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Hudba v technickom veku 
fiuclba už vraj nie je pot rebná človeku technického storoť:ia, pre

toze nemá tUt ňu čas a prekáža mu ci tovosfou, ktor ú šport a eman
cipácia prehod niJt i li. Hudbu urobili všednou mechanické prostriedky , 
a ui:!iť sa niekolko r okov hraf •w nejaký hudobrlý nástroj. keď to 
rnôže dostať za pár kor ún v dokonalej podobne na platni, j e pri
naj menšom nezmyslom. Hudba teda už nepatrí k výraznrím prejavom 
dvadsiateho veku: zm!kla: namieoto nej zazneli klaksóny a vr t ule. 

Udalosfo!l koncertnej sezóny SlovensTc~j f ilharmónie holo nespome predoedenie Verdiho 
Requiem, lctoré s f(liilliLSky mi sól ist ami s ''' r:hestrom SF a Slovensh:ým f ilharmonickým 
%borom predviedol taliansky dir igent Al do Ceccato. Snímka: J . Bakala 

Pripusťme, že by to bol_a pravda a spýtajme sa, či je človek v ta
Icom prostr edí spokojný a či mu nič nechýba. Spý tajme sa, či sa 
ii1o veTc skutočne zmenil až do svoj ej podst aty a či mal Cocteau 
pravdu. že .,sa už srdce nenosí", či to bol j eden z j eho blýskavýc/1 
aforizmov, ktorélio obsah nemyslel vážne. Odpoveď na to dal v porl
state Karel Čapek vo svoj ej utopickej dráme RUR: áno, doba je 
technická a technika človeka obk lopuJe. presahuje, ponára: rast ie 
r ýchlejiiie, ako jej človek 'stačí. Ale to nesie so sebou nebezpečen 
st vo. že sa aj človek pr emení na stroj. Ak k t omu príde a z človeka 
r;ymizlle ľudská dreň, stane sa nebezpečným robotom sám Museli 
by sme dúf af v milosr výuoja, ktorý dovolil, aby člo vek vznikol 
a vytvor il svojou inteligenci ou takú k rásnu kult úrnu a civilizačnú 
budovu - napnek jej všetkým •tedostatkom - alcou je jeho do· 
teraj šia história, i e by tento zvrat zasa naprauil, robotovi Primom 
a robotke Helene vnútil fudslcý ci t a vrátil ich do pôvodnej tud
skej polohy, z k t orej ich uyšillU.U st ro.fe. Technika je veľmi uríhodná 
pre cesty . bývanie. dorozumievanie, ale vôbec nie je výhodná pre 
ľudskú myseľ, ak j ej podľahne a dá sa ňou ovplyvnit. Ak pr ipustí · 
me dohad, i e v ľtldskej povahe su prvky -tetútostne rozumové a ly
r icky emociontílne, ktoré tie prvé usmeriiujú, nechcem si predstavit 
t vora, z ktorého budú odstránené ctty a on sa bude riadit i ba inte
lekt om. Bude to byt o.<t mrazivá a zlá. Keď j e technika s cit mi 11 roz
pore, nikto nepochybu je, ie sa tch zbaví, ak to bude potr ebné. A vý
voj techniky k takému niečomu mieri. Všade na svete sa pocifttje 
nebezpečenstvo cttor;ého prázdna, t~ajltoršie u mladých ľudí, ktor ých 
vidíme okolo ~eba a k tor í sa zoilrazuj ú už v literatúre a vo fil 
moch. Nemajú obsah a opor u. žij ú iba živočíšnou zotrvačnost'w 

a ~tad nimi sa klenie studená atmosf éra 'ludy. Zdá sa. že t úto ot'áz· 
ku môžeme zodpovectat už zo skúsenost i rahko: samot ttá technika 
a samotný rozf.!.m ne.~tačia k tomu, aby bol člot·ek človekom a :a 
relatívne spokojt~e. Mu.~í mar t rochu radosti a akékoľvek technicke 
víťazstvo, hoci ho rLdivuje a ohromuje, nenaplní a neobšťastní ho 
trvale Aj keď t echnika tudstvo netušene obohatila. vzala mu za 
to veta. Keby bol tel efón už v druhej polovici osemnásteho sto
ročia. nemali by sme asi takú. k rásnu korešpondenciu. akú nám za
nechal Mozar t. pretože - keby mohol tJolaf denne .,son tre.~ cher 
pere" - 'wpot reboval písať . A ten rozt ržitý mladík určite by dal 
prednosr rozhovoru po dr6te pred písaním, k t oré mu bolo iste na 
obtiaž. Keby bol už v t edy telefón, nemali by sme asi ani tak hlboko 
ľudský dokument , aký m j e k orešpondencia Boženy Nemcovej: je 
možne, že t tá m oderná žena by si vybavila svoje veci k rátkou ces
tou, To však neznamená, že by sme mali vyčiarknut ul aky, autá 
a lietadlá a vrátit sa k dost avníkom. To nle je možne. Riečište sa 
nedá obráti t nazad. Smer uje stále ďalej, dopredu. A le pritom by 
sme si mali uvedomiť, čo st1·ácame, dostávajúc niečo nové, a čo 

r islcuj eme, ak opúšťame staré. Táto úvaha by nám v hocičom po
mohla. Táto úvaha by nedovolila vymazat hudbu z dnešného živo 
ta, naopak museli by sme sa o ňu t rochu bát a tým starostlivej šie 
ju st ráži t . 

IVAN STADTRUCI<ER 

ackgi'ound music (Z knihy .,človek potrebuje hudbu", k tot·ú vydal 
Pant on, na sklonku minulého roka.) 

,.Je to tlmene reprodukovaná hudba, 
lyricky mäkká, melodická, pom alého 
tem Jla, bez vášn í, bez výrazného rytmu 
a bez moderných disonancií. Pomáha 
zvyšuvat dojivosť rožného s tatku a na 
rudi pôsobí upokojuj úco - prehlbuje 
poci~ is toty a šťastia , posilňuje . v ieru. 
ž~ všetko je v poriadku a bez pt·oblé
mov" - napísal som už dávnejš ie do 
Hudobného života o ,.background mu
s ic". 

I<onšt atovan ie ,ie overené s kúsenos
ťou, štatisticky dokáza né a ;a ne mám 
žiadny dôvod. aby som po istom časo
vom odstupe na svojom tvrdenl nezotr
vával. 

·Hudobné oozadie. alebo .,background 
music" či .,personalized mus ic service" 
sta lo sa v pr ie behu desaťročl neodmys
litel~nou súčasťou každého dňa v živote 
AmPričana: zvuč! mu doslova od kolfs
ky až po h rob, víta ho v pôrodnici a lú č i 
sa s ním v márnici. Hovoriac o ňom. 
každý Američan má na mysli pr edovšet
kým Muzak, h lavného oroducent a a clis · 
tributéra te jto htldby, 

Ak však hudobný teoretik, sólista fil 
harmóni·e. kav iarenský hráč. džezový fa · 
núšik. či žiak ko nzervatória pre hläsi 
. . . to je muzak . .. vždy a za každých 
okolností poveda l čosi ve ľmi opovr~l!v~ 
a ponižu júce, pre čo v slovenči ne snáď 
&ni nemáme výraz lebo .. limonáda" ... ča
jíček" alebo .. gýč" sú príl iš ohecné , ne· 
v•inné a nevýst ižné ekvivalen ty. 

Poznamenávam ešt e, že rozhlas po 

dr ôt e, vlakový rozh las, tranzistorové r á
d io reprezentu jú t iež hudobné pozadie 
všed ného dňa. V Spo jených št átoch vý
robou a distribuovaním "hudo bného po
zadia" sa zaoberajú mnohé špeciálne f ir
my. Naj vplyvne j šou a najznámejšou z 
nich je Muzak a d ivision of Wrather 
Cor poration. Na jej aktivitu zameriam 
sa predovš·etkým. · 

Hud o bn é po za di e 
distribuovan é sprostredkovane ( repro 
duktorom) je sp l"ievodným z nakom vy
vinu tei pr !emyslovej spoločnosti. Medzi 
oboma je veľká vzájomná spätosť : hu· 
dobné pozadie ako samostatný problém 
o bjavuje sa zároveň s rozširujúcim sa • 
rozhlasovým vysielaním a so zdokonaľo
vanfm techniky zvukového záznamu R 

ieho reprodukc ie . 
Wyatt s Langdo nom bo li med zi p rvý

mi, ktorí s l všim li jeho existenciu. V ro 
ku 1937 publikovali teoretick(J práru 
v ktorej uviedl i. že ood ľa ich experi 
men tn prod uktivita pracovných zm ien 
pri ktúrých reprodukovali hudbu, vzrá s t 
la v rozpätí od 4- 11 %. Ich zistenie bo 
lo podnetom pr p 8ngli r kú ro zhlasovú 
suoločno~1' R AC. ktorá v rámci rehl<'i r 
'-'Jusic While You Work podnikla VPI' 
mi rozs iahly pokus~ 7.ÚČastn ilo sa nP 
ňom okolo 8 miliónov •obot nlkov a za 
mestnancov. Výsledky z jed not livýC'!'> 
oracovísk sa rô7ni li a lP v tvchto kon · 
štatovaniarh boli zhod nf.!· hudobný ryt
mus n ie je v priamom vzťahu k pra -

covnému r ytmu, hudba najpd a2lnive j šie 
pôsob! na t ých, ktorl vykonávaJú mo
not ónnu prácu (z nich najmä na ženy ), 
pr iaznivý účinok hudby klesá alebo za
niká pr i predávkovanf hudby. 

V roku 1943 podnikli Kanaďan ia ex
perime nt, v rá mci ktorého zistili, že prá
ca v kanceláriách vyžaduje Iný druh 
hudby, a ko práca v d ielňach. Dos·iah ll 
vzrast produk tivit y o 14 O/o. 

Po skonč-ení vojny H. Burris-Meyer a 
W. A. I<err sa zaoberali výbe rom vhod 
Y!ého ty pu hudby; na j lepšie zo všet kých 
sa osvedčiLa hudba označovaná a ko 
"sladká" . Dva roky po n ich H. C. Smith 
spozo roval. čo neskôr pot vrdili mnohí 
exper imentátori: hudobné pozadie zlep
š í prod uktivit u zlého pra co vníka, pokým 
u dobrého sa jeho vplyv prej aví l·en n~ 
nápad ne. 

T i e t o prv é o r ien ta č n é 
zi s t e nia 

'"·everovall ďalej mnohf psychológov ta 
" pre pr-iaznivé pôsobenie hudobnl>ho 
oozad ia vyslov ili t ieto zásady ~ 

- nie každý d ruh hudby j e vhodn v 
orF- hudobné pozad ie un iverza lne. 

- niektoré !pracovné úkony a oro· 
~tred i a vy lučujú hudobné pozadie, 

- pôso benie hudobného pozad ia n iP 
je priamočiare. spoč!va pre dovšetkým 
v e llminovan! ruš ivých vplyvov, 

- hurl nhné oozndiP nr.má rta seba píl · 
tať pozornosť. počúvan ie je pasívne, 

- v hudobnom pozad! niet miesta p re 

ľudský hlas, spev, bohat ú orcl!estr áclu 
a náročné rytmické vzory, 

- reprodukcia hudby ma mať kon
štantnťí hlasitosť, výchylka nemá pre
siahnuť 5 dB. 

- hudobné pozadie má byť reprodu
kované len 30-40 % času dennej a as i 
50 % času nočnej zmeny, 

- živšia hudba ťeprod ukuje sa pre 
obdobia zvýšenej únavy. 

T i eto s t r u č n e uved e n é 
po z o r o van i a 

a vývody psychológov a sociológov ztí
žit kovali rôzne inšti túcie, zaoberaj úce 
sa d istri búciou hudobných pozad!. 

Pre vlastnú rn·ax, na základe pred C"há
dzajúceho výskumu zostavila s i fii·ma 
Muzak " koeficient nálady" (Kn ). v kto
rom dajú sa porovnávať - :~: hľa d iska 
hudobných sk lad ieb ako veľkosť a obsa
den ie orchestra, t empo a rytmus sk lad 
by. Potrebovali by sme veľmi zložitll 
teór iu . ktorá by zdôvodnila, prečo nu
lovú hodnotu koefic ientu nálad y mt 
skupina drevených a p lechových nästro
io v, 12 č l enov orches tra, 70 úderov met
mnom u a ťoxtrot , jed notkoví! ''''dno
tu reprezentuje skupina p!Pchr>• ých 
nástrojov, 15 členov orchest ra, 80 úde· 
rov metronomu a va lčík , pokým r•·oj 
násobn ú zápornú hod notu koPf ir ien-

• tu ná lady pre dst avu jP. naprik lad 6 čle• 
nov orc·hestra a 10 M M.! 

Také to pochybné roztr iede nie sa však 
(Pokracovanle na 7. str. ) 



Hudobný život 
Bratislavy 

e Gita Abrahámovi, zasl. 
umelec Vilém Pi'ibyl a Josef 
Klán sa zúčastnia zájazdu 
ostravskej opery do Talian
ska s inscenáciou Beethove 
novho Fidelia. 

e Geatano Bardini, tali an
sky tenorista, člen Metropo
litnej opery v New Yorku 
účinkoval 25. I. v Brne ako 
Turiddu v Mascagniho Sed
liack·e.i cti. 

Keď bola Bratislava vyhlásená za 
h lavné mesto soc ialistickej republiky, 
bolo treba pre jej rozk vet ur čiť aj 
nové perspektivy komplexného budo
vania. Popri hospodárskom ~ urba· 
nis tickom rozvoji Bra tis lavy pamätalo 
sa aj na jej kultúrny a kultúrno-spo
ločP.Hský rozvoj, a tak na počesr 25. 

výročia oslobodenia Bra tislavy hľdin· 

skou Sovietskou armádou bolo vypra
cované syntetické diielo o súčasnom 

stave a perspektlvach kultlll'lleho 
r ozvoja h lavné ho mesta SJoveQska. 
To to dielo, ako sa hovorr v pl•eh!ad
nom výfahu MDKO, "predstavuje mno
hotvárny obraz dnešnej i budúcej 
kultúrne j metropoly Slovenska, kto· 
re j umenie, kultúra, veda l osveta 
majú slú~it veľkej myšlienke socia
lizmu a mieru na základe uplatňo· 

vania najkrajlej idey nášho veku -
idey marxizmu-leninizmu". 

Vyše 700 stranová š túdia Kultúrny 
rozvoj Bratislavy, ktorú pripravila 
vedecká rada Mestského dom u kul
túry a osvety, obsahu je programy a 
návrhy rôznych odborných komisif 
a je rozdelená na špecifické state 
ako: a ] Za socialistické uvedomenie 
bratislavských občanov; b] Záujmové 
mimoškolské vzdelávanie; c ] Záujmo
vá umelecká činnosf ; dl . Divadelné 
umenie Bratislavy; el Výtvarné ume
nie Bratislavy; f ) Bratislavské múzeá, 
pamiatky a ochrana prírody; g) Tvor
ba kultúrneho životného prostredia 
atď. 

Zaujala nás stat .,Hudob.nf i ivot 
Bra tislavy" na s tr. 135-170, ktorú 
spracoval Dr. Zdenko Nováček, CSc., 
Au tor v nej retrospektfvne vyl< res
ľuje Bratislavu 16.-19. storočia ako 
"mesto hudby", kto ré sa oprávnene 
p5'ši lo vyspelým hudobným životom, 
spojeným s ko ncertnými produkciami 
takých umelcov, ako bol i napt'. Mo
zart, Haydn, I.lszt, Brahms, Hummel, 
Ruhlnštein, Bartôk a inf. No hudobuá 
tréld!cia n(Jzaostala , ani zrľ p1•vej ČfiR. 
úč inkovanie českých umelcov [.napr. 

Smetanovská 
klavírna sútaž 
v Hr. Králové 

Deviaty roi!nlk Smetanovskej kla
vírnej súťaže bude v dňoch 1.-5. no· 
vembra t . r . Súťaž je vyhlásená pre 
dve kategórie: l . s medzinárodnou 
účasťou - veková h ranica 28 rokov; 
2. národná súťaž _:, pre účastnikov 
do 19 rokov. Vyžaduje sa hr a spa
mäti. Laureáti sú povinn( vystúpiť na 
zvláštnom koncerte v Prahe 7. no· 
ve mbra 1971. 

V prvej kategórii sei zaradené do I . 
kola skladby B. Smetanu z cyklu Ces· 
ké tance, tokáta J. S. Bacha podľa 
vlastného výber u a Chopinova Etuda 
op. W alebo op. 25, alebo niektorá 
z etud F. Liszta, C. Debussyho, B. 
Bartlika, I. Stravinského, S. Prokofie
va, B. Martinú, J. Jei ka a K. Slavie
k ého. V druhom kole stí zaradené 
skladby Macbeth od B. Smetanu, Kon· 
certná etnda C dur, cyklus S.ny, kon-

O. Nédbala v SND l prinieslo v9znam
né plody kultúrnej spolupráce Ča· 
chov a Slovákov. Výslednicou týcnto 
plodných vzťahov je a j dnešná mo
derná orientácia slovenských hudob
uých skladateľov - nár. umelcov Eu
gena Suchofía, Alexandra Moyzesa, 
jána Clkl< era, odchovancov ·ceského 
hudobného skladateľa Vítl:lzslava No
vá l\a. 

Au tor stat e konfrontuje dnešný aj 
u plynulý vývoj hudobného života 
Bra ti s lavy a dochádza k rezultátu, že 
hlavné mesto Slovenska predsa len 
zaostalo v tomto vývine a má vera 
čo dohái'lať, aby sa dostalo na žela
te Inú úrove ii. 

V návrhoch a závere autor navr· 
hu je: a l súhrn opatren! na obnove
nie hudobných tradícii Bratislavy 
(komplexné a.kcle zbor ového spevu, 
obnovenie vežových koncertov a po
dobne), b) dokonč iť relwgnoskáciu 
palácov, v l<torýcll žili, alebo účin-

. kovali významn! umele! a označiť 
t ieto domy pamätnými tabuľami, c l 
osobitne zvýrazniť význam ). N. Hum
mela a usporiadať Dni ve!kých k la· 
vrrnych Interpretov na počesť A. 
Rubiniítelna, d) ožlvH odkaz J. L. 
Bellu, O. Nedbala, B. Bartóka, V. Ta· 
licha, archivára ). Betku a ďalšlc!l 

skladateľov, dirigen tov a umelcov, 
ktorých život a. dielo sú spojené 
s Bratislavou, e ) oživiť a rozvinúť 

trad iciu br atis lavs kých robotnfckych 
spevokolov. 

Ako vidieť, program nie je maxi· 
roalistlcký a je dobre realizovatelný. 
Mohli by sme ho hádam dopl niť ná
vrhom na vybudovanie br atislavsl<é
ho hudobného šl<olstva a potrebnými 
koncertným! sálami v každom obvo
de. Napokon treba Je n poprlať šťast

nú cestu týmto návl'lwm, aby sa č!m 

skôr stali slmtočnosťou, aby hudobný 
~ivot v hlavnom meste Slovensl\a hol 
vzorom aj pre ost~tné mestá naseJ 

. kra jiny. 
-AIBran-

nertná etuda Na brehu mor skom, Tri 
salónne polky a Fantázia ua české 

ná rodné pies ne (od toho istého a n· 
tora], ďalej niektorá skladba B. Bar
tóka, C. Debussyho, O. Messiaena , S. 
Prokofieva, M. Ravela, I. Stravinskó· 
ho, L. janáčka, J. Ježka, I. Kre jlHho, 
B. Martinú, K. Slavického, J. Cikker a, 
A. Moyzesa, E . Suchoňa, L. Bártu, 
R. Bergera a I. Parlka, v dlžke 15-2~ 
minút podľa vlastného výber u. 

V III. kole sú zaradené klavírne kon· 
certy W. A. Mozarta: d mol (K 4661 , 
1: mol (K 491), B dur (K 595), III. kla
vírny koncert L. v. Beethovena a oba 
koncerty Chopinove. Pre koncerty L. 
v. Beethovena aW. A. Mozarta sa od· 
porúča použif Smetanove kadencie, 
ktoré budú včas k dispozícii. V I. ka· 
tegórii budú udelené tieto ceny: 
l. pianíno Petrof, 2. 4000,- Kčs, 3. 
2000,- Kčs a cena českej hudobnej 
kritiky vo výlke 1000,- Kčs. Priblái· 
ky so stručným životopisom, údajmi 
o hudobnom vzdelani a fotografiou 
z posledného obdobia je treba poslat 
do 30. a ugusta 1971 na adresu: Park 
kultúry a oddychu v Hradci Králové, 
Cs. armá dy 300, tel. 303-55. 

- ros-

e český hudobný fond vy. 
dal v českej a nemeckej reči 
Katalóg rozmnožených parti
t úr orchestrálnej a vokálnej 
hudby, klavírnych výťahov i 
hlasov komornej hudby sú
časných českých skladateľov, 
ktoré získal ·za dobu svoje j 
činnosti a kt oré neboli do
posiaľ iným spôsobom vyda
né. Katalóg a t iež v ňom uve
dené hudobniny expeduje 
česk<>slovenské hudobné in
formačné stt·edisko v Pra
he l , Besednf 3, tel. 539-720. 

• CONCERTINO PRAGA 
1971 vstupuje do šiesteho 
ročnlka. Tohtoročná súťaž 
bude zameraná na dychové 
nástroje - flaut u, hoboj, kla 
rinet, lesný roh a trúbku. 
Termln prihlásenia do súťa
že je 30. april 1971. Už teraz 
prisľúbili účasť rozhlasové 
organizácie z niekoľkých kra
jín. Súťažné nahrávky česko
slovenských účastnikov budú 
predvedené začiatkom j úna 
t. r. v štúdiu čs. rozhlasu. 
Povinnými skladbami je So
nata (No 2) pre flautu a 
klavír od Jana Krtitela Vaň
hala, Adagio op. 9 zo Sym
fónie pre sôlový hoboj a or
chester od Vojtecha Jírovca, 
Concerto ~>Te klarinet a or
chestet• od Václava ľučeka, 
Koncert B dur pre Iesný roh 
in F a klavír od Josefa Dq
minika Skroupa a Sonata a 4 
g mol pre t rubku a k1avír od 

Pavla Josefa Ve jvanovského. 
Uvedené skladby si možno 
zaobstarať v hudobnej redak
cii p re deti a mládež, čes
kos lovenský rozhlas, P raha 
IT .. Vinohradská 12. 

e Z vysielania českoslo
vens kého rozhlasu na UKW 
si vypočul Litaniae Laurea
tane Tadeáša Salvu dirigent 
rozhlasového speváckeho z bo.,. 
ru Neue Chormusik v Stutt 
garte - dr. Herman Josef 
Dabmen. Skladba ho zaujala 
natoľko, že sa ju rozhodol so 
svo,;!m zborom naštudovať. 
Na verejnom koncerte 26. 
novembra 1970 v Manhelme 
zaznela popri skladbách 
Ki'enka, Nona a Lehmanna. 
Tento západonemecký zbor 
sa má zúčastniť v t omto ro
ku festivalu súčasnej zboro
vej tvorby v Paríži a chce 
aj tam Salvovo dielo zaradiť 
do svojho programu. 

e V dňoch 29.-31. I . t . r . 
bolo v Brne IL medzinárodné 
zasadnutie Medzinárodného 
div·adelného ústavu lTI. Bolo 
venované o tázkam súčasnej 
Inscenácie hudobno-drama· 
tických diel. O celom podu
jat! budeme i nfoľmov.ať na
šich čitateľov v budúcom čls
le HŽ. 

e Spevohra Státneho di
vadla v Br ne pripravuje na 
5. februára premiéru muziká
lu Hľadá sa panic od N. Jed
liekovej a J . Vomäčku. Ré
žiu má Z. Pospíšil a. h., di
r igentom je J. Karásek a 
kostýmy navrhla E. Bezdeko
vá a. h. 

e Ostrov Afrod ity, oper a 
doc. pražskej Akadémie mú
zických umeni Jii'ího Dvofäč
ka bude mať svetovú premié
r u 13. februára t. r . v sas
korn zemskom d ivadle v Ra
debeu le neďaleko Drážďan. 

Súťaže, kurzy a festivaly 
v čechách a na Morave 
* Chomutovská hudobná súťaž bude 

v rámci osláv 50. výročia :.:alozenia !<Sl.: 
v di1och 23.- 26. júna. Je vyp!sanä pre 
hoboj a klarinet a m6žu sa jej zúčast
niť občania Českej S()Cialistickej repu b
liky alebo občani a Slove,nskej socialis
t ickej republiky, ktor! žijú alebo pôso
bia v československej socialistickej t·e
publike. Veková hranica je od 18 do 
26 rokov. Na programe sú d iela českých 
i cudzích majstrov: Františka Kramáre, 
W. A. Mozarta, Domenica Cimarosu, 
P. Hindem itha, B. Martinú, I. Stravin
ského, J. Pauera, E. Hlobila. J. Rychlrka 
a ďalšieh. 

"'** 

* Virtuoti per mus ica d i pianoforte 
je názov súťaže, ktorú usporiada Klub 
priateľov hudby pri Ľudovej škole ume
nia v Ostí n. -L. Súťaž je pristupná všet
kým klaviristom z československa i za
hraničným účastní·kom, keď sa podriadia 
súťažnému poriadku a s plnia jeho pod
mienky. I. kategória je od 14 do 15 ro
kov, II. kat. - 12- 13 rokov, III. kat. -
14- 15 rokov. (Vekove m ladšT môžu hrať 
a;j vo vyššej kategórii. ) Súťaží sa vo 
dvoch verejných kolách. V l. kole budú 
hrať súťažiaci skladby z obdobia baro
ka a k lasicizmu, v d ruhom kole skladby 
autorov 19. a 20. storočia. O víťazoch 

rozhodne porota za predsedn!ctva pro
fesora AMU Pavla štepána. Súťaž bude 
od 28. do 31. októbra v Ostr n. L. Pri 
hlášky treba zaslať do 15. júna na adre-

su Ľudovej školy 
k.abem. 

umenia v Os.tf nad 

* Zau jimavou formou využitia prázd
nin alebo dovolenky pr<? muzikantov sú 
let né Interpretačné kurzy. Prvá s nimi 
začala Janá čkova aka'dé mia múzických 
umenf v Brne. š tyr ikrát boli v Luha
čoviciach, tohto roku budú po prvýkr~t 
v Brne. Ich náplňou je dielo L. J a náčka 
a B. Martinu. C ieľom je spľostred kova
nie - predovšetkým zahraničným účast
n!kolľ) - česke.i hudby. Z prednášajú
cich menujmP. qspoň čl enov Moravské
ho kvartet a ktorí sú orofesormi na 
J AMU. Kurzy pražske1 Akadémie mú
zických umenT buduj ú svoju koncepciu 
na hudobnej tradicii nášho hlavného 
mesta. Preto tu pr ichádza k slovu pre
dovše tkým ba·foková hudba. z níistt·ojov 
organ a čembalo, z predniišajúcich prof. 
J. Rcinberg a prof. Z. Rúžičková . 

"'** 

* Od 29. marca do l. aprrta bude v 
Brne už po tretíkrát expozícia sólistov, 
komorných s úborov a elektronických 
š túdií, nazvaná Musica Nova. B\Jde ob
sahovat 6 koncertov a 2 prednášky. 
Hlavné slovo bude mat opäť skladateľ
ský team : Arnošt Parsch, Alois Piňos, 
Rudolf Rúžička a Mi loš štedroň, ktorí 
pr ipravu jú sk ladby kolektívne. ..team
worky" i súkromne komponované . Medzi 
zahraničnými autormi sú Kazuo Fuku
s híma, · Maurice Ka['koťľ, Ivo Petrlč, 

Slavko Osterc a ďalš!. Ctirad I<ohoutek 
povedie besedu s koncertom skladieb 
pre deti. komponovaných novými techni 
kami, predstavia sa elektronické štúdiá 
z Brati slavy, Brna. Plzne , Varšavy, Pa 
ríza a pre ntis doteraz neznáme štúd io 
moskovské. Odvážne je koncipovaný zá · 
ver.ečný koncert - zaznejú na ňom 
s kladby poslucháčov JAMU v poda n! ich 
kolegov-Interpretov. Nie je však treba 
mať veľké obavy : lebo JAMU má medzi 
svojimi poslucháčmi už medzinárodne 
ostri eľaných borcov. 

*** 

KULTÚRA 71 - · známa publicistická 
relácia Slovenske j televízie sa zaoberala 
v nedeľu - 24. I. t. r. prehliadkou slo
venskej tvorby, o ktorej zhodou okol
ností píšeme a ] na H1om m ieste. Ak sme 
v Hudobnom živote už viackrát vo lali po 
zaangažovanej public.istike ·V hudobnej 
oblast i konečne sme sa dočkali odpo
vede ~o forme te jto relácie. Autorom 
a režisérom bol Pavol Fiiko - a dopre
du treba povedať, že splnil očakáv-ania: 

po stránke obsahovej sl stanovil za cteľ 
nielen informovať, ale 1 polemizovať, 
predstavovať, vťahovať do diania náv
š tevnika koncertov, klásť mu otázky, 
možno l nepr! jemné, provokačné, alebo 
také, na ktoré sa nie ľahko odpovedá. 
Pravda, množstvo d iel v pomere k ča
sovému vymed.zeniu relácie si nemohlo 
nájsť dôstojný r ozm er. Išlo skôr o in
formatívne útržky, o v~iahnutie do at
mosfér y, či spomienku na ňu. Kt o sa 
teda d íval na reláciu iba z h la diska 
informačného, zrejme nedostal ucelený 
obraz. Opakujem, nebolo t o an! možné. 
Išlo fakticky o vyslovenie problémbv 
na adresu scl:).opnosti slovenského po
slucháča ;vn!mať slove-nsk:ú tvorbu, v ma
lom prieskume "podotknúť", aké biedne 
je t o so zna losťou istej časti rver.ej
nosti o hudbe vôbec, slovenskej ani ne
hovoriac. V polhodinovej relácíi vysko
čilo iOľi<o problémov näiho hudobného 

život a, že by sa nimi mohol zaobe
rať snáď celý štáb redaktorov, socio
lógov, výskumníkov - ale hlavne pe
dagógov a ľudi zodpovedných za stav 
hudobnej výchovy. Ak sme s potešením 
počúvali inteligentné odpovede mladých 
t rnavských návšt evnikov, nezabúdajme. 
že je to skôr atypické. Pôsobe11ie za 
nieteného pedagóga na tamojšom gym
náziu prinj.eslo svoje ovocie - a chvála 
za to, že to nie je len .,nafilmované' ' 
pred kamerou. 

Autori relác ie sa .pokúsili istým spô
sobom aj i lustrovať hudbu (pri Bázliko· 
vej skladbe). Bolo to isté obrazové oži
venie, verfm, že najmä pre tých, ktorl 
a~ pri tejto prlležitosti počuli tzv. Novú 
hudbu. Vyslovme teda uspokojenie, že 
na obrazovkách sa obja'VUjú prvé lasto' 
vičky hudobnej publicistiky. I keď Í" 
pravdou, ~e jedna či dve jar nerobia 

-uy-

* J edným z najzaujímavejších mlmo
.1ražských fes t iva lov bude III, hudobný 
fes tival Antonína b voräka v Pribrami. 
V siedmich koncertoch (od 10.- 16. má
ja ) sa postuone vy!"trieda Filmový sym
fonický o rchester, Smetanovo kvaQ:'teto, 
sólisti opery Národného d ivadla, Josef 
Suk s Alfrédom Holečkom, Sofijská fil 
harmónia. Plzl'nský rozhlasový o rches
ter s pnpu ltil' llym mladým huslis tom 
Václavom Hudečkom. ·••· 



Vladimír Rusó 
poslucháč VŠMU v organovej triede doc. dr. Fe r d i
n and a K l i nd u je jedným z najsľubne,iších talen
tov ústavu, počas dnes už vyše 20·-ročncj existencie 
VŠMU. Toto tvrdenie môžeme podložiť nielen kvalitný
mi koncer tnými výkonmi, ale aj viacerými trofejam!. 
V roku 1966 si Rusó vybojoval prvé miesto v celoštát
nej organovej súťaži , ktorä bola v Bratislave, v roku 
1970 (v auguste) to bolo zase prvenstvo v ťažkej me
dzinárodnej konkurencii na konkurze v belgic~;om·mes
te Bruggy. Od tohto, v dejinách slovenského lut:erpre
~ačného umenia ojedinelého víťazstva uplynul už dlhší 
cas, no okrem prvého Medzinárodného pódia, ktoré bo!o 
v septembri minulého roku v Bratislave, nepočuť, že 
by táto cenná t r ofej sa uréitým spôsobom od7.rkadlila 
vo zvýšených koncertných možnostiach mladého umel
ca. V tejto súvislos ti s me dali V. Rus óovi niekoľko 
otázok. 

Ako ste sa dostali na sú'ťaž do nelgicl<rl? 
- Možnosť m~jei účast i v Bruggách bola výsledkom 

dohody medzi VSMU a pražskou AMU. a t ak sa jediné 
miesto ušlo mne . . · 

Aké boli podmienky súťaže? 

Aké bolo zloženie súťažnej poroty? 
- l' redscdom poroty bol prof. D'Hoghé (Belgiča n) , 

č le nmi boli Michel Cha pu is (Francúzsko), Friedrich 
Hoegner (Mníchov). Taliana Taliavigniho zas tupo val 
Pe ter fo rancois - ra dca pre cirkevnú hudbu pre kardi· 
ná lov a Angliča n P. Hudord. 

čo by s te povedali o atmosfére· súťaže - konkrét · 
ne: ako sa hralo vám'? 

- V prvom kole som hral spamati a môžem pove· 
dať , že sa mi hralo veľmi dobre. V druhom ko le bolo 
cí ttť viičšic na pätie na jmä preto, že Regrova skladba bo
la vôbec najťaišou, s ktorou kto na sú ťal: i vystúptl 
Prvé dve kolá bol i v sáie lwnzen ratór ia, tre tie bolo 
v goti chj katedrá le sv. Sa.lvatora. Za výkon som doHtui 
druhú cenu, pričom prvá nebola udelená. Okrem toho 
som dos tal cenu publika. ktoré hlasovalo o na j lepš illho 
úcastnika súťuže a dip lom za naj lepši výkon vo fi nále 
O dru il(t cenu sa so mnou rozdelila Kanaďanka študu· 
j úca v Parlži - Lttcien Maddenová. Eš te pred finú l~ 
som dost al pozvan ie na koncer ty v belgických mestách 
Bruggy ~ Gent, !lH leto 1971 mám ďalšie pozvanie de• 
Be i~Ji c ka. Doma to bolo horšie. Zatiaľ nemám po.:vanie 
na konceny - dúťam, že~ sa ešte niečo vysky tne . Mne. 
lo ma, že mnoh! pedagógovi11 - a j z VŠMU - sa do · 
zvedel i o výsledkoch sú ťaž.e skôr z viedenskej tele· 
vízie, ako ,prost rednictvom našich komunikačných pro
striedkov. 

S úspechom ste vystúpili v rámci Medzinárodného 
pódia. Aký dopad to malo pr& vaše d'alšie koncertné 
vystúpenia? 

- V prvom kole bola povitt ná jedna Bachova Triová 
s~náta a výber dvoch veľkých diel barokových Bacho
vyah predchodcov, alebo súčasníkov, z ktorých si po
rota vybrala jedno dielo. U mňa to bola Clérambaulto
va suita. V druhom kole bola povinná Swee linckova 
Phant~sia . chro_matica a 2 veľké romantické kusy. Ja 
som Si pripravil Franckov Chorál a mol-a Fan táziu Maxa 
Regera, inšpirovanú Danteho Peklom. V treťom kole 
boli povi·nné dve veľké Bachove diela a dve veľké mo
demé skladby. V tomt o kole som vystúpil s Bachovou 
Tokátou a fúgou F dur a s Prelúdiom a fúgou od Mar
cela Duprého. 

V Bruggách ste počuli reprezent antov viacet·ých or
ganových škôL Ako by ste ich charaktel'i:r.ovali? 

- Okrem pozvan ia do Prahy, do ZSSR a Poľska -
nič. Tieto koncerty majú presne stanovený termln, no 
Slovkoncert ma doteraz ešte o ni čom neupovedomil. 
čo plánujete do nastávajúceho rolw'? 
- Pripravujem sa na organovú sútaž Pra'lske.J j ari. 

Aká bola účasť kandidátov na súťaži? 
- Nastúpilo 42 súťažiacich. Ja som- bol jediným re

prezenta-nt om z východnej Európy. SúU!žilo n apr . 6 Ka
naď-anov, 4 Američania, Nóri, š védi, zäpadn! Nemci 
Španieli a ďalš!. . 

- Organistom z francúzskej š k·oly sa príliš nedarí 
hrať . Bacha. Majú nad nesený spôsob prednesu, ktorý 
sa skôr hodí pre francúzskych barokových autorov. Be l
g ičania, Nóri, Holanďania vynikli zase zmyslom pre 
starú hudbu, Nemci. Rakúšan ia a švajčiari hrali t y
picky "nemecky" - silovo. Bolo vidieť, že v ich kra
j inách prevládajú st aré mechanické nástro;je s ťažkým 
chodom. 

Vylučovacie kola pr e domácich kandidátov bude vo 
februári. Kvôli t e,j to sMaží mus1m s i preložiť na je 
senné obdobie diplomový recitál i absolvent ský koncert 
s orchestrom. Ak by sa našla inštit úcia, ktorá by mala 
záujem o súbor né predvedenie Bachovej organov·e.i 
tvorby, rád by som ju naštudoval vo forme ašpirant úry 
alebo štipendia. Zhováral sa: V. Čížik 
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slovenská koloratúrna sopranistka, je ~d sep
tembra 1970 sólistkou Štátnej opery vo Viedni. 
Toľko hovoria fal<ty v podobe kusých i ob
siahlejších novinových sprá v zo začiatku se
zóny 1970/7]. Ako priš lo k angažovaniu do 
viedenskej Státnej opery ? 

- V máj i 1969, ešte a ko č1-enka opery 
v Banskej Bystrici som bola na preds pievaní 
vo Viedni, kde som spievala árie: Lakmé 
z rovnomennej opery L. Delibesa a K.r;Hovnej 
noci v čarovnej flauty W. A. Mozarta. Po 
opätovnom IPredspievaní v septembri 1969 -
tentoraz na javisku - som dostaLa ponuku na 
angažmán v sezónach 1970-72. Ako elévk a som 
však bola vo Viedni už v mesiacoch decem
ber 1969 a január a február 1970. 

Mát e už za sebou s'koro polovicu prvej se
zóny a niekoľko 11ových úspešných vystúpeni 
vo Viedni. Ako sa pripravuje v štátnej opere 
nová inscenácia ·r V poslednej dobe, mys lím, 
vyvolala pozornosť hlavne inscenácia opery 
G. Verdiho Don Carlos. 

- Počas môjho e lévskeho pôsobenia v štát
nej opea:e som naštud·ovala úlohu Zerbinet t y 
v Ariadne na Naxe R. Straussa. Pr acovala som 
so všetkýlmi des iatimi kor,epet!tormi, ktor! v 
opere pra<:ujú. Korepetítor študuje operu .spo
lu s dirigentom (korepetltormi sú väčšinou 
absol.venti dirigovania), t akže spevák a pripra
via v zmys le dirigentových požiadaviek. Sú 
akýmisi asistentami dirige.nta a v krajnom 
prípade by mohLi aj dirigovať. Za<:iatkom tejto 
sezóny som bola obsadená do .postavy pážaťa 
v Don Ca rlosovi G. Verdiho. Id.e o menšiu 
tzv. nohavicovú postavu, no vo Viedni je dosť 
be~né, že PO!pri veľkej a väčšej sa u jde i men
šia úloha, napr. niekde za scénou, v povrazis
ku a pod. Dona Carlosa režíruje jeden z naj
lepš!C!h režisérov - Ot to Schenk, diriguje 
Horst Stein a spieva VY'nikajúce medziná'ľodné 
obsadenie (maurov, Corelli. Wächter, Ven ·et, 
Ja.nowitz). V tomto pr !pade ťažko hovoriť o 
práci r ežiséra so spevákmi. Všetci menovaní 
spievali svoje par ty nesč!se lnekrát na rôznych 
javiskách sveta a nahrali Ich na platne - tak 
že možno predpoklad ať, že ich maj ú dostatoč
ne ospievané. Práca režiséra spočlvala teda 
hlavne vo výstavbe inscenácie ako takej, d{) 
ktorej premietal u ž pr ipravených sólistov a 

prispôsobo.val ich akciu svojej koncepcii. Sa
mozrejme, jeho práca bola veľmi detailná a 
opierala sa p r e d o v š et k ý m o h u d o b
n ú zložku inscenácie. 

V ktorých operách spievate v tejto sezó
ne? 

· - Spievam Kráľovnú noci v Ča1·ov-nej flau
te W. A. Mozarta, Olym,piu v Hoffmannových 
rozprávkach J. Offenbacha a postavu pážaťa 
v Don Carlosovi G. Verdiho. Okrem toho me.n
šiu postavu v Egyp tskej Helene H. Straussa. 
Dľia 12. novembra 1970 som ús pešne hosťo
va la v Štátnej oper e v Hamburgu (O lympia ). 
Záujem o hosťovanie je aj z Mnicho\'a a I<o
lína nad Rýnom (J<ráľovná noci ) i zo svaj 
čiarskeho Bernu. 

V decembri minulého roku ste koncert ne 
vystúplli v rámci abonentného cyklu SF. Chce
te naďaleJ v tejto tradicii polu:ač ovať.·? . 

- Koncert.ných vystúpeni som za ti al' ne 
absolvovala veľa. Na spomínanom ko nt:c rte so 
SF, ktorý dirigoval zas l. umelec L. Slovák, 
som spieva la árie. V máji minulého roku vo 
Viedni sopránový part Catulli carminy a Car
míny burarny C. Orffa s dir igentom pro t'. 
H. Hollreiserom. Bohužial', pre pracovné po
vinnos ti. vo Viedni som musela odr i ecť tohto 
roku účasť na koncertoch SE" ( Beetho venova 
Deviat-a ), no verim, že moje vystupovanie 
s týmt o telesom s a neskončilo. Pre Wiener 
festwochen priprav ujem n a máj 1971 sôlový 
par t v Sc.lmbeDtovej omši G dur, v auguste 
na Bregens Fests pielen sopránový part Mozar
tovej omše. 

Aké postavy vás čakajú v tejto a budúcej 
sezóne? · 

- Na.al'éHlžujem hu dobne už pr ipr avenú 
Zer.binettu, p1:eštudujem Gildu do ta lia-nčiny a 
naštudujem úlohu Oscara z Maš karné.ho bálu 
G. Verdltho. čo m a čaká v budúcej sezóne, to 
sa dozvi·em a ž na jej začiatku . 

Aké je - podľa vás - postavenie Štátnej 
opery vo viedenskom hudobnom živote a v 
kontexte európs kom a svetovom? 

- Mys lím si, že viedenská Štátna opera je 
i dnes jednou z pr vých svetových scén (popri 
Hamburgu, Londýne, New Yorku - ak mám 
spomenúť t ie najvýznamnejšie) . Toto význam
!lé postaven ie si udržuje predovšetkým tým , 
ze na jej javisku spieva svetová spevácka 
špička , n a čom má, samozrejme. nemalú zá
sluhu umelecké vedenie i umelecko -prevádz
ková organizácia opery. 

Akú úlohu hrá v opere t radícia? Ovplyvňuje 
návštevnosť, dramatur gický plán? 

- Celá Vie d eň žije poča s sezôny veľmi in
tenzlvnym hudobným životom, čo dokazuje ne
spočetné množstvo hudobných podujat!. Pro
dukcia Štátnej opery predstavuje v ňom 
zvláštnu, uzavretú jednotku. J e pochopiteľné, 
že pri návštevnosti nemožno zabúdať na urči té 
percento s nobov a na druhej strane turis
tov - ale i napriek tomu je návšte vnosť v 
priemere viac ako dobrá. J e t iež pochopiteľné, 
že dramaturg ický plán opery je robený pre
do všetkým pre jej návštevníkov - značné 
percento opier ( i nerovnakej hudobne.1 hodno
ly) R. Straussa, d'ale j Wagner, Ve rdi, Pucci
ni, Bee thov.en, Mozart a na druhej strane 
Bergov Wozze.k, Pe ll eas a Melisand.a Cl. De
bussyho, opery domáceho G. von Einema atď. 
Popritom má v dramaturgickom pláne svoje 
miesto aj klas ická opereta (hlavne J. St rauss ), 
ktor ú spievajú tiež špičkoví o p c r n l spe
váci. Nemožno poveda ť, že hodnota všetkých 
predst aven! je rovnaká. Existujú špičkové 
pr edst avenia a tiež nil1kedy menej zaa n!:J ažo
va ný vý kon. T11k, ako všarlp -šo-

Peter Toperczer 

narodil s a 24. Vl. 1944 v Košiciach, kde vyšt udoval Konzervató· 
rium v tr iede prot Márie Mašikovej -Hemerlwvej. Prvým význam
ným úspechom bola L cena v celošt átnej súťaží poslucháčov 
umeleckých škôl v Bratis lave; Na pražsl<ú AMU bol pdjatý 
v t'. 1962, kde študoval v t ri ede prof. Františka Maxiána, laureáta 
štátnej ceny. V r. 196:> sa zúčastnil ako jeden z najmladších 
umelcov klavírnej súťaže Pražskej jari a získal čestné uznanie 
prvého stupiía. Ďalšie roky nahral rozhlasové a televízne snímky, 
bol pozvaný 110 Švédska, NSR a Francúzska, v r. 1971 ho čaká 
koncert né vystúpenie v Pol'sku a ZSSR. V r. 1966 zúčastnil sa 
vo Veľkej Británii súťaže Leeds International Pianoforte Com
petition. Jeho recitál v Leeds Town Hall komentovala anglická 
tl ač ako veľký zážitok - s veľkou nádejou do budúcnost i. Žije 
a pracuje v Prahe, začal robiť umeleckú ašpirantúru n a AMU 
u pr of. Fraittiška Maxiána (f 18. I. 1971). 

nnes by som nechcela hovo-
riť o tom, čo je 7.a vami, ale 

skôr o tom, čím žijete, o čom 
rozmýš l'ate a čo je nutne pod
textom vašej praktickej čin
nosti na pódiu. Začnime hoci 
otázliOU virtuozity. Pred náv
š tevou u vás som si opäť vy
počula vašu prvú LP platiíu s 
nahrávkami hudby XX. storočia 
a možno präve pri počúvaní 
týchto diel vznikli myšlienky 
o poslaní a úlohe virtuozity v 
raste mladého umelca. 

- J e to vel'mi zložit ý prob
lém. Po jem virtuozity sa často 
I náč chápe a iné znamená. Pre 
mňa je vir tuozita ,,umením 
hrať". Teda nie je to iba tech, 
nická stránka prejavu, bez 
ktorej sa žiaden s lušný inter
pret nezaob!clc, ale virt uozita 
.ie už šir š! poj~m. vychádza z 
nej a j výraz a jed i nečnosť po
da nia. Túto vir tuozitu v ne
správnom chápaní mi ;pripomí
nali a j kr itiky na spomfnanú 
gramoolatňu. Chcel by som 
však dokázať, že nepatrím me
dzi Interpretov, ktorf sa špe
cializu jú na .iedno obdobie. 
'v!ojou amblciou je pren iknú ť 

k maximu skladateľov a ich 
diel. Uvažujem o naštuciova.nl 
Chopinových Etúd, ktoré sú 
podstatou klavírnej hry. Dneš
ným merítkom interpret ácie je 
predovšetkým d o k o n a l o s ť. 
Poslucháč v sále chce mať do
jem naproste j dokonalosti -
ako pri počúvanf gramo.platne. 
Prevláda aj názor, že modernú 
hudbu je ľahši e hrať ako čo
koľvek iné. Mys lím si, že to 
tak n ie j e. Ale pravdou je a j 
to, že akonáhle má niekto dis 
pozície t(.l r·e istý š týl, musi mať 
dispozície pre všetko. , Ak hrá 
umelec d-okonale Mozarta, mus! 
hr,ať dokonale aj súčasnú hud. 
bu. Podľa môjho názoru sku
točne tvorivý umelec vie hrať 
všetko. Mená a priklady . snáď 
nemus!m spomlnať. Pritom 
však nepopieram, že sú ume lci 
- a veľld umelci - ktor! s<• 
špecializu jú na int érpret (ICill 
is tého štýlového obdobia, a leb<' 
r; kla.date l'a. 

Akousi "bibliou" čo len tro 
chu fundovaného posluchá

ča klavirnej hry, ale s o cti
teľmi som s a stretla aj medzi 

(Pokračovanie na 4. str. \ 



Dr. F . Klinda 

Organový 
recitá1 
Fer :nanda 
Kli d 

Dr. Klinda patri dnes medzi 
naj ús pešnejších slovenských 
interpretov vôbec, pokiaľ ide 
o reprezentovanie nášho re~ 
pt•odukčného umenia v zahra~ 
ničí. Jeho koncerty v Brati~ 
stave ukazujú v posledných ro
koch tenclenciu uvádzať štýlo
ve vyhranené programy (napr. 
Liszt. Messiaen). Svoj koncert 
diia 11. januára t. r. venoval 
t vor be J. S. Bacha, z ktorej sl 
vybral skutočne atraktívne 
sldadby: Concerto a mol, Pas
torale, Tokátu a fúgu F dur, 
Fantáziu a fúgu g mol, Pre
lúdium a fúgu D dur. Jedinou 
intímnejšou, zvukovo sk·ront
nejšotl skladbou bola málo hra
ná Fantasia · con imitazione 
h mol. Šťastný výber skladieb 
iste tiež prispel k "príjemnému 
ovzdušiu, ktoré zavládlo hneď 
n a začiatku: koncertná sieň SF 
za posledných desať rokov ne
zaznamenala takú hojnú účasť 
publika na organovom koncer
te, ako práve na tomto ba
chovskom r ecitáli. 

Výkony dr. Klindu ma;j ú vždy 
vy~oký štandard. Ak vychádza
me z porovnávania s jeho kon
certami z dávnejších rokov, 
možno konšt•atovať, ~e sa 
ús pešne zbavil aj istého sklonu 
k rytmiokým, reSip. tem-povým 
výkyvom, na ktoré je najmä 
kiJsická hudba veľmi citlivá. 
Naopak, na jeho poslednom 
koncerte bolo jasne vidieť cie
ľavedomé narábanie s tempo
vými zmenami tam, kde to 
štruktúra skladby skutočne vy
žaduje, ted·a využívanie výra
z.ových prostriedkov agogiky v . 
širšom zmys le, apliku júc kla
sickú mieru vollno&ti n ielen n.a 

(Dokončenie z 3. Sltr.) 
mnohými interpretmi, je ú tla 
kniha prof. G. Nejgauza Poe
tika klavíra. Listujúc v nej -
toľkokrát a vždy s novými zá
žitkami - som narazila na ve
tu: ,.Všetko poznatefné je zá
roveň hudobné.'' V podtexte 
tejto vety nejde vlastne o nič 
iné, ako o životné i literárne 
inšpirácie umelca, o filozo!lc~ 
ké podloženie interpretácie 
1liel .. . Ako s a pozeráte na 
tento problém vy? 

- Mal som šťastie predhrá
vať pr·of. Nejgauzovl pri jeho 
pobyte v Prahe v r . 1963. Roz-
110vor s ním zan echal vo mne 
pod ne s nezabudnute"ľné z á ži t
ky. Bol to nielen veľký ume
lec a výborný pecLagóg, a!P 
hlavne intelektuál a dobrý c lo
vek. Ale ·vráťme sa k otázke: 
Je rad umelcov, ktorých ume
nie vyvie r.a z intelektuálneho 
prežitia diela. Sú to isteže 
kvalitní interpreti. Na druhe i 

jednotlivé tóny, ale aj na óse
ky skladieb (predovšetkým na 
kadencie). Tento zmysel pre 
mieru odlišuje napokon um~
lecký výkon od púheho našfcr
dovania skladby napr. poslu
cháčom školy. Koncert dr. 
Klindu znamenal však a j za
ujímavý ex·periment, a to z 
viacerých hľadísk. Predovšet
kým sústredením sa na Bacho
vu tvorbu, potom snahou o 
zvukove štýlovú realizáciu ta
kéhoto programu na nástroji, 
ktorý svojou dispozíciou (teda 
formálne) zodpovedá dnes 
uznávaným normám, no zvuk a
ve je celkom nevyhranený a 
jeho nedostatky sa ukážu prá
ve pri inter;pretácii štýlových 
programov. Dr. Klinda sa jed
noznačne snažil o jasnú baro
kovú zvukovosť, citlivo využil 
jazykové registre a vyhýbal sa 
masívnym zvukovým konglo
merátom Tut t<i-ciharakteru -
i keď t o, pravda, v rámci ce
lovečerného programu zname
ná zúženie celkove j dynamic
kej škály, teda aj kontrastnos 
ti. Ďalším experimentom bola 
hra bez reg istrátora, dokonca 
bez obracai!a nôt, ktorá má 
svoje výhody, ale aj nemalé 
riziká a okrem toho predpo
kladá zvý.šené sústredenie a 
bleskurýchle reagovanie. V 
tomto prípade však tento ,.ex
periment" vyšiel dokonale. 
(T reba poznamenať, že nezá
vislosť na pomoci registrátora 
má neoceniteľné výhody pre
dovšetkým pri účinkovaní v 
cudzom prostredí, ked' :ie málo 
času na prípravu) . Na koncer
te dr. Kli ndu si však pozor
nejší !POSlucháč mohol overiť 
takrečeno experimentálne aj 
ďalšiu otázku: do akej miery 
je náš jediný koncertný organ 
t echnicky s pôsobi lý na repro
dukovanie bachovskej, teda 
organovo najideálnejšej tvor
by (pritom išlo skutočne o re
prezentatívny výber skladieb). 
Zvukové a t·echnické danosti 
nástroja majú taký hlboký 
vplyv na celkové vyznenie in
t erpret ácie, že hodnotiť výkon 
organového umelca - bez zre
teľa na tieto dannosti - je 
prakticky nemožné. Klindovmu 
naturelu sú napr. blízke sklad
by tokátovitého, motorického 
charakteru, ktoré interpretuje 
presved c iv~. vo virtuóznom 
tempe. Každý poslucháč vní
ma pri podobných skladbách 
rušivé meškanie pedálových 
t;ónov --: na to sme si už však 
ako-ta]< zvykli. No meškanie 
sa prejavuje aj v manuálových 
r egist roch: najprv zaznejú vy
soké alikvotné hlasy, až :potom 
zál<ladné t óny. V komplikova
nejších polyfónnych úsekoch 
pôsobí toto nerovnaké zaz·ne~ 
nie (časový posun medz! naj
vyššími hlasmi a pedálom 
predstavuje v notových hodno~ 
tá ch niekol'ko šestnástin) ru
šivo aj na interpreta. ZrejmP. 
tomu možno ~Jripísať menšie 
t echni·cké kazy, _ktoré však 
ume1ec prekonal bez narušenia 
rytmick-ého taku sklailby. 

Koncert dr . Klindu by mal 
inšpirova·ť aj osta·tných orga
nistov k starostlivému zosta
veniu- programov a precíznej 
prfprave. Mo7.nosti uplatnen ia 
organovej hudby SÚ veľmi 
skromné, !Práve preto by malo 
byt cieľom každého umelca 
z!skavať pre tento nástroj co 
najširšiu obľubu v radoch pu b:. 
Jika. (d) 

strane je množstvo klaviristov 
(huslistov . .. ). ktorí sa r iad ia 
inštinktom. No myslím si, že 
škatuľkovať sa nedá. J edno 
ovplyvňuje druhé - vyhrane
né typy neexistuj ú. Potr eba 
poz·nania je samozrejmou ve~ 
cou, obohacuje ľudsk-ý l ume
lecký pr ofil. I rad skladieb má 
určitý filozofický podtext a 
potom už závisl iba na inter
pretovi, nákoľko vie vyjadriť 
so svojimi t echnickým! dispo
zíciami t o, čo zamýšľal skla
dateľ, pri!Padne tam priniesť 
niečo nové a neupadnúť do po
chybnosti, či to nové je vôbec 
správne. Inou vecou je seb a
k on tr o l a. Tu už nemôže byť 
reč o inštinktívnosti. Mus! tu 
prevládať zdravý rozum. Naj
dôležitejšie je. aby bol umelec 
s á m. Aby hľadal niečo originál
ne, vlastné. Rozumiete. čo tým 
chcem povedať . . . Z čiste 
technických pomôcol< sl ne
viem predstaviť prácu moder
ného interpreta bez maqneto-

Nový koncert 
v novom ro 

Na nedávne oslavy šesťde 
siatin Andreja Očenáš-a spome
nul.i si skôr na stránkach den
nej tlače ako na bratislavských 
koncertných pódiách. J anuáro
vé podujatie Symfonického or 
chestra čs. rozhlasu v Brat i
slave, n a kt·orom mala odznieť 
Očenášova Symfonietta sa z 
technických príčin nekonalo a 
na prvej dvojici pravidelných 
abonentných koncertov (21. a 
22. I.) SF odpadla zas premié
ra jeho Symfónie o zemi a 
človeku na poéziu M. Válka, 
V. Mihálika a V. Majakovského. 
Aj samotný Zväz slovenských 
skladateľov, v aparáte ktorého 
vo viacerých funk ciách vyvinu l 
Očenáš pl·odnú činnosť najmä 
v rokoch svojho posledného 
tvorivého obdobia, usporiadal 
iba kabinetnú prehrávku zá
znamov skladateľovej komor
nej tvorby spojenú s prednáš
kou a malú oficiálnu oslavu. 
Dúfajme, že sa táto istým s pô
sobom netaktnosť voči t omuto 
skladateľovi , svojou tvorbou 
t ak úzko zrastenému s rod
nou hrudou, v čo najkratšom 
čase napravi. 

Namiesto pôvodne plánova
nej Očooášovej premiéry od
mela pod taktovkou zas!. 
umelca L. Slováka IV. symfó
nia e mol op. 98 Johannesa 
Brahmsa, a dramaturgickým 
ťažiskom koncertu sta lo sa tak 
prvé bratislavské uvedenie 
Koncertu pre klavír ·a orches
ter, op. 42, od Arnolda Schon
berga v podaní českej umelky
ne Lýdie Majlingovej. 

úspešne Interpretovať Schon
berga je skúška a; pre reno
movaných umelcov. Majl ingo
vej konce pcia toh to d iela veľ
mi však nezaujala. Ne,prekle
nuteľnou bariérou pri dosiah
nuti p resvedčivejš ieho výsled
ku stal i sa jej ohraničené 
technické možnosti, čo sa od
rážalo aj v pomerne priúzkom 
dyn.amicko-ľarebnom t i eňovani. 
Za takýchto predpokladov bol 
výsledný dojem z Majtingovej 
hry Schonberga pomerne má
!o výrazný, jednotvárny. Naj 
presvedčivejšie vyzneli pokoj 
né, meditatívne úseky, najme
ne j šťastne ;o;as úseky vyžadu
júce dramatickú nosnosť zvu ku 

· a výrazu (záverečné sólo. ale 
aj inde) . Klaviristkin výkon 
vnucoval dojem prílišného sú
stredenia sa na technickú 
stránku, ktoré zároveň nieslo 
v sebe zárodok nedostatočné
ho tvorivého nadhľadu a s tým 
s pojeného izolovaného, mozai 
kovitého priraďovania jednotli 
vých úsekov k sebe. Majli.ngo
vej snaha presadiť sa u brati
slavského obecenstva interpre
táciou zaznávaného autora a 
neznámeho diela je síce chvá
lyhodn á, no výsledok tieto am
bície intenzívne znižoval. 

Ladi-slav Slovák viedol sprie
vod ku koncertu spoľahlivo a 
pomerne cit livo, i keď sa prav
da (nie svojou vinou) nedoká~ 
za! vyhnúť :pomerne častému 
prekrývaniu sólového nástro ja 
orchestrom a v záujme súhry 
musel nutne prispôsobovať 
svoje živé, temperamentné za
loženie zásadne odlišnému na
turelu sólistky. 
Príznačnou črtou Slováko· 

fónu . . Len málo ľudí sa vie sa
mo počúvať. 

Štýlovosť. Často sa vedú 
plodné č! vyhasnuté disku· 

s ie o tom, ako hra·e starú hud • 
bu, napriek tomu, že už ke
dysi Béla Bartók (v r. 1912) 
vyslovi l vetu, uvádza~úcu tie
to spory na pravú mieru: 
"Myslím si, ak je reč o sta
rej klavírnej hudbe, nesmieme 
sa snažiť o to, aby s me na kla
víri, vyvinutom z clavecinu 
vzkriesili nedokonalosti nevy
spelého prarodiča ... " Ale na
pokon štýlovosť treba spome~ 
núť aj pri int erpretácii moder
n.ých diel. 

- Je veľmi v móde nak rú
cať staré diela na dobových 
nástrojoch. ktoré sú tec·hn.icky 
nedokonalé. Rozporom je tu 
teda dokonalá Interpretácia a 
prekonaný nástroj. Ako sa te 
da stavať k otázke štýlovosti ? 
Existujú staré gramoplatne, na 
ktorých niektor! skladatel.ia 
hrajú svoje veci v autent ickom 
podant. Ak tieto výkony berle
me ako štýlové, z dnPšnť\hľl 

výéh !nterpretáclt j~ !mysel 
pre vyzdvihovanie kontrastov, 
nadšený elán a spád hudobnej 
reči, kt·oré hudobnému dielu 
svojou osobnosťou vtláča. Po
kiaľ sú t ieto črty v zhode s 
obsahom a štýlom die la, sú 
zvyčajne veľmi pre!:vedčivé a 
strhujúce. Ouvertúru k opere 
don Giovanni od W. A. Mozar~ 
ta vybudoval Slovák na jpre
svedč ivejšie vo vážnych, dra
maticky ladených partiách, 
živšie úseky boli by zni-esli vi·ac 
nadľahčen ia a elegantného švi
hu. 

Brahmsovu lV. symfóniu chá ~ 
pal dirigent ako prí ležitosť k 
výdatnému uplatneniu svojho 
eruptívneho naturelu, k budo
vaniu širokodychých, napätých 
plôch. Dominovala opäť j eho 
záľuba v hutnom zvuku, v sý
tych orchestrálnych fa rbách, 
ktorých nepomer varlil na jmä 
v poslednej, variačnej časti. 

- ž k-

tk 

S reprodukčným umením 
klasického re,pertoáru u arab ~ 
ských interpretov stretávame 
sa na našom konve rtnom pódiu 
len veľmi sporadicky. Pokia ľ 
by sme ho chceli porovnávať 
a hodnotiť kritériami kladený
mi na európskych interpretov, 
málokedy by toto ocenenie do
padlo priaznivo. Preto s me so 
zvýšeným záujmom očakávali 
piesriový recitál speváčky 

Ratiba El Hefny 

Hatiby- EI-Hefny zo ZAR, kto
rý sa konečne uskutočnil v 
Zrkadlovej sieni br.atislavského 
Primaciálneho pa láca 19. ja
nuára (pôvodný jesenný t er
mín musel sa pre náhle úmrtie 
prezidenta ZAR Násira a pre 
štátny smútok preložiť až na 
tento deň). 
Podľa charakteru posa-denia 

hlasu i podľa prednesu Rati
by-El-Hefny môžeme celkom 
oprávnene usudzovať u nej na 
európske hudobné ovzdelanie 
nemeckej proveniencie. Tento 
dojem, zdá sa, podči•arkuje i 
výber repertoáru, k torý si 
sopranistka pre Bratislavu pri
pravila : s výnimkou Mozarta, 
uká~ky piesňovej tvorby ne
meckých romantických sklada
teľov. Tet1, kto očaká'ITal na pó
diu orientálny zjav, bol aef 

hľadiska nijako neobstoj a, na
priek tomu, že ich hrajú ich 
tvorcovia. Zmenila sa teda nie
len doba, ale s ňou aj nástroje 
a štýl interpretácie. Dnešný 
štýl hrania spočlva predovšet
kým v k u l t ú r e t ó n u, v 
snahe dostať z neho maximum. 
Pravda, pristupuje tu aj racio
nálny vklad, čiže spomínaný 
filozofický podtext a životné 
skúsenosti, ktoré prinäša doba 
a umelec sám. 

N edávno sme uverejnili v TIŽ 
článok o Chopinovej kla

vír nej súťaži vo Varšave. Vy 
sám ste sa zúčastnili vefkej 
medzinárodnej súťaže vo Veľ
kej Británii. Aký je váš názor 
na podobné zápolenia? 

- Myslfm si, že so súťaža 
mi som skončil. Väčšinou na 
nioh ide o overenie sl nervo
vých di spozicií. Vo svete je ve 
l'a súťaž!, no závažnosť majú 
Predovšetkým ceny z Br uselu, 
Varšavy, Moskvy, Par!ža, Te
xasu . . . Je sice pravdou, ŽP 
možno si vybudovať kariéru na 
Tlikl~dP. umiestnPni~ <;a na 1.-

sklamaný, pretože vystllpUa 
elegantná, modrooká šarmant
ná žena. I kecľ jej hlas j e 
schopný i sýtejš!ch, dramatic
kejšie ladených polôh, svojím 
jemným, lahodným a tvárnym, 
ohebným t imbrom zaujala pre
dovšetkým v zadumaných, poe
ti cky ladených, či žartovných 
alebo vese lých !Piesňach. Ra
tiba-El-Hefny má ve ľmi kva ... 
litné, pekne vypracované stred
né polohy, in tonuje pomerne 
bezpečne . K určitým kazom v 
hlasovej technike je náchylná 
v okrajových registroch, pri 
zmenách registrov a pri náh
lych skokoch cez register. Ináč 
spieva táto sopranistka s veľ
kou dávkou prirodzeného pô
vabu, šarmu (miestami však 
subretného cha rakteru). Má 
pomeme vyvinutý zmysel pre 
tieňovanie nálad, čo ju pred
určuje predovšetkým k inter
pretácii piesní. Je j prejav j e 
disci4Jiinovaný, muzikálny. Ur
č i té zlepšenie by sa žiada lo 
na jmä vo výraznejšom od lišo
van! štýlov jednotlivých skla
dateľov. Z hľadiska umelecké
ho naturelu pomerne naj pre 
svedčivejšie vyzneli v jej po
daní piesne od Huga · WoHa 
(Das verlassene Mägd lein, 
Morgen tau, Verborgenheit. Der 
Gärtner) , ktorými uzatvori la 
svoj program. 

úvodný Mozar t (p ieseri An 
Chloe, Diseaux s i tous, War
nung a a rietta z Figarovej 
svadby: Un moto di gioja) nie
sol zväčša ešte znaky znížené
ho .sústredenia a v živších 
skladbách vykazoval určité črty 
nie nepripomí·najúce operetný 
prednes. 
. K tvorbe Franza Schuberta 

(piesne: An Silvia, Heiden 
Roslein, Lied de~ Mignon, Die 
Fore lle) · našla si už bližšl 
vzťah, l keď sa je j nepodarilo 
roV'nako úspešne preniknúť do 
podstaty obsahu diel. Piesne 
Johannesa Brahms a (Die Son
ne scheint nicht mehr, Och, 
Moder, ich will' ein Ding ham, 
Da unten im Ta le. Mein Mädel 
hat einen Rose nmund) vyzneli 
už rpre.svedčivejšie. Najväčšiu 
mieru krit iky znesie na jmä 
čase programu z piesn{ 
R. Schumanna (Die Nussbaum, 
Volksliedchen, An den Son ... 
nenschein, Mondnacht), kto ... 
rých jemné poetické čaro po• 
merne najmenej korešpondo"" 
valo s naturelom umelkyne 
(na jmä známa Mondnacht). 

Ako prídavok predniesl-a 
sopranistka ešte 3 ukážky z 
póvodne.i vokálnej t vorby do
mácich autorov, k torých kla• 
v!nry sprievod (klasické har ... 
mónie) pripadal popri fo lklór .. 
nej intonácii s množstvom od"' 
chýlok od dia.ton iky a s po ... 
četnými gH.sandaml dosť ne ... 
adekvátny. 

Umeleckým par.tnerom Ratl
by-El-Hefny bol pri klavlrl 
zas!. umelec Michal Karin. 
S:prevádzal ju s preňho pri
značnou komoroou citlivosťou, 

s vellkou dávkou poetic"'ej in• 
vencie, a·le a j miestami so zní
ženým zreteľom na perfektnosť 
svojho výkonu. - žk• 

3. mieste, ale takisto možno 
vyrásť v umelca a j bez podob
ného zápolenia. účast a 
umiestnenie sa na súťažiach 
nie je dnes už prvora dým po
stom v záujme mladých ľud!. 

p onu ka a dopyt - alebo r1 a-
zvime to otázkou prisl)Ô

sobovania sa vkusu obecenstva. 
Podlieha mladý umelec dopytu 
pomerne konvenčne zamerané
ho publika'? 

- Áno, tento problém exi<. 
tuje. Viem to z vlastnej skú· 
senosti. Ale pritom to nie jP 
celosvetovým javom, Súvisí to 
úzko s hudobnou výchovou 
publika, s j eho vkusom a ná
rokmi. Pokiaľ sa dá, snažím sa 
nebt·at pri dramatur9ickP ; 
stavbe pro(lramu ohľad iba na 
publikum. ale možno. že ra7 
budem nútený podriadiť sa 
väčšm i. Ale tento problém sku
točne e·xistu je a pot reboval by 
hlbší pohľad, snáď ani nie zo 
stra,ny nás - interpretov. alP 
skôr organizátorov hudobnéflo 
života a sociológov. 

Zhovára la sa: T. Ursínyovii 



R~D LEM l KA 

Ešte zopár slov k ESENI 70 
Juraj H a t r i k vyslovil v 

2. č. Hudobného života názor 
na uplynulú prehliadku sloven-

' skej tvorby, I keď článok "za
berá" trochu širšie, je to v 
pods tate reakcia na hodnote
nie celej akcie na stránkach 
tohto časopisu. K mnohým 
uzáverom sa autor vyslovuj e 
rozdielne, s inými v podsta
te súhlasí, ďalšie doplňa o svo
je postr ehy. 

Už pri písaní svojho hodno
tenia na prehliadku som po
dotkla, že podrobne jš ie analý
zy diel a osobností budú nut 
né, ak nechceme zostať iba pri 
pohotovej informácii, ktorá 
nikdy nemôže byť taká hlbo
ká a precízna, ako rozborovo
hodnotlaci materiál. I keď Ju
raj Hatrík netvrdí priamo, že 
by som ja, alebo druhý r eferent 
a kriti·lc (V. Čížik) robili neja
ké triedenie a obliekanie šiat 
skladbám i .skl adateľom, v pod
state opäť naráža n a tento 
neustály k·onfliktový bod medzi 
tvorbou a kritikou, neodoprie 
sl - vedm, že skôr z efekt
nosti - zacitovať podobenstvo 

o tučniakovi, smokingu a plav
kách . . . Parafrázujúc - rov
nalw priznávam, že z efekt
nosti - Hatrílcom uvádzanú 
bájku, n<lj lepšie by bolo, ke
by n ikto: ani t vorcovia, ani 
kritici, ani nikto, k to na sve te 
je, nepotreboval smoking c1 
plavky, ale - metaforicky -
bol taký, akým skutočne j e. 
Ked'že život j e iný, ani Juraj 
Hatrík sa nevyhol istému vy
nášaniu súdov - ve r ím, že to 
ne chcel a nemal v úmysle. 

existuje. V umen í môžeme za
tiaľ operovať jedinými číslami 
- rokov a letopočtov. Tie je
d iné vedia preveriť hodnoty. 
menii, o sobnosti. Vyslovovala 
by som naivné es tetické súdy, 
keby som hlás ala iba subjek
tívnos·ť pri hodnotení. Lenže 
miera objektívnosti - napriek 
najlepším úmyslom - je v 
umení ťažšia , než sa na arvý 
pohľad zdá. To však spozná 
až ten, kto sa o to pokúsi. 
Polarizácia názorov? Ale o čom 
t eda: o tvorbe - či kritike? 
Či o ich vzájomnej náväznos ti ? 
Za Hudobný život môžem zo
pakovať iba to, že sa budeme 
podrobnejšie vracať k dielam 
odzuelým na prehliadke - a 
to bude pohľad ďalší, snáď 
na jobjektívnejš í, pretože vec
ný, bez prílišnej poslucháčskej 
zaangažovanosti, akej bezpo
chyby podľahne rovnako kritll; 
i skl adateľ. Sú len ľudia. 

Márne sa nádejá ten, kto si 
myslí, že použijem v t omto 
článku spôsob t asenia kordov, 
vyvracania ná:r.orov, chytania 
slovíčok, ich citácií a proti
citácií. Z duše sa mi p rot ivia 
podobné metódy kríženia kor
dov medzi kritikmi, čl autor
mi. Čomu to slúži? Tvorbe ? 
Sotva - tá id.e svojou ces tou. 
Iste, s mnohými názormi ne
musím súhlasiť, jednotný me
ter na diela, chvalabohu, ne- T. Ursfnyová 

Pozn. red.: Redakcia HŽ uvíta všetky príspevky k 
problematike s lovenskej hudobne j tvorby, reprezento
vanej na prehliadke ,.JESEŇ 70". 

N ávštevnós~ slovenských -operných scén 
Výskumný ústav kult út•y a vere jnej mienky 

v Bratislave prijal podnet-nú úlohu Ministerstva kul
túry SSH a začallwmplexný výskum návštevnosti 
slovenských operných scén. Au tori - Prof. PhDr. 
Ing. M. Hruškovič, CSc., PhDt·. E. Bakošová a V. Fáb
ry si s tanovili tiet o hlavné ciele výslmmu :· 

- Aké miest·o zaujíma návšteva opery vo voľnom 
čase obyvateľov Brat islavy, K·ošíc a Bans:ke j Bys
t rice ; 

- Poznanie vnútorných i vonkajších príčin po
klesu ná vštevnos ti opery na Slovensku v posledných 
rokoch ; 

- Návrh opatrení, ktoré by mali pomôcť zle.pšiť 
krízovú situáciu v návštevnosti o pery. 

Výslmm sa uskutočnil v dvoch zákláďných sme
roch: uslwtočnil sa výskum návštevnik'a,. predstave~ ' 
ní a výskum t vorivých umeleckých a organizačných 
pt·oblémov opernej scény - s obme dzením na Brati
slavu. 

*** 
Predpokladané príčiny nezáujmu obyvateľstva 

o tento žáner hudobn<' j pr·odukcie sa vo výskume · 
potvrdili. Priemern! ná vš te vn íci neprejavujú záujem 
o operu vďaka nedostatočnej výchove, ktorá na poli 
hudby má stále veľa dlhov. Niet podnetu , ktorý by 
vyvolával potrebu práve tejto formy kult úrneho vy
žitia. Je tu zja~ná súvi slosť v t om zmysle, že s ras
t úcim stupňom vzdelávania rastie stupeň náročnosti 
diváka. Väčšina vidieckych ľudí ani nema la možnosť 
získať si v svo;jom .prostredí žiadaný ku lt úrny ná
vyk. V menšich mestách sa už ustálili stabilní záu
jemci o predstavenia zá jazdových operných predsta
vení. Repertoár - upravPný podľa požiadaviek ta
mojšieho obyva teľstva - ča sto trpí s tereot ypnou 
záľubou v operetných, a lebo hudobno aj textovo čo 
na,iprístupnejších operných dielach. I<oľko sa stráca 
pritom na kval ite, nelreba ani zdôrazňovať. Bludný 
kruh uzatvára aj nedostatočná a málo účelná pro
pagác ia. 

V prvej fá;:c výskumu - v r. 1968 - zistili orga
nizťltori súhrn uíkladných údajov o návštevníkoch, 
Ich stav, vek. vzdelan ie, povolanie , bydlisko, hu
dobnú prípravu, členstvo v hudobnom či S·peváckorn 
krúžku, druh vstupenky a počet absolvovaných oper
ných preds t<tv·enl v r . 1968. Anketné lís tky odovzdalo 
vyše 6 a pol tisíc divákov. V druhe j fáze zi sťova l i 
~ýskurnníci pr!.činy návštev opernýeh predstavení. 
záujem o jednotlivé ž{mre, n iizory na kvall tu a úro
veň predstave,ni u viac ako 4000 ľudí. Inou fot·mou 
výskumu bol t'{lzhovol' s náhodne vybranými obyva
teľmi Košic, Banske j Bystrice, Zvolena, Br.ezna 

n. Hr., Lipt. Mikuláša a Žiliny. Pre poslucháčov 
stredných a vysokých škôl zostavili zvláštny dotaz
nik. V opere SND sa nskutočni lo pozorovanie vy
braných predstave ní a ich odborné hodnotenie. Tiež 
dramaturgické plány opery za posledných 20 rokov 
mali vniesť svetlo do sJ.visloutí ich ú rovne s náv
števnosťou . Rozbor súcasného stavu bolo nu tné r-oz
šíriť a j o názory a pripomienky samot ných členov 
operného súboru SND. 

Výsledky výskumu obj avili nové súvislost i a fak
ty. Takmer dve tretiny návštevníkov vo všetký.ch 
slovenských operných scénach tvoria ženy. Mladl 
ľu dia do 25 ro kov 2)8ber ajú v SND až 58 % d ivá
kov. O'ioby so základným vzdelaním tvoria necelú 
treli nu, so stredoškolským vzdelaním. 40 % a vyso
koškoláci približne 20 O;o návštevníkov. Zarázajúco 
nízke je percenLo robolnikov v Bratislave aj v Ko
šiciach - le n 3,1 %. Predbežné hud.obné vzdelan ie 
mä dominantný vplyv na návštevnosť. V Bratislave 
je 42% a v Košiciach 41% di vákov, u ktorých je 
aspoň čiastočné hudobné vzdelanie. AktiV'na činnosť 
v hudobných súboroch podnieti la v Bratis lave ll % 
a v_ Koš iciach dokonca 17,8 % občanov k častejšej 
návsteve opery. 

*** 
Napriek krlzovému stavu výsledky výskumu do

kftzali, že situáciu možno r iešiť a že je prechodná. 
Tvrdenie o tom, že operný žá ner je už zastara l.ou 
formou hudobného prejavu, ako aj prognózy o jeho 
"nič nehovorení" súčasném u pokoleniu sa uká.~ali 
zvelič:né. Viac ako 150 000 Bratislavčanov sledu,je 
opeľnu hudbu a Sipev v rozh lase a televízii, hoci 
mnohí d·o opery SND nechodia. (Len 20 000 Brat i
slavčanov, ktorí počúvajú opernú hudbu v rozhlase , 
bolo v r. 1968 v divad le na inscenácii opery) . Asi 
2500 obyvateľov Bralis lavy chodi na každú premiéru, 
alebo na hosťovanie speváka zo za'hraničia. To je 
o z a .i st n é operné obecenstvo. Bolo by treba z!skať 
roZ'hlasových poslucháčov o.perne j hudby akt ívnou 
propagáciou pre čas tejš ie ná vštevy predstavení. Po· 
dobne by mohli a j š tudenti ro zmnožiť rady ope!'ného 
publika. Vďaka nedostatočnej propagácii mnoho 
obyvateľov okr a j rJV:ich štvr tí - a le bo vidiecki oby
vatelia - nemajú prehľad o programoch 

J e t eda potrebné obnoviť a nadviazať propagačnú 
sieť m edzi rozhla~om, televíziou, t lačou, gramofóno
vým priemyslom, závodmi a obyvateľstvom. Tak by 
sa dalo aspoií či astočne pt:iblížiť moderným metó· 

• dam kult ú.rneho marketingu. V Bratislave by mohol 
otvoriť novú éru vzos tupnej návštevnosti a j re·no 
vovaný a podl'a p lánov esteticky príťažlivý stánok 
opery SND. M. 8 . Svobodová 

Interpretom skladby I vana Hrušovského Sonáta pre husle, sól o, Tctorá odznela 
na prehliadke slovenskej t vorby Jeseň 70 bol mladý, výborný huslista M. Šim
čisko. Snímka: archív HIS 

Vydavatefský v• 

CIR Pan tonu 

• • re Rl l 
Vydavateľ,stvo Zväzu českých skladateľov PANTON vydalo 

koncom minulého roka sedemplatňový komplet obsahu júci vý
ber skladieb pre naj:r<>zličnejšie polltické, občianske, oslav
né a národné pr íležitosti. Pri te j to iJ?rileži-tosti si spomínam, 
koľko s·lo v sa v m inulosti poveda lo i napísalo o nedostatoč
nom vybavení našich ná rod•ných výborov, miest'l'lych rozhla
sov, závodných klubov, spoloočenskýCih o rgMJizácii a i., dt·.ama
turgicky vhodnými a n a zod povedajúcej umeleckej úrovni 
voJ,enými gramofónovými nah rávkam i. Je ne-oceniteľnou záslu
hou tých, k torí nielenže pr išli na 'nápad, ale aj zorgan·izov.a.J.i 
<i realizovali t úto účelovú spoločenskú objednávku. 

Je samoz.r.ejmé, že na dl'amatur glioký výber priležitosmých 
skladieb mohli by sme sa pozerať z viacerých stránok. No · 
do~nievam sa, že v zásade je d ramaturgicl<ý výber u robe<ný 
s~ravne a že. zodpvvedá predovše~kým skutočným požiao av
kam spotrebiteľov. A tými sú na.tmä Zhor y pre občianske 
záležitost i, k toré t u p re svoje ú lohy dostáva jú, veľm~ solídny 
a komplexný materiá l, zodipovedajúci náročným umeleckým 
i ideovým požiada vkám. š ko da , že komplet nC'Obsahuje žiad
nu tiráž ani bližšie údaje o dlľamatu,rglc!kej k·oncepcii r ·esp. 
t ex to vú pomôcku. Autori kol'll!Pietu s a nemajú za čo ha:nbiť, 
práve naopak, pat r.ia im slová uzna.nia za t ú to neľahkú a pri.e• 
kopníc<ku prácu, í napr iek niekt orým chybám, kt oré však ne
naru.~ujú politicko~kultúrny a an i umelecký zámer komp letu. 
Dľamatur.gicky ko mplet !POzost áva zo siedmich temat ických 

častí: 
I. Hymny a slávnos tné piesne - na tejto p lat'!'lJ je popri 

hymnách socialistický·ch kra jin e šte Tntem acionála, Pieseň 
práce, červený prapor a Gaudeamus igitur. Všebky skladby 
lljlhra1a ú stredn á hudba čs. ľudo.vej " rntády s dir igentmi 
J. Bre j šekom a E. Kudeláskom . Platňa má dobť'ú umeleckú 
i .zvukovú úroveň a iste veľmi dobre gpmí svoju funkciu. 

II. Jubileá a slávnostné pr íležitos ti - po tejto platni ist t!l 
rad y siahnu Zbory pre občiansk-e záležitosti ako aj Závodné 
k luby a spoločenské o rga nizácie. Nachádzame tu výber star
šej i ·novšej s lovenskej hud by, ktorá sa často uvá{] za pri 
s láVInos1mých p ríležit ostiach a najmä j ubileách. Spomeňme 
aspoň tie na,idôležit ejš ie skladby: zbor Hoj vlasť moja od 
Mikuláša Schne idra-Trnavského, Suchoňov ·~bor Aká si mi 
k r ásna, Kadavého zbor čo čušiš , čuš!.š, ale najmä orchestrál
ne sk ladby - Schneid rov pochod Rezko vpred, Ferenczyho 
predohra Hurbanovská, Cikkerova dnes už znárod.nelá sklad ba 
Kuruci, ako aj jeho Poch od povstal cov. Tu t reba vyzdvihnúť 
n~jmä výber orc~estrálnych skJadieb, k to ré vhod ne vyplií ajú 
ruelen ro zhlasovy repert oár, ale cez prácu národných vý
borov sa do ver e jnost i konečne dostane naša pôvodná ná't'od
ná tvo·rha. S.n!rnky sú prehrat é z bra t islavského rozhlasu, sil 
na d·obre j interpretačnej i. zvukovej úro vni. 

III. Svadobný obrad a uspávanky - táto tretia platňa, po
dobne ako preddhádzaj úca, zaujme výberom v tom zmysle, 
že vedl'a prístupných úprav a spracovani ľudových piesní je 
tu zastúpená národná tvorba výberom z opier Krútňava 
(Uspávanka Kat reny ), Beg Bajazid (Uspävank'cl z II. dejstva), 
d:alej sú tu skladby Schneidra-Trnavského a D. Kar doša. Aj 
t1eto skladby pochádzajú z produkc.ie bratislavského rozhla
su a majú dobr ú úroveň. No je škoda, že dramaturg:icky táto 
dôležitá S.pO'ločenská oblasť nebola viac dotiahnutá, n apr íklad 
vhodnými o.rganovými skladbami pre civi·lné sobáše. 

IV. Slávnostné pochody - Smútočné ' obrady. Táto platň.a 
u ľecenzentov narazi zrejme na jviac na krJt ické výhrady, ako 
z hľadisika dramaturgie, t ak aj reali.zácie. Platňa nám na jed
nej .strane p r iná§a s lávnostné p-ochody ako jel Fu číkov Triglav, 
Päd1vého Pochod textilákov, Vilecov Pochod východosloven
ských ž~l-eziar.ni a i. Skl.ad.by sú opäť nahriivk,ami ústrednej 
hud by čs. ľudovej armády. No na d ruhej s trane d ramaturg ia 
smútočných obr adov vedľa Poc:hodu padlých rev-olucionárov, 
Fig1._1šovho zboru k ladie pomalé časti z Beethovenovej III. sym
fóme, Čajkovského Vl. symfónie a Dvorákovej symfÓinie z no
vého sveta. Vzhľadom na to, že tento ináč veľmi záslužný 
vydavateľský čin po važu jem aj za výchovný efekt a nakoľko 
s n im budú pracovať mnohí osvetoví, viac i menej do proble 
mat i'ky z·asväteni I'udia, ne považu jem metodiku, k torä sa 
u nás zaužívala. t. j . vytrhovať jednotlivé časti z celkov, 
pridávať im iné obsahové zámery než majú a vytvárať ich 
prevádzkovú preferenciu na úkor celkov za vhodnú, esteticky 
únosnú. Rov nako tiež nah rávky nie sú na rovnakej úrovni. 
Jestvujú aj pôvodné príležitostné, smútočné skladby, ktoré by 
hádam bolo účelnejšie zaradiť do takéhoto kontextu, ako na
ďalej pro.pagov.ať Iragmentämosť s lávnych symfonických skla
d·ieb. 

V. Vý.ročné príležitosti - aj tejto p latni treba vyčftať ne
dostatočnú dramat urgickú ujasnenosť. Za výročné príležitosti 
sa t u považuje všeličo. Napr. Vilecova ncrvoročná Rad ujme sa 
v'alasi, Tonkovičova Faš iangová, F igušov zbor Hojže . Bože 
i Urbancov Pozdrav ZSSR. Rozhodne m ala byť tá-to p latň'a 
dramatur gicky P'rofilovanejš ia . Ani úroveň skladieb po kompo
zičnej st ránke, ako aj interpre<tačná úroveň nie je vyrovnaná. 
Je t o škoda, pretože na jednej st r arne je v kompJ,ete za:hrnu
tých vef,a fo lklórnych skladieb, ako aj skladieb s foLklórnou 
temat ikou, no na strane druhe j tu pociťujem nedostatočný 
citlivý výber naprikLad pre štátne výročné priležitost í (Feb
r uáa:', l . máj, 9. máj, výročie Slovenského národného p<Wstania, 
Veľkej ok tóbrovej soci'<!listickej revolťlc·le a IPQd. ), ale a j pre 
pr ipomínanie, udržiavanie a rozvijanie ľudových národných 
t ra dícií, a:'ko s ú napr. via111očné ko le dy, ktoré tu roZihodne 
mali mať aspoň l platňu (mohlo t u byť a j niekoľko čisiel 
m~p.l:' . .z P.asehu ). 

VI.-VII. Slovenské fudové piesne - SlovenskA fudovi 
dychovka. Obe platne obsachu jú známy rozhlasový re pertoár 
a najmä ten. ktorý sa často preferu je v t:t.v. Koncertoch na 
želanie alebo v programoch pre jubilantov. Sú t o skladby 
resp. úpravy, širokého masového konzuments'kého dosahu, kto 
ré sú pÔpulárne a žiadané najmä na našich dedinách. Ako 
vidno, celý komplet obsahuje veľmi rozmanitý a š iroký žán
rový profil tPOtdeb nášho spoločen~kého života. Viem , že vzni
kol rýehlo a z nu t nosti, že po takomt o materlá·I.i je veľký 
do py t. Z d rama lurgie nahrávok vld'l'lo, že celá práca vzn!ka,la 
za úzkej spolupráce vydavateľstva Panton a hu dobn·ej redak
cie. čs. rozh lasu v Brat islave. Tr,eha vysloviť skuto·čne \IZ·11a• 
nie za t ento vydavate ľský či11 , pretože s i !ste vyž·i,adal ob
rovsl<ú prá·cu, veľké f inančné. výrobné i fyzické náklady, kto 
rých efektivno.sť sa zrejme ani tak V'eľmi nepremietne v ko 
merčných záu jmoc·h, ako skôr vo výchovnom poslaní a splneni 
zák ladných pot rieb pre prácu Zbo~ov pre občianske záležitosti. 
! pri spomenutých výhrad á{:'h IPrínesie t ent o komplet svoje 
ovocie a pomôže skvalitniť osvetovú pr ácu, Pt'lspeje k pre
hl bovaniu národ ného povedomia. Domnievam sa, že by bo.lo 
užitočné. s ledovať využitiE' jednotlivých plat'!ll I skladieb, Č() 
by pre bu dtícnosť, resp. pľe prlpadnťí bud llcu reediciu, bolo 
iste veľmi osožnou pomôckou. M. l . 



MIDEM VARI·ÉlÉS 71 
Tohoročný, v poradí už piaty, Medzi

národný veftrh gramafónových a vyda
vateľských firiem sa uskutočnil v dňoch 
17.-22. januára vo Festivalovom a kon 
gresovom paláci v Cannes na francúz
skej riviére. 
Počas šiestich d ní bolo Can nes met 

r opolou pop-hudby, miestom schôdzky 
gt·amofónových spoločností, v~1lavateľov, 
skl'!datefov, producentov a s pevákov, 
ktorí sa spo lu vydali na b leskovú cestu 
okolo sveta lábavnej hudby. 

Pri te jto pr!lezítosti položili sme nie
koľko otázok pani Geneviéve Basse t 
Chet•cot, ktorá je tlačovou reprezen
t antkou M!DEM a pravou rukou gene
rálneho komisára podujatia pána Ber
narda Chevryho. 

Ako sa zdá, popularita a zaUJem o 
účasť na MIDEM stúpajú z roka na rok 
v proporciách prinajmenšom úctyhod 
ných. 

- Tohtoročný MIDEM prekonáva čo 
do počtu :zúčastnených. profesionálov 
Show Businessu (4.500), ako aj :zúčast
nených kr ajín ( 45) všetky dotera jšie. 
Táto skutočnosť svedč! Q t(lm, že gra
mofónový priemysel na svete prekvitá. 

Medzi účastnikm i najsilnejšiu pozíciu 
má zrejme Ve ľká Británia. 

- Je j hegemónia pokračuje. Tohto 
roku spomedzi 500 zú častnených firiem 
je 90 brilských. J e t o dôsledok n ielen 
obrovskej ob ľuby pop hud by v tejto kra
jine, ale a j faklu. že brit ská vláda už 
niekoľko rokov poskytuje značné sub
vcqcie (tohto roku dosahu jú až 360 000 
frankov) domácim firmám, aby im tH k 
umožni la optimálne zastúpenie. 

Zdieľa francúzska v láda tento postoj ? 

- To ostáva zatiaľ iba naším žela
nim. Dúfam, že čoskoro a:i ona bt~de na
sledovať pr!klad britskej vlády, ako to 
tohto roku wbf talianska a do istej mie 
ry aj )<anadská vléda. 

štruktúra MIDEM sa z roka na rok 
meni. Oproti vlaitajšej koncepcii - Ml 
DEM CLi\SIOUE a hned' po iíom MIDEM 
VARI~TI!:S, ponechali ste tohto roku iba 
MIDEM VARI~T~S. • 

- MIDEM CLASIQUE vyžad uje omno
ho viac príprav a mamu tiu spoluprácu 
všetkých krajin, preto sme sa ro:r.hodli 
poriadať MIDEM GLASIQUE iba každé 
dva roky. Najbližšie· poduj atie bude te-

da v januári 1972. Organirujeme h(i v 
spolupráci s Me dzinárodnou hudobnou 
radou UNESCA . 

Gala koncerty sú výbornou príležitos
ťou pre mladých spevákov. Kto ich vy
beral a podľa akých kritér ií? 

- Vyberali sme ich spolu s Bernar 
dom Chevrym a v spolupráci s Fran
cúzsky m rozhla som. Popri známych spe
vákoch d ali s me príležitosť umelcom, 
ktor! za j tra iste dosiahnu medzinárodnú 
úroveň, ako to bolo počas minulých 
MIDEM v prípAde spevákov ako su dnes 
Mi ke Brant. Sandie Shaw, Roger Whitta
ker, Elis Regina, Patt y Pravo a mnohí 
ďalší. 

*** 
Na pódiu Festivalo vého palllca sa tak 

vystriedali Franc.:úzi - H.égine a J1Jlien 
C!t:)l·c, anglickú a americkú pop hudbu 
reprezentoval! Eric Burdon. Gat Stevens, 
Ike a Tina Turner, obecenstvo tlle·skalo 
americko-indiánskej speváčke Buľt:y 
Saint Marie a iránskej speváčke Gou
gouch a najviac Charlesovi Trenetovi, 
k torý získal Trofej MIDF.M, uznanie :za 
30-ročnú úspešnú kariéru. Ak k tejto 
sympatickej stránke MIDEM pripočítame 
stránku pra·ktickú - in formáciu , orien
táciu a uzavreté zmluvy, vyjde nám, že 
pod1.1jatie spln ilo očakávanie a dosiahlo 
s voj cieľ. 

Sabina Skarbová, Paríž 

Pendereckého zvučiaci kozmos 
Poľského skladateľa Krzystofa Pende~ 

reckP.ho poctili objed návkou na hudob
n•i príspevok k oslavám 15-ročného ju
bi lea Organizácie Spoj ených národov. 
T<o nkrétny výsledok umeleckého p r!
spt'vku - .. Kosmogonia" je zborovo-or
chestrálnou kan til tou, v súlade s g réc 
ky m názvom - zvukQvý obraz o exis 
tencii sveta, a v našej súčasnosti :zača
tom objavovaní, skúman! vesmíru. 

V d voch ko nt ras tných, bez preruše
nia na seba noclväzujúcich častiach ~ 
"Začiatok" a , ,Nekonečný priestor" -
opi era s a Pendereel<i o lat inské, ruské 
a anglické t e xty: používa výroky vý
znamných k lasických auto rov. i nových 
vesmímych hrdinov Rozmónautov 
Gagarina a Glenna. Záverečné vt•Chole
nie .le vo veršoch z biblie a Ovidiových 
slovách: "A bolo svetlo" , ,,A ukázali sa 
nekonečné d ial'ky sveta·•. Tými to slova
mi je s tanovený duchovný koncept 11 
ro1pä tie diela, v ktorom sa Penclerocki, 
ako sám hovori, chce ku poslucháčovi 
priblížiť viac cez znejúci me los. n~>ž cez 
zrQzumitel'nosť slova. 

Faktúra kan táty v pods tate korešpon
duje s !or motvo·r nými postupmi Pende-

:reckého predchádzajúcich diel - nové 
je tu iba zintenz!vnené sk lbovanie zvtt
kových a ruchových formácii. Odpate
tizovanosť, tlmená vášnivosť, intuitív~ 
nost v ,.prek ladaní" slovného zmyslu do 
zvukového o brazu sú najmarkantnejš ie 
čety novej Pendereckého pa rtitúry. Až 
dvadsRťhlasne pred nášané, v skupinách 
či un i~ono šepkané. prerušované slová, 
rôzne textové ú t ržky. využitie clustrov 
na bicích (zvony, gongy), bohatý or
ches ter. prer;nantné výeazo.vé ntJanco
vanie troch sólových vokálov - to všet
ko slúži autorl'lvi k výpovedi l< zvuko
vému obrazu všesveta , k podčiarknutiu 
sofoklov>kého ,"Je veľa zázračného, no 
ni č nie je zázračnejš i e alw človek ". 

Premiéra Kosmogonie v Z'asadacej 
sien i OSN a repr!za o niekol'ko dní ne
skôr v Carnegie Ha ll bola triumfom je
dinca l všetkých: autora, F ilharmonic
kého orchestra v Los Angeles, zboru 
rut.!lerskei u niverzity. ťRžko skúšaných 
sóli>tov v mimoriRdne náročných par
toch, najmii však d irigenta Zubina 
Mr·htu, ktorého deväťročná činnosť ako 
šP.fd ir igenta priniesla zaslúžené ovocie: 
IPľienik toh to juhokalifornského orches
tr a medzi interpretačné špičky. 

TRIKRÁT NOVÉ MAĎARSKO 
Nevídaný rozmach rockovej hudby je 

hlavným :znakom diania v populárnej 
h udbe v roku 1970 u našich juiných su 
sedov. Niekoľko maďarských skupín 
úspešne koncertovalo v socialistických 
štátoch l na Západe. Vedra špičky, kto
rú tvoria Metró, Omega Red Star, 11lés 
a Sy.rlus je ešte niekofko skupín , k t oré 
stoja za povšimnutie. Dnes sa zozná
mime s tr omi kapelami, ktor é už majú 
v Maďarsku dobrý zvuk. 

Skupina ECHO vznikla v roku 1963 a 
od tých čias zažila veľa sklamaní, keď· 
obecenstvo nechápalo ich hudbu, ktorú 
charakterizujú lyrické texty a veľmi su
gestivny až mystický sound. 

Pôvodná kaipela, ktorú tvorili: Zsolt 
Szi lvássy (bass gt.) , J ózsef Markó (lead 
g t.) . László Tamás (ds), Zoltán Lelkes 
(rhythm g t. ) a Istvá n Varannai (org.), 
bola vyložene amatérskym súborom. 
Väčšinu repertoáru tvorili a tvori a 
sk ladby Istvána Varannaia. Za zlom v 
ich kar iér e by sme mohli Qzn.ačiť rok 
1969 - príchod nových členov na posty 
sólová gitara a biele : Gyorgya Torich ta 
(lead gt.) a Istvánna Bartalana (ds) . 
Konečne prejavili o skupinu záujem a.i 
rozhlas a televtzla . Prvé koncertné tur
né po Maďarsku (spolu so Zsuzsou 
Konczovou) a p.rvé platne nenechali na 
seba dlho čakať. Najúspešnejšie si·ngle 
majú tituly: Várlak a Gondolj majd 
rám, ECHO účinkovalo s úspechom aj 

skú firmu Electrecord bola veľkým hl
tom. 

ECHO nechce zastať na s vojej ceste 
pod vplyvom úspechov, st ále exper imen
tuje a snaž! sa dosialmuť ešte zaujíma
vejšt zvuk svojich nahrávok, čohQ d ô
kazom je aj prvä LP tohtQ súboru. 

V roku 1965 v istom vysokoškolskom 
klube bola súťaž beatových kapiel. Pri
hlásila sa .a j - vtedy začínajúca -
skupi·na NEOTON a obsadila posl edné 
miesto. An i dlhé čakanie na úspech 
( trl roky) ich neodradilo od intenzívne
ho cvičenia. Hviezda ich popularity za
čala žiariť až po úspechu v talent -
scout súťaži maďarskej televízie Ukáž 
čo vieš v roku 1968. Predtým účinko 

vali ako tanečná skupina v jednom ·vy
sokoškolskom klube. Od roku 1968 na
hrali už n iekoľko singlov. majO vyše 
dvadsať nahrávok v rozh lase, viackrát 
účinkovali v t elevízi!. Koncertovali v 
PQľsku a ZSSR Na jradšej spomínajú na 
dva kQncerty v Kyjeve na jar 1969, kde 
ich sledovalo vyše sed emlis!c ľudí. Casť 
Produkcie nahrala a j soviet ska televízia 
,Nový zvuk" vytvárajú: László Pá.~ztor 
- vedúc! skupiny, sólová gitara, htJSI(' 
a autor väčšiny skladieb súboru. Gä· 
bQr Rédey (basgitara), Ferenc Balász
organ (najmladší č l en skupiny) a Fe
renc Debreczenl (bicie, klarinet). 

*** 
za hra.nicami, v Juhoslávii a v Rumun- PANNÓNIA je najmladšou skupinou 
aku a platňa, kltorú nahrali pre rumun- ' tohto trojprofilu. VznikLa v mar ci roku 

1967 a tvoria ju mladi, ale skúsen t hu
dobn!ci. Ich prvým veľkým pt·edsP.vza
tím bolo za ložiť sl vlastný klub. Po pr 
ve j a úspešnej prehrávke pre mad'ar
sUú koncertnú agentúru ORI ich však 
okamžite zamestnali vystúpenia. Potom 
nasledovalo nah rávanie na p latne a zro 
dil sa !ch najväčši hit : Sose halok meg 
( Nikdy nezomrlem). A j keď členovia 

Pannónie nle s ú poverčiví, tvrdla, že 
v tejto piesn! bolo predsa len niečo 

pravdy, lebo ešte v lete 1967 mllli auto
havári u a bubei1!k bol dlhé dni medzi 
životom a smrťou. Do konca wku už 
nemohli vystupovať ani nahrávať. 
Začiatkom roku 1968, keď už boli 

všetci zdrav!, chcel i zase založiť kl ub, 
ale opäť :~: toho ziš lo, lebo po úspechu 
na ťe>st: i vale v De brecíne nasledova li na
hrávky pre rozhlas a ďa l š ie koncerty. 
Vystupova li vo Viedni. dva mesiace bol! 
v J uhoslávii a často koncertovali v 
(:SSR. 

Rok 1969: nové rozh lasové nahrávky, 
účinkovanie v Koncz-show a v programe 
OR! Rytmus 69. 

Rok 1970: ďa lšie nRhrävky na platne, 
Jriprava LP, koncert y v zahrani~í. 

Vysnen ý klub zatial' PANNCN!A nemá, 
ale v roku 1971 už naisto bud e, prehlA
su jú všetc! šiesti členovia: Béla Szi
lárd! ( org., vo ca i a o.) . Gyorgy Rozsnyól 
( org. ), J ózsef St r iczek (ds.), József 
Csécsey (sax., git. ), Erno Pósa (gt. ve>
cal ) a Zoltán Beke ( bas gt., vocal ). 

F. Hora 

česká hudba 
v USA 

Z českých skladateľov, ktorí žijú • 
USA, dostáva sa u nás do popredia -
ok rem Karla Boleslava Jircí ka - aj pr of. 
Karel Husa, c:>ražský rodák a tohtoročný 
päťdesiatni k. Jeho o rchestrá lne Fresky 
mali pred d voma rokmi brnenskú pre
m iéru v ŠtátneJ filha r mónii Brno. Hu so
vo meno má zvláštnu povesť h lavne o d 
tých čias, če dostal jednu z na jvýznam
nejších amerických cien - Pulitzerovu 
- za III. sláčikové kvarteto. českoslo
venský hudobný slovník upozornil na je
ho skladby, ktoré vznikli pod d0jmom 
Če$kých, m<lrav~k~rch a slovenských ľu
dových pi es.n! Brnenský rozhlas patri 
k prvým, ktorý jeho skladby s úspe
chom uvádzal. J e to najmä Osem čes• 
kých duet ( správne : moravsko-slov rm
ských) p re klavír na 4 ruky, 4 malé 
skladby pre släčikový orchester a Dva
násť moravských piesní pre hlas - só
lo a klavír. Okrem toho bola pred dvQ
ma rokm i predvedená v Prahe jeho or 
chestrálna skladba Hudba pre Prahu. 
T!ež Evokácia Slovenska !patrí ku sklad
bám, kloré majú priamy vzť.ah k čes
koslovensku . Tieto diela napísal Husa 
ako spomienky na svoju rodnú vlasť. 
Ale nepat r ia k tzv. úžitkQvej hudbe. Sú 
dobre hra·te 1'~1é a prist upné jednak pre-

. t o , že v n ich Husa lachováv.a toníilny 
systém, t iež aj preto, že obsahujú ná
zvuky ľudQvých moravských a sloven
ských pioesnt. Tie sa rnu staU skutočne 
prostredn!kom medzi ďalekou cudzinou 
a rodnou vlasťou. Skladateľ sa sám pri
.máv-a k tomu, prečo použil ľudové pies
ne a t ance. Okrem kontaktov v rodnej 
zemi mu t ieto intonácie p1·ipominajú 
krásnu mladosť, l<torú prežil doma. Ka• 
rel Husa je tiež vyn ikajúcim d ir igen ... 
tom, často vystupuje i v Eurô;pe. V pro 
gramoch svojho orchestra nezabúda na 
české a slovenské diela. Podobne ak" 
B. Martinu je I<arel Husa príkladom 
umelca spätého s rodnou pôdou, a to 
hlavne prostredníctvom tónov n~šich 

kiasiko v a hrejivého pôvabu l'udo1 y!"h 
piesní a tancov. B. š. 

Predčasné 
fi n.á le , 

Jeho život sa podobal románu: umne 
skonštruovanému, s prekvapujúcimi. pdam 
neskutočnými zvratmi - výnimočn~· , jas
nými farbami načrtnutý osud, až na fi
nále .. . Taliansky pôvod, americká prísluš
nost, detské očarenie spevom, ktoré sa stá
va celoživo·tným poznačením, prozaické za~ 
mestnanle, šťastná náhoda - s tret nut ie 
sa so slávnym dirigen tom Kusevickým, 
triumfálna účasť amatéra na t ang lewood
skom festival.e prQfesi·onálov, viťazstvo, za
či<~tok slávnej, vel'·kej karié~·y. 

Roky začlatJku neuvedteľ11ého vzostul'1.1 
Alfre da Cocozzu, vo svete známeho pod 
mem·etm Ma ri o L an z a, spadajú do ob· 
dobi!i po dt•tthej svetovej vojne - takmet• 
zve·čera na räno stá'v.a sa obl'úbencom pub
lika, rôznych vrstiev i rôznych hudobných 
záu jmov. Prew že aj Lanza ako interoret 
bol všestranne akceptovateľ·ný a vo všet~ 
kom, čo robil, perfektný . Príroda ho obda
rila hlasom, aké sa vyskytnú v minimál
nom :počte za dlhé desaťročia, mal vrodenú 
taliansku hudobnosť a vrodený herecký ta
lent - to všetko skolorované efektným 
zjavom a ľudskou prlťažlivosťó'u . Svet jeho 
uplat nenia bol p riestranný: Amerika, Euró
pa, operné pódium, Broadway, konrertné 
siene, gramofónová platňa, televízia a film. 
I keď sa m u n ikdy nepodarilo dosiahnuť 
veľkQsť svojho celoživotného ideá lu - Ca · 
r usa (.platne s Carusovým umením mu boli 
prvou a najväčšou školou) , ani cl'alší ch vr
cholcov operného umenia - pre istú ab 
senciu hlbky a dispozície pre povrchový 
efekt, veľkosť .Jeho talentu sa 'bezozvyšku 
presadila v talianskej canzone te. šansó ne, 
v plesni. V n ich jeho nádherný hlas má 
sku toč ný, vrúcny cit, s ladkú nehu a ohnivý 
t e mperament, v nich .Je pravým repre
zenta.ntom sl nečného .iuhu. ktorému sa soev 
rod! v srdci. Vžitý. už takmer tradiČný 
prednes šansónu r o7.vinu l Lanza odlišným 
smerom, obohatil ho o s p e v, o hlasový 
vklad, dôkladnú s poväcku príp r avu. pr itom 
o spev, ktorý je schopný vyjadriť všetky 
nálado vé n uancy. tlmQčiť pest rú škálu ci~ 
to v. 

Plné priehrštie úspechov, závideniahodný 
osud pe~ného m!.adé.ho muza, pevného, slil~ 
haistého: rozprllvkový hrdina, rozprávkovej 
kariéry . . . Finále bolo predčasné a kruté. 
Taliansko p ripravllo Lanzov!, ktorý prišiel 
nakrúcať svoj nový film, veľkolepé, srdeč 

né pri-v! tanie. Stalo sa jeho po sled nou za-
, stávkou: ani n ie 38-t·očný umel·ec zomiera 

na srdcovO porážku. 

Legendárny tenorista Mario Lanza by v 
t(llnt o roku slávil svoje šesťdesiatiny. m. 



Background music 
( Dok0111černie z ·1. &tľ.) 

v praxi osvedčilo a dovoľuje veľmi jed 
}lod:uohú a spoľahlivú dramaturgiu hu
dobného poz ad ia . Pre 15-minútový seg
ment hudobného pozadia, zložený zo 
šiestich dvaapolmirnútových skladieb st a
či . potom vybrať z arch ívu a zoradiť 
tiel() skladby tak , aby vý.slecLný koefi
cient nálady daný ich súčtom mal p r o
gresívnu tendenciu, t . j . aby p r i pr ve j 
s.kladbe Kn = l a pri ši·est•ej Kn = 6. 

Psychológia a hudba n emali nikdy ďa
leko k šar latánstvu a mágii a podo71re
n!e z ne·serió:zmosti, či podvodu, sa. ne 
zr iedka vyslovuje aj v súvislosti s hu
dobným l{lozadim. Ale sú fakty, kt oré 
svedčia v jeho pros.pech : 

- v priestore vo·ľne rozp týlení ·t'Obot
l'líci sa zhromažďujll, s lobodne volia 
svoju lok alitu. pr,e p rácu do miesta, v 
kt orom sa reprodukuje hu ilba; 

- v Mississlppi P ower and Light Co. 
v Jackoone test ovali v,plyv hudotmého 
pozadia :na produkt ivitu p-red a :po jeho 
.zav.edeni. V pr iemere za 9-<mesaiSné o b
dobie vzrástol počet spracovanýcl:l evi
dentných kariet o asi 9 %; 

.,.... v overenom t este pre ameľic:kú 
ármádu W. Wokoun zistil, ž~ t á časť 
SUbjektov, ktor á fPOČÚV.ala apeciäJ.ny tVý
ber hudby, vy'kazov.ala v priebehu t estu 
výrazne nižšiu reakčnú dobu a vyššiu 
bdelosť. 

Pravdeľodobn e 
· najprf s nej s ou skúškou 

prešlo hudobné pozadie v d Lho dobom 
r-e ste, ktorý vykonala. fh:ma Case attd 
Co. ExperJmentätor zvo.Jil dve oddele 
nia firmy American Machine and Foun
dry Co., pri ktorýoh konštat oval, že sú 
ekvivalentné (počtom pracovnikov, :v~
koro, skúsenosťou, povahou práce, prl
strc jovou vybavenosťou, prost redím, mi
nulou produktivitou i zručnosťou pra
covnikov). Text vychádzal z pred•pok ta 
du. že ak pri dodržaní ext erných !POd
mienok, rovnakých pre tiet o oddeleni-~, 
budú po skúmané obdobie evidované 
zmNIY v oddelení so zavede ným hudob
ným pozadím a naopak, ak tiet o v od
deleni bez hudobného pozadia eviaované 
nf.budú, potom zmeny v o·So·bných 1 vý
konových činiteľoch možno s určitos• 
ťou prir ie'k:nuť hudobnému poz adiu. 

Experiment poskytol rvý.s1edky: pr.ie
m.erná pr oduktivita odde l.en ia vzrástla 
o 2,8 %, osobná výkonnosť vzrástla o 
4.,1 %, dochádzka a pre.sný príchod do 
préee sa z lE-pšil o 31 .0/;r:l' • •' ' ' ··~ ~ v 

Hudobné poz ad ie, o ktorom sme hovo
rili, reprodukuje distribut ér svojim zá
kazníkom v lastnými t echnickými z ar.i.a
deniami a to z centr á ly v mes te alebt> 
z magnetofónu umiesteného p riamo na 
pracovisku. 

Odhliadnuc od špeciálnych h udobných 
pozad í (napr. pre k rematóri á ) sú tri zá
kladné typy hudobných pozad!: 

Kancelárske: odstraňuje monotónnosť 
a opakovateľnosť úradnícke j práce, Keď
že fyzický výkon .pracov~1í.ka je ome
dzený a h luk n ie príliš int enzívny, 
osved čila sa hudba subt Hna, mäkká. 

Priemyslové: e limjnu je monotónnosť, 
napätie a únavu r obotníka i agrt;lsívne 
hluky. Vhodná je hudba h lasitá, jasná, 
rezká, zodpovedajúca silov·ej povah-e 
práce. 
Vť•rejné: vytvára a spríjemňuje spo

ločfmskú at mosféru, uvoľňuje napätie z 
ečakávania. Odstraňuje ľadové ticllo, 
prekrýva konverzáciu. Je to hudba od 
poči nková. 
. Hudobné skJ.a.dby, ktoré m a jú byť r .e
produkované ako hudobné pozadie sa v 
zmysle spomenut ých zásad upravujú , 
aran žujú, me1nia a každá s kladba na~ 
hráva sa špeciMne pre t e nto účel. 

Pre lep š iu n áz o :r no sť 
uv á dz am, 

že v lete 1969, ako som sa o t om na 
vlastné uši presvedčil, na územi USA 
medzi najčastejšie h t·ané skladby hu
dobného pozadia patrili známe piesne 
z filmov, a'ko Dr .. Ž!v.ago, .Sladký ž ivot 

' a Muž a žena. Filmová pieseň je akým
si prototypom, ideálom hudobného po
zadia, ktoré vyžaduje s-poľahliv(} hudbu 
a spoľahlivá hudba sú evergreeny, n ie
len ťilmové ; •. 

VIem si predstaviť úžas a chápem aj 
spravodlivý hnev každého miloV111ika 
hudby. keď si - t ak ako ja - QJO chvili 
uvedo m!, že to, čo hrá k lavír, kont ra 
ba~ a biele v tanečnGm rytme je zbor 
z Verdiho opery. Ale dov-ol!ivam sa t iež 
ich porozumenia p re ľudí, ktorí •s 1oba
vaml nas~upujú do lietad la, s ú streso
van! výst ražnými znameniami a ruchom 
poul i čnej dopravy a celý svo j živct vy
konávajú rov.na!kú p rácu, zatvor.enf me
dzi š tyri steny. P re týchto ľudt rádio 
s big beatom, r eklamami a nel.'adost.ný
mi správami z Viet namu či odinakiaľ nie 
je úl'avou. 

As! 60 mlliónov Američanov počúva 
denne hudbu, ktorú sme nazváli a po· 
písali ako hudobné pozadie. Je to spr ie· 
vodná hud ba priemyslovo vyspeleJ spo· 
ločno:;ti , ostatne - bez t radícií národ
nej kultúry. Priklad, ako sa z h1Jdby 
dajú vyt!cť peniaze . ,. 

Dtía 16. januára zomre l v Prahe je
den z najvýrazne jš ích predstavitel'ov 
nášho klavírneho umenia, profesor 
Akadémie múzických ume ní v Prahe, 
zaslúžilý umelec F RANTIŠEK MA
XIÁN, .laureát štátnej ceny. Bol ta
kou zn ámou osobnosťou , že sa zdá 
zbytočné opakovať všetko, čo sa mož 
HO .pri jeho m ene dočítať v rôznych 
hudobných s lovníkoch. Predsa hy 
som sa však rád zmienil o niekto
rých skutočnostiacl<l, dôležitých v je 
ho živote, ktoré môžu osvetliť dôvo
dy, prečo sa stal v priebehu rokov 
v našom hudobnom živo te ojedine
lým z javom. 

Kvality Maxiánovho k laviristického 
umen:ia boli dané vrodeným i m anuá lny
ml schopnosťami. Ako osemnásťročný 
poslucháč konzer vatória h ral už na abo
nen t ných koncert·och českej filharmó
ni€ Franckových Džinov pre klavír a 
orchester; o dva a:oky neskôr mu jeho 
p ro.fesor Ro m an Veselý zadal dv·e na j
závaž-ne jš ie posled.né klavh1ne sonáty 
L. v. Beethov.ena: Hammerklavie rsonatu 
op. 106 a sonátu c mol op. 111. Maxián 
ich potom predviedol n a ve·rejnom kon
zervatoriálnom koncer te t ak, že vzbu
dil mimoriadnu pozornosť pe{!agogické 
ho zbor u, kritiky i obecen stva . 
Ďal ši a Maxiánova dráha sa rozvíjala 

celkom z ákonite v súh lase s jeho talen
tom a nevšed:nou umelec kou !POCt ivos
ťou. Rok po a bsolutóriu ho pr ijali ako 
klaviristu do československého rozh lasu. 
Mal všetky vla stnosti, ktoré ho pre t oto 
po\•olanie .predurčovali ; J?lredovšetkým 
hral skoro vMy dokonale z listu a jeho 
zdr avá muzikalita sa dokázala jedinečne 
prispôsobiť par t ne rom v sprievodoch i v 
komornej hudbe. Maxián však súčasne 
dosiahol neuv.eriteľné. Pri návale den
ných úloh s priamym vysielaním d iel , 
J.:torých party ( často .a j ,rukopisné ) do
sta l len niekoľko hodín predtým, ako 
boli vysiela~1é do éteru, sa n ielenže 
nikdy nestal iba r e meselným prak t ikam, 
ale ako klav irista i U)'Tlelec stále rástol. 
V čase svojho r ozh lasového pôsobenia 
vyštudo val s vynikajúcim prospechom 
majstrovskú školu u l{)rofesora Kurza 
a potom a j d irigentské oddelenie p ra7, 
ského konzervatóri a. Bol veľmi nádej 
ným dirigentom, ale pre širšie uplatne 
n ie v t omto odbore mu v nasledujúcich 
rokoc:h nezostáva! čas . Rozhodujúcim 
momentom v jeho živote, ako mi raz 
ro:z;prával, bolo osobné s tretnut ie so Ser 
gejov Prokofievom. Dos tal totiž raz v 
rozhlase za ú lohu hrať s n ím v pr ia
mom štúd iovom vysielaní na dva kla
víre vysoko e xponovaný part Prokofie
vovej tra n,'>k·r ipcie Schuber tových val 
číkov. Not y d·ostal v rukop.i·Se dvadsať
š tyri hodín pred vysielan ím a musel svoj 

e Z novej t vorby slove!l'l•ských 
sklada tel'-ov: Miroslav Bázlik: Ár ia, 
elek-tronická skladba; Juľaj Be
neš : š tyri detské zbory a ca 
peHa; Cantam~ne.s - 5 piesni pre 
flautu , soprán a harfu; Vlad imir 
Bokes: l. sláčikové kvarteto; J án 
Cikker: Piesne smutných podda
ných, 3 mužské zbory - Povedzte 
mo jej m ateri, Smutné časy na
stávajú, Hej horou horou, dva zbo
ry - VyJete! soko l a I<eď na 
voj.nu pôjdeme, Keď ma štkovali 
- mie šaný zbor ; J uraj Hatrík -
Sonat a ciacona pre . kl•avir ; P et er 
Kolman: Sláčikové kvarteto; Du
šan Martinček: Ho mmage a Co
relli, 20 variácii pre klavír; Zden
ko Mikula: :Zate vná, ženský zbor; 
Alex,and-er Moyz-es: Dve š túdie vo 
!orme prelúdia a fúgy p re k lavír ; 
Stefan Néml!'th-Šamorinsky: A há 
rom :nyúl - d~tská rozpráVIka pt·e 
detský zbor a k lavír ; Mi lan No
vák: No-voročná r aketa, 7 det
ských p iesní p re sóla, zbor a kla
vír na t exty M. Ferku; Ivan Pa 
rík: In t rod·ukcia k symfónii B d ur 
č. 102 J . Haydna, Variácia na o b
razy Mi'loša Urbáska - elekt ro
nická sk ladba, štúdia fl autového 
zvuku; Juraj Posp!šll : Quartet to 
per ar ch í; Tadeáš SBlva : Oda 
1.970, variácie na tému L, v. Bee
thovena ; Il j a Zeljenka : Žalm pre 
š tyri sláčikové .kvat' tetá. 

e Hlavná redakcia hudo bného 
vysielania československo i televí
zie v Bratislave p ripravila na 9. 
a ll. ja.nuár.a t. r. prvý farebný 
prenos d ivadelného predstavenia. 
Zo Slovenského národného divad la 
vysiel.a l·a o per u Giuseppe Venliho 
Rigolett o. Akci·a, prvá svojho dru 
hu na Slovensku , sa veľmi vyda
rila. DivadeLnú réžiu a réž iu pre 
nosu mal na s ta rosti J ú lius Gyer
mek, dirigoval Adol f Vykydal. 

e Dňa 12. j anuára us po·riadala 
Komisia kritiko v Sekcie muziko
lógov ZSS spolu s redakciou Slo
venskej hudby p rehrävku z tvorby 
zaslúžilého umelca Andre ja Oče
náša pr i priležitostí jeho 60. na 
rodenin. úvod né slovo mitl Igor 
Vajda. Prítomný jubilant sa živo 
zúčastnil diskusie o svojom die· 
le 

In memoriam 
profesora . 
Františka 
Maxiána 
par t naštudova ť cez noc, preto že nas le
du júci deň ráno mal už s Prokofievom 
jed inú skúšku. P~·okofi.ev. o t ýchto okol
nostiach vedel a bol Maxiánovým doko
nal~m výkonom pri vysielaní t aký pre
kvapený a zaujatý, že vtedy trid·sať
r ocnému khwiristovi okamžite ponúkol, 
aby pri jeho bu dúcej nävšt ev.e vystúpil 
ako sólista v jeho tr-eťom klavírnom 
koncerte (pôvodne ho mal hrať Proko
fiev sám) za osobnéh o P ro.kofievovho 
v~denia. úspech Max.iänovho vystúpenia 
bol potom taký jednoznačný, že s a r oz
ho cl·ol '' '~n ovať sústavne sólistickej dr€1-
he. Preto t iež za dv.a r oky zanechal 
miesto v rozhlase a pri jal ponuku pro
fesúry na ko-n zervatór iu, čo · mu sľubo
valo viac času pre umeleekú čin nor;ť. 

Maxiánova pedagogická práca vyahá 
dza la z veľkých .pra k tických skúse·no·stí, 
zís kaných r okmi v r-ozhla sovej činnost i 
i z ďalšej systematicke j prípravy. Nevy
nechal azda ani jedi nú z tradi čných 
nedel'r~ých prehrávok žia'kov u profe s-ora 
Vilému I<urza, kde sedával s poznämko
vým blokom v r uke a usilovne si za
pisova l. Hľadal a tiež našiel u neho od
poveď n a celý r ad otázok, k toré 111ohla 
objasniť len Kurzo v.a dlhoročná pedago
gická skúsenost. St al sa t ak priamym 
pokračovateľom Kurzovho odkazu, r oz
ví jal d'alej j eho zá sady a formoval ich 
smerom k stále rastúcim · požiadavkám 
na k.laviristu -pr ofesionála, ktoré zazna
menal i na jmä v povo;j•novom štvrťstoročl 
strmú kri~ku nahor. V p riebehu n iekoľ
kých rokov s vojho konzerva toriálneho 
pôso benia získal Maxián i výnimočné 
mi•est·o v na~ej klavírne j pedag·og ike. 
J eh<> pr vými najlepš!ml absolventmi boli 
Jan P anenka a Eva Clancovä. 

V roku 1.946 Maxlúna men.ova l.i za 
pr·ofes·ora Akadémie múzických umoni 
v Prahe, A'í tu mohol na najvyššom 
stupni odovzdtivať všetko bohatstvo 
s·vojioh vedomosU a umeleckého roz.hľa~ 
du. Prejsť Maxiánovou školou z name
nalo: byť pripr a vený pre umelecký ži
vot awo k laviVIi>ta l ako čl{')vek. Vo ve
ciach \Jmenia bol p rofeso·r Maxián k svo
jim zverencom rovnako nekompromisný, 

ako sám k sebe. Nepoľavi l ani v do
konalosti ' predved enia notovó:)'lo•, zápisu, 
ani v pravdivosti prístupu k . obsahu 
die la. Pr itom mal dar vzácnej intulcie. 
Vedel veľmi skoro vystihnúť slabiny 
kaúlého žiaka a jeho pripravenosť. 
Prednosti rozvíja l, slabiny sústav.ne a 
t rpezlivo odstraňoval pri rýdzom indi
vidu tilnom prístupe ku každému žia
kovi. Preto v jeho t riede m ohli rásť 
a dorásť také rozdielne umelecké t ypy 
ako Jan Panenka, Stanislav Knor, pred
časne zomrelý Antonín .Jemelíl<, alebo 
vynika júci komorný hráč J osef Há_la, 
z mladších Pet er Toperczer, Dagmar Si
monková, .Jindra Kramperová, Boris 
Kraj ný a celý rad ďa,lších, k torí jeho 
peda gogickó zásad y p renášajú do živ·o
ta na 1•ôznych hudobných učilištiach v 
celej republike. 

Hodnotiť Maxiánov !Prínos v oblasti 
interpretačnej, na pódiách našich i za
hraničn;ých a na gramafónových i roz
h lasových nahrávkach by predpokLadalo 
obsiahly rozbor. Pripomeňme si teda 
aspoň niektoré z jeho n ajväčších inter
pre tačných kreácii, v ktorých okrem 
technickej dokonalos ti dosiahol ideálnu 
syntézu medzi objektívnou úctou k skla
dateľovej idei a osobným prlnosom z in 
špirácie sk ladbou samot nou. Pr edovšet
kým t reba menovať rozs iahlu g igant ickú 
päťd ielnu klavímu báseň v t ónoch Ví
tezs lava Nováka Pan, Dvoi'ákov klavír
ny koncert (obe skladby zach ované na 
gramofónovej na•hrávke, Dvorákov kon - , 
cert dokonca s Václavom TaliCihom za 
dirigen tským pult om), tretí a piaty kon
cert L. v. Beet hov•ena, P rokof.ievov I II. 
klavírny koncert (:našťastie t iež nahra 
ný), súbor né pr edve denie Smetanových 
českých t ancov (žiaľ, kompJ.etme neza
chytené) , Smetanovu ge-niálnu k lavírnu 
črtu Macbeth, ChopinGvu Soná tu h mol, 
Bnlhmsov I. k lavil'ny ko ncer t . . . Jed no 
treba ľutovať, že Maxián v pl,nej tvori
vej sile, ktorá t r·vala skoro až do kon ca 
jeho život a, nena·hľal viac gľamoróno
vých platni. Mohol to byť ucele ný a vý
r azný dokument vrch olov našej •k lavír
nej Int erpret ácie z d ruhe j !POlovice 
d vAdsiateho storočia. Kto vš ak mohol 
tušiť, že od!de vo svojich šesťdcsiatich
lroch rokoch? 

Profesor F rantišek Maxián bol v po~ 
s letlných tl'idslatloh rokoch neoiltnysli
ternou a vedúcou osobnosťou hudobné
ho diania v čssa. Neve deli sm e s i bez 
neho n iíš koncer tný život predstaviť, a 
nevieme s l ho pt•etl stavlť an i dnes. Za
slúžil sa o naše klavír ne umenie spô
sobom osobitým, r ozhoduj úcim a o,jedi 
nelým. 

Dr. Jaromír K r i ž 

TOP 1.0 SINGLES 
ANGLICKO (New Musica! E~press, 16. 1. 1971) 

l. ( l ) GRANDAD Clive Dunn 
2. ( 2) WHEN I'M DEAD AND GONE Mc Guinness Fl!nt 
3. ( 3) !UDE A WIJITE SWAN T. Rex 
4. ( 4 ) I HEAR YOU KNOC-KING Dave Edmunds 
5. ( 9) l'LL BE THE RE Jt~~ockson 5 
6. ( 6) IT'S ONLY MAKE BELIEVE Glen Campbeil 
7. ( 5) Cl'\ACKLIN' ~OSlE Neil D!amond 
8. ( 7) NOTHING .RHYMED GilbeTt O'Sullivan 
9. (10) SLAME 11.' ON THE PONY EXPRESS 

Johnny Johnso11 and Boan dw.agon 
10. ( 8 ) HOME I'.tOVING MAN Andy Williams 

USA ( Cash Box, 16. l . 1971) 

l . ( 2) KNOCK THREE TIMES Dawn 
George Harr ison 
F'i fth Dimension 

Kin g Floyd 
Suprernes 

Santana 
Bee Geos 

Led Zeppelin 
Elton J<Jlm 

Ghairmen Of The Board 

2. ( l ) MY SWEET LORD 
3. ( 3) ONE LESS BELL TO ANSWER 
4. (10) GR.OOVE ME 
5. ( 6) STONED LOVE 
6. ( 4) BLACK MAGIC WOMAN 
7. (12) LONELY l)AYS 
8. ( 8) IMMIGRANT SONG 
9. (ll) YOUR SONG 

10. (15) PA Y TO THE PIPE!~ 

POĽSKO (Fan Club's Coordination Council ) 

l . CZLOWIEK JAM NIEWDZlECZNY Niemen lf.n igmatic 
Black Sabbath 

Deep Purp le 
Klan 

2. PARANOID 
3. BLACK NIGHT 
4. NEHWY MlAST 
5. HI ~ DE-HO 

Pt·vým anglickým hit{')lll 
roku 1971 je poma l<i me
lancholici<á s.k laclbH Gran
dad, ktorú naspieval herec 

Blood, Sweat and Tears 

Clive Dunn. V Top 30 je už 
tr i lýždne na prvom m ies
te . Medzi LP platňami j e 
opä~ prvá Bridge Over 

Toubled Water so ~!monom 
a G.arfunkelom. l~arltou 
bl'itského LP Topu je 24. 
miesto soundtracku ľirmy 
RCA Sound Of Music. V r eb
l'lčku LP Q)lat n! je už 253 
týždňov. 

v zs·sR vyli.sovali v roku 
1970 100 miliónov p latn!. 
Podľa prlesl<umu Music Re
search Dureau sa na celom 
s vete pr edaio 5(} mlliór:ľov 
LP platní Beatl~s. Na ďal
š ích miestach figurujú 
Man tovani ( 43,5 m ilióna ), 
Ho r b Alp<~'l·t ( cez 30 milió
nov) a Elvis Presley s 
Fr ankom Sinat rom (25 mi
liónov). 

Med zi sing lami v ročnom 
vyhodnoteni rebríčku NME 
zvlťazlla p l atňa The Wonder 
Ol: You (Eivls Presley ) pred 
Bridge Over Troubled Wa
ter (Simon and Garfunkel ) 
a In The Summertime 
(Mungo J erry) . U L P plat
ní bolo nasledovné poradie : 
Bridge Over Troublecl Water 
(S imo n and Garfun k~l) , Led 
Zeppelin Vol. 2 a Easy Hi
der (soundtrack ). 

Poradie spevákov pod ľa 
výs!ecllwv Top 30 NME '70 
je: l. Elvis Presl ey. 2. Glen 
Campbe ll, 3. Andy Williams. 
Speváčky bodovFJii tak to: l.. 
M!tL'Y Hopkin, 2. Fn' dA Pay 
no. 3. '>hirley Bassr>y. Sku 
piny: l. J aekson 5, 2. Four 
T-ops, 3. Creedence Cleu r 
water Revival. E'. ti. 

II UDOBNf llVOT - d vo jt.,ÝzdP.n ník . Vydáva MlnJSt(!l' 'itvo kultúry SSR vo 
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Rok 1971 j e jubilejným rokom Ceskej filharmónie, k torá s!Avi 75. vý
ročie svojho vzniku. A súčasne aj s viatkom československej kul
túry - preto,že práve tot o teleso pat rilo a aj pa trí medzi jej 

najcennejšie devízy. Radi by sme tiež prispieť ku slávnostnej atmo
sfére. Volíme pohľad na umeleckú profesiu, ktorá má p re tvarovanie 
života orche,strálneho telesa eminen tný význam - pohľa d na ume nie 
dirigentské. Začíname uverejňovanie úr yvkov z rukopis ne j práce 
zaslúžilého ume.fca Bed r icha Dobrodins kého: Dir igent o čami inštru
men1iaHstu. :livot autora, významného inštrumentalistu, ma jstr a harfy, 
sólistického i orchestrálneho hráča, známeho pedagóga, ale i skla date 
ľa a pis at;_era odborných úvah a štúdií, je umelecky i ľudsky spätý s o 
životom Ceskej filha rmónie - patril medzi j ej popred ných členov 
plných štyridsať rokov, od r . 1922 a7. do ,., 1962. :\1 n• • · ' •"> "''·1~!"c·'ít'l 
práce v r adoch členstva ČF, spoluprÍica s ple jádou domácich i zahra
ničných umelcov, ktorí sa pred orchestrom vyst1·iedali , bohatá skúse
nosť _i schopnosť kriticky, fundovane pozorovať, tried iť, pretavi li sa 
vo vypoveď, v záznam postrehov a názor ov na poslanie, ciel' dirigent 
skej profes ie, na pes trofarebný zástup jej predstavite l'ov. čelan ský, 
Talich, Os td':H, Nedbalovci, Kubelik, Jeremiáš, Ančerl, I<r ombllolc, Ne u
mann, Košler .. . , Walter, Kleibet~, Kraus, Munch, Stolcowski, Klemperer, 
Mravinskij, Bat·biroli, Klecki, Mravinskij, Maaze l . . . Zopár mien z bo
hatého zásobníka Dobrodinského port r étov domácich i zahraničných 
dirigentov, ktorí zasiahli do života českej filharmónie. Pre či tateľa 
zaujímavé priblíženie z ús tneho podania a zvukového záznamu pozna
ných večne živých "legiend", ale aj súčasných významných majstrov 
taktovky. 

Náhodná zhoda okolnosti - jubile um Ceskej filharmónie je aj ju
bileom autorovým: profesor Dobrodins l<ý sa 13. febru ára toht o roku 
dožíva sedemdesiatich piatich rokov. 

-
IEDRICH DOBR ,ODINSKÝ 

Saslúšilý umelec prof. Bedfich DobrodinskQ. 

Vzťah : orchester .. 
1ri ~ t 

Karo~', kw bHžšie pozná orchester v 
jeho jednotlivcoc.h, mi dá za pravdu, že 
tu nájde ľudí vynikajúcich kvalít, mi
moriadneho rozhl'adu a vedomostí ako 
po stránke rýdzo od'bol"llej, tak i vše 
obecnej. Ďalej, že tu nájde umelcov in
telige.rutných, v ktorých však čas strá
iVil všetky umelecké amb!cie a inšpirá
cie, kt<Orí už iba remeselne vykonávajú 
svoju fu;nkciu; a po tom a j výborných 
hrá-čov, priam virtuózov, ale takmer bez 
potrebne j vš eobecnej inteligencie, úmer
nej ich umeniu. Väčšina pat rí do kate
górie druhej a ich postoj vyjadruje fa
tahstická veta: ,.Hrať v o rchestri -
to nie je pre dospe·lého č loveka." Alebo 
Ironický povzdych, keď hráč po prázdni
nách vybaľoval nástroj so s lovami: 
,.,A zasa na rok strácam ľudskú dôstoj
nosť". 

Ak skúmame, čo zapríčinilo te n,to 

l 

skeptický postoj, vyjadre·ný touto anek
dotickou formou, nesporne výborných 
umelcov, že takto p·asívne chápu a vy
konávajú sv.oju funkciu, zistíme, že to 
boli zväčša len dirigenti a hneď do
dávam, priemern!, ba podpriemern! di
rigenti, ktorí z pozicie svojho vedúce·ho 
postavenia vyžadovali bezpodmienečné 
podr iade-nie sa č l ena orc hestra svo'jej 
predstave, i ked' objektívne nesúmeri
teľnej s predstavou vynikajúceho in
štrumenta listu. Ak má dirigent v tomto 
duševne nesúrodom kolektíve stáť na 
výške svojej úlohy, zv ládnuť j u a naplno 
presadiť skladatei'<Ovu myš lienku 
preds~avu, kde zápis je iba jej h r ubou 
kostrou, na to musí mať nielen potreb
nú erudíciu, aby bol skutočne "prvý me
dzi rovnými", ale navyše m usí byt i 
dobrým psychológom v jednaní s ľuďmi 
takého rôzneho založen ia a postojov. 
Aký subtí lny je neraz výkon každého 
j~dinca v to)llto kolekt!ve, či už ide o 
rytmus v suhre, o ladenie, intonáciu, 
dynamiku a iné, to možno najlepšie po
súdiť pri mechanickom zázname na zvu
kovú pásku či gramofónovú platňu (kde 
Ide zväčša o výkon ,.techni~ky vypre-

pa'I'<lva.ný"). Niet potom divu, k dlt·l
ge n t, ak už pri týchto ' element árnych 
požiadavkách n ie je na výške a pri tom 
iba z titulu svojej pozície si vynucu,je 
;potrebný rešpekt a autoritu, sa stáva 
smiešnym a iba vžitá kurtoázia orches
tra v pracovnom styku - dirigent-or
cheste r - zachraňuje potrebnú vážnosť 
spolupráce. Veď i tak, takýto d ii'igent je 
vystavený neraz s krytému zosmiešneniu, 
keď na jeho mnohovravnosť, ktor.ou čas
to ma,sku je svoje nedosta tky, reagu je 
napr. hráč predstiera júc vážnosť, s lova
mi : ,.Ma jstre (ironicky), nemám tu mať 
pri č. 10 namiesto f - fis?" Ešte iro
nickejšie sa potom členovia orchestra 
vyjadrujú medzi sebou v ladiarni. "čo 
chcete, veď on ten N. zo dňa na deň 
rastie." "Ako to?" "No včera sa v tom 
allegre sp lietol o dve doby, a dnes už 
iba o j ednu!" 

Specifikum 
dirigento ej 
funkcie 
V č o ri), ak s i odmyslíme t o primár 

ne - tvoriť na nástroj a tvori ť so sú
borom umelcov, spočíva vlastná a na j 
h lavnejšia d irigent<Ova funkcia, k torá ho 

pred 

fle fran·cdz5ky dir igent. Pozaunisti hral 
celú jednu partiu v inom kľúči - a di
rig'ent to nezistil. V tomto smere ,ted•a 
požiadavky na reprodukčných umelcov 
i dirigentov veľmi vzrástli. Napriek to
mu však vieme, že l v t ýchto naj skrom
nejších reprodukčných požiadavKách pô
sobil výkon týchto ume lcov natol'ko, že 
s ním boli spokojní a utori, obecen~tvo 
- nielen spokojné, ale niekedy i viac 
dirigent a obdivovalo. 

V čom t ed a i pri svojej z dnešného 
h l'adiska nedo konalosti za pôsobil na vte
dajšieho posl ucháča'/ l dnes neraz v po
daní skladby neqúhlasíme s mnohým. čl 
už tempom, dy na mikou, frá zova ní_rn. a 
predsa celkove skladba nájde priamy 
ohlas. Spomínam si, ako v prvých ro
koch v ČF dával Ta lich klasikov. I<oľko 
t u bo lo romantizujúc ich prvkov od ce
zur, typických zdvihov, ru ba t, ako prac
ne sa prepracov~val ku strohej rytmic
kej vete, a pred,sa nemo7,no povedať, 
žeby sa ,,jeho" Beelhoven, ,,jeho" Mo
z art neboli páčili. Ch. Munch napr. pre d 
niekoľkými rokmi na Pražskej jari 
predviedol s ČF Rousellovu ,Ilf. symfó
n iu. V soherze cornisti ,.plávali", takže 
sme hrali prakticky bez corien, a pred
sa, i keď to n ie je zvykom, po dohranf 
tejto časti prepukor sál v nad šený po
t lesk. A naopak, neraz počujeme inter
pretáciu vo všet kých zložká·ch správnu, 
tematika diela výrazná, rytmus presný, 
d ynamika sprál(ne rozvt·hnut á - ťažko 
by sme o bjektívne mohli čosi vyčítať, 
a predsa nás pt·edvede nie necháva 
chladll'lým i. 

Kare l Ančed v ktoromsi interview na 
poznámku oistéb.o ~rJtik'a - že n iektor! 
dirigenti nacvičujú ge,stä pred zrkad
lom - odpovedal: ,,Sú také p r ípady, a le 
to je podTa mňa zbytočná námaha. Ges..; 
t u, ktor é má zreteľne vyjadriť umelec
ký zámer, sa !l'l.emožmo naučiť pred zr
kadlom~ clovek bez prirodzeného nada
nia M ho vôbee nenauči; nadaný i bez 
•JQadtei Me M-o l'f. ~ so ŽiVOtl 

orchestrom 
vyzd vihla nätoľko, že dnes často na p la
gátoch sa jeho meno uvádza písmom 
dvo jnásobne vel'kým, než meno autorov 
sk ladieb, ktoré diriguje? Veď dirigent
s ká technika je celkove malá (v po
rovnaní s inštrumental istami) - ~náč 
by si autori bez pot rebného štúdia tohto 
odboru nemohli sami dir igovať svoje 
diela, ako s a to nezriedka stáva. 

Anek!]otickou formou nám t o líči prí
beh k larinetistu viedenske j Dvorskej 
opery, ktorý v rozhovore so svojím šé
fom, dirigentom H. Richterom, povedal : 
" Pán dvorný r adca, vediem jeden ama
t érsky súbor a tak som zistil, že vlastne 
to dirigovanie nie j e nič ťažkého." Načo 
mu Hichte r s augurským úsmevom od
povedá: ,.To ;ja viem tiež. Ale J,en to ni
komu nepovedzte." A konečne, nie je to 
t ak dávno, čo ten to odbor zavied li na 
vyšších hudobných učilištiach ako hlav
ný predmet. Az do roku 1932 bolo diri
govanie iba priradené ku kompozícii, 
al;o k predmetu hla vnému. Divadelní ka 
pe lníci bývali zväčša absolventmi orga
nového oddeleniä, kde dirigovanie zboru 
patr ilo medzi priradené predmety. Ako 
m~lo si mo hol vted ujši organist a odnie sť 
z lejto diseipliny, môžeme posúdiť zo 
sk u točnosti, že štúdium organu t rva lo 
celkove š tyri roky Ak mal poslucháč 
vyhovieť v hlavnom odbore, kd e musel 
bezpodmienečne - okrem nástroja -
dostatočne prakticky zv l ádnuť harmóniu 
a základy kontrapu nktu (čo vyžadovala 
obligátna improvizáciu) , vel' a toho ne
bolo, a ak šiel namiesto do ch rámu s lú
žiť Táli i alebo Te rpsychore, bo l nútený 
diriuc ntské :;kús(mosti si iba post~pne 
osvojovať. 

S úsmevom si spomínam, ako v roku 
1935 som v rozhovore s l. cornistom Ná
rodného d ivad la prehodil, že tam má 
prísť za šéfa opery V. Talich: Aby ma 
presvedčil, že to nie je možné, položil 
mi otázkou: "A hľä on na klavíri?" ,.Iba 
tak po >>okapelnkky«" - odpovedám. "To 
je ono", ubezpečil sa spokojne. Považo
v,al 'za vylúčené, aby šéf opery ND nebol 
vynikajúcim klaviristom; taká bo.La vžttá 
predstava o d irigen tovj v d ivad le. Mys
Hm, že s a nemýlim v konštatovaní, že 
medzi vtedajšími dir igentmí k laviristi 
a organisti, ak prešli k taktovke, pra
vide lne zostali v tomto odbore za in
štrume nt alistami z orchestra. (Kovai'ic 
bol napr. klarine tista, harfista a klavi
rista, Talich huslista, Toscanini violon
če li sta atď. ) Ch. Munch: "Predovšet kým 
s i myslím, že je nevyhnutné intenzívne 
štúdium aspoň jedného nástroja. Navy
še som presvedčený o tom, že pre kaž
dého d irigenta má vel'kú cenu ovládanie 
jedného zo sláčikových nástrojov." Táto 
mienka súhlasí s názorom mnohých di
rigentov. Napr. Carlo Maria Giulini: "Za 
najväčšiu školu pre dirige nta považu
jem hru v orchestri." 

Aký vývoj prekonala iba za posledné 
desaťročia funkcia di r ige,nta, ilustruje 
i fak t , ktorý som sám prežil. V roku 
1924 pri príležitosti Medzi národ né ho fes
tivalu súčasnej hudby v Prahe, na kt o 
rom ČF získala prvé veľké medzinárodn' \Unanie, dirigoval Honeggerov Paci-

hudbou. Zrkadlo však nie je ešte to naj
horš ie. Celý r ad dirigentov totiž dnes 
neštuduje dielo z partitúry, ale počú
vaním gramofónovej nahrávky, usku
točnenej iným d icigen tom. Tým sa ochu
dobňujú o to naj podstatnejšie: získať z 
obr-azu partitúry svoju vlastnú umelec
kú .preds tavu o die·1e, a tak vlastne bif
ľujú neved·omky cudziu interpretáciu." 

Keď hľadím na vec z tejto stránky, 
zdá sa mi, že azda prvým a hlavným 
predpokladom pôsobivé'ho predvedenia 
je v n ú to r ná p r a v d i v o sť, s akou 
int erpret dielo podáva. Isteže, dirigent, 
než sa dostane na čelo orchestra, musí 
si mnohé štúdiom a praxou osvojiť -
ale potom je potrebné, aby sa nepretva
roval, a podával a formuloval dielo sice 
v intenc iách autorových, ale tak, ako ho 
on vnútor ne prežíva. Len ·tak jeho in
terpre tácia presvedčí a môže zanechať 
v poslucháčovi dojem, aký au tor i di
rigent chceli vyvolať. Isteže, v o jedine
lých prípadoch môže fsť aj o prežívanie 
výstredné - ale i také poňatie skladby 
môže mať pozitívny výsledok; pozitívny 
v tom, že sa konkrétne ukáže inter pre
tov omyl. A ten môže inšop irovať iného 
umelca ku správnemu a pritom nové·mu 
pohf',adu na d ielo. Dôležitý je však vždy 
prav~ivý vz~ah interpreta k dielu. Veď 
tu vlastne už nej de ani tak o t o, aby 
sa dobre zalu·alo všetko to, čo skla
dateľ notovými a inými značkami na
písal, i keď pri d nešnej profesionalite 
je to samozrejmý predpoklad, ale ide o 
to, aby po,s lu cháč dos ta l tento graf ic
ký záp is globálne v tvare myšlie nok. či
že získať hlbšie poznanie z dokona le 
prevedeného skladateľovho zápisu. 
Ch. Munch: ,.Ríša hud by sa u h udobní
kov začína tým, čo zmys lami nemožno 
postihnúť, snami ... " P oznanie a zruč
nosť sú len prvý predpoklad, a tomu 
sa mož,no pri štúdiu naučiť. V dokona
lej interpretácii sa však až tam, kde 
sa končí z ápis, čiže noty, začína skutoč
né umenie. Spom!nam si, ako tiažko sme 
sa •PO prvej svetovej vojne IPreh rýzali 
Janáčkovými zápi,smi. Ne-zvyklá rytmika, 
inštrumen,táda, nástro ;jová sadzba i štýl, 
a prirodzene, vtedy aj chatrný, ťažko 
čitateľný not ový materiál - to všetko 
zabraňov.alo hráčom i dirig·ento vi dostať 
sa nad t úto m atér iu. Lebo to, čo obe
censtvo zväčša počulo, boli iba tónové 
rady, kaleidoskop tónov - obr.az toho, 
ako sme sa usilovali vyrovnať sa so 
skladateľovým zápisom. Rovnaký osud 
stíhal i ďalších au t orov, ktorí "hovorili 
novou rečou". Klasickým príkladom v 
tomto smer,e môže by ť hosťovanie ČF 
s Talichom v Budapešti v roku 1924: 
h rala a j Bartókovu Tanečnú suitu pre 
orchester. Táto skladba predtým v in
t erpretácii tamojšieho orchestra prepad
la, a po našom predvedenl mala taký 
ús:pech, že sme ju museli celú zopa
kovať. Zrejme pri domácom predvedenl 
obecenstvo počulo iba mozaiku tónov, 
my sme však boli ďalej a odovzdávali 
sme pu bliku hotové skladate l'ove myš 
lienky, nezaťa žené techn ickou stránkou 
predvedenia. 

Medzi t itulky redakcia. 
p,okračovanie v budúcom čísle. 


