S renesančnou, barokovou a 
slovenskou hudbou sme vystúpili 9. VII. 
v Belehrade na celovečernom koncerte 
v Národnom múzeu. Všetky vystúpenia 
boli s ledované kritikou v novinách, k to
rá vyzdvihova la ". .. štýlovosť, autentic
ký príst up k u k omorným dielam, vysokú 
vokálnu techniku a hlasovú kulttíru .. . " 
( Polit ika). 

i\ké sú vaše ďalšie plá ny? 

- Máme niekoľko restov: predovšet
kým chceme naštudovať s klad bu Ediso
na Denlsova JESEŇ, ktor ú napísal špe-

clt lne pre ná§ sdlior , rovnak.o Bogusla."., 
ského DIES IRAE, ktoré je venovan~ 
SM .. . V spolupráci so Supraphonom a 
dr. D. Múd·rou pripravujeme gramoplat
ňu zo starej s lovenske j hudby. časť je 
už nahratá. V októbri nahr áme aj 
Zeljenkove Hry. Radi by sme vystúpili 
pre bratis lavských návštevníkov ko ncer
t ov v · rámci vianočného mat iné. Dúfam, 
že sa nám plány aspoň sčasti splnia. 

Spolu so skladateľom J ura jom Hatrf• 
kom s a zúčastnil Ivan Parík kongresu 
na tému SKLADATEĽ V TECHNOLOGIC· 
KEJ ~RE. Podujatie por iadalo UNESCO 
v š t okholme od 8. do 12. júna t. r. 

Zameranie kongresu j e pr íliš špeciál
ne pre bežného ctitera hudby. ~ko by 
ste ho bližšie ozrejmili? 

- Za prvé: akcie sa zúčastnili vý
skumní pracovníci v odbore e lektro
akustiky o. i. Mathews z Bell Telephooe 
Company, skladatelia Schaeffer~ Riset, 
Shinohara, muzikológovia pr of. Blaukopf 

' z V.iedne, Her bert Brlin z us·A, Kurt 
Lesche z Helsínk a iní. · 

Za druhé: najzaujímavej ším poznatkom 
z kongresu bolo zapojenie progr amá
t orov do š túdiovej praxe. Comput er ov·a 
hudba nenahradzu je skladateľa, ale 
umožňuje opustiť · istý ' d ruh manuálnej 
práce v štúdiu, kde sa sklad ateľ dostá
va do závislosti jemu postaveného ma-' 
ter iálu, z k torého si vyberá vhodnú zvu
kovú matériu a bežne s ňou nárába. 
Prednosťou používania computerov j e, 
že skladateľ má možnosť priamo si vo
liť chcený zvukový mater iál, nehovo
riac o tom, že čo je u nás hrubou r e • 
mese lnou prácou, je možno napr ogra
movať, a to skracuje dlžku vyhotovenia 
d iela. Ako kur iozitu uvádzam, že Ma
thews vo s vojom pr!spevku hovoril o 
exis tencii katalógu zvukov - aj s pro 
gramovou šifrou, takže skladateľ má 
možnosť už v obdobi prlpravy niektoré 
možnos ti priamo predpísať. 

Za tre tie : súčasťou kongresu boli kon
cer ty v Štokholme. Slovenská hudba sa 
ich nezúčastnila ani skladateľsky, an! 
Interpretačne. Koncerty v Múzeu mo
derného umenia svedčili o tom, že v 
tejto hudbe okrem špičky je a j veľa 
pr iemeru a trend tzv. bra t is lavske j sku
piny je s lušný a j v za hra'rl ičných merít
kach. 

Uzáver: treba vyvinúť úsi lie, aby po
dobnii konfrontácia diel a teoretických 
poznatkov sa uskutočnila aj na domácej 
pôde. 

Zhovárala sa: T. Ursínyovl 

PRAGOKONCERT 

nte ·f\t·ona'es a ~ d! " m n 1um ~er Jungen 
Die ts chechoslowaklschen Klinstleragenturen Slovkon

cer t und Pragokon cert veranstalten in Zusammenarbeit 
mit dem Tschechoslowak!schen Rundfunk und Tsche· 
choslowakischen Fernsehen In Bra tislava in den Tagen 
vom 26. bis 30. September 1970 ein g rossangelegtes 
Unternehme n - Das. l. Internationale Pod!um der Jun
gen Kiinstler. Dieses Unternel1men Ist Konz!p!er t 
als ein Treffen der Vertri:iter der KOnstlerangentu
ren aus den soziallstischen Ländem, Musi.kp!lda· 
gogen, Musíldrrltiker und der Verträter der Rune! 
funk und Fernsehsta t!onen. Dieses Zusammen· 
t reffen hat _zum Ziel den Austa usch von Er fahrungen 
in der Arbeit mit den . jungen Ki.instlern, wie a uch mit 
der h eranwachsenden junge n Generation der Inter pre
ten, die sicb auf das Betreten des intet·na ttonalen Po
diums vorbel'elten. Wir br lngen eine Oberstch t der 
Programme dieses Unternehmens: 

Samstag, . den 211. 9. 1970 

16.30 - . S p i e g e l s a a l d e s A l t e n R a t h a u s e s 
J. M. Leclair - Triosona te D-dur 
L. v. Beet hoven - Klaviertrio c-mol 
B. Martinfi - Flinf kur ze Kompositionen Hlr Klaviertrlo 

- Das Slowakische Klaviertrio 
B. Smetana - Stre!cherquartette-mol - Das Ta

lich-Quartett 
19.30 K on ze rt s a a l d e r s I o w a k l s c h e n 

Phi l ha r mon ie 
Das Orchest er der Oper des Slowakischen National 

theaters d ir lg!ert Viktor Málek 
F. Chopin - Konzert e-mol f i.ir Klavier und Orch. -

Peter Riisel (DDR] 
W. A. Mozart - Exulta te, jubilate - Laudate Domlnum 

- Magda Haj6ssyová 

s. Racbmantnov - Rhapsod!e Uber eln Thema von Pa
ganini fiir Klavier und Orch. - Richard Kra tzman 

['lse f Suk - Phantasie g mol flir Violine und Orch. -
Ma rta Tupá 

Sonntag, den 27. 9. 1970 

10.30 K o n z e r t s a a l d e r S l o w a k l s c h e n 
Philhar m oni e 

Peter Sovadina - Orgel: Bach , H!ndemith, Eben 
Vladimir Rusó - Orgel : Bach, Dupré, Franck 
19.30 K on z e rt s a a l ct e r S l o w a k i s c ll e n 

P il ! l harmon ~ e 

Das Symphonle-Or chester des Tschecboslowaklscilen 
Rundfunks Bratis lava 

Dirigent : Ondrej Lenárd 
B. Martim'\ - Sinfonietta g!ocosa flir Klavier und Orch. 

- Stanislav Zámborskt 
J, Brahms - Konzert flir Vlol!ne und Orch. - Bohuslav 

Matoui ek 
Béla Bartók - Konzert No. 3 fU t• Klavier und Orch. -

István Lantos (Ungarn l 
P. I. Tschajkowsklj - Varla tonen iiber e in Rokoko-The

ma fUr Violoncello und Orch. - Viktoria Jaglina 
( Sovjetunion l 

Montag, den 28. 9. 1970 

19.30 K o n z e r t s a a l d e r S l o w a k i s c b e n 
P h ilha rmonie 

Die Staatl!che Philha r monie . Košice 
Dirigen t - Bystrík Režucha 
f. Hayd n - Konzer t D·dtll' fllr CemiJH!o und Orch. 

E. StefaňsU-tukowiez (Pole n} 

F. Mendelssohn-Bar tholdy - K'onzert e-m<'l ffir V!ô
line und Orch. - Jela Spitková 

F. Chopin - Konzert f-mol fiir Klavler und Or chester 
Ivan Klánskt 

D. šostakovič - Konzert No. 1 f lit• V!oloncello und 
Orchester - Vienceslav Nl kolov ( Bulgarien ) 

Dienstag, den 29. 9. 1970 

19.30 K o IľZ e r t s a a l d e r s l o w a k i s c 11 e n 
P h i l ha rmo n i e 

Die Staatllclle Ph!lha rm01i.ie Gottwaldov 
Dirigent - Zdenek BUek 
L. v. Beethoven - Konzert No. 4. G-dut• fťlr Klavler und 

Orch. - Martina Maixnerová 
A. Glazunov - Konzert a-mol f i.ir Viollne und Orcb. -

Silvia Marcovlcl (Rumänlen l 
C. Fr anck - Symphontsche Variatlonen ftir Klavier und 

Orchester - Damir Sekoian ( Jug.oslawlen] 
A. DvoMk - Konzert fi.ir Violoncello und Orchester 

Richard Vandra 

Mittwoch den 30. 9. 1970 

19.30 K o n z e l' t s a a I cl e r s l o w a k l. s c h e n 
Philharmo n i e 

Das Symphon!e-Orchester des Tschechoslowakisc hen 
R und fun ks Bra t!s lava 

Dirlgenten: Ruben Vartania n (Sovjetunlon], Jii'í Bélo
hlávek 

P. L Tschn ik•JVsklj: Symp!lo11ie No. 4 f·mol 
A. Dvoi'á.k - Sypl111 1011 iCJ No. 7 ti- mol 


