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Problémy teórie 
a publicistiky 
v slovenskei 
populárnej hudbe 

Zväz sloven~;kých skladateľov - sek
cla skladateľská a mm:ikologická . -·
usporiadal v rámci Bratislavskej lýry 
7l konferenciu na tému PHOilLEMY Sú
ČASNEJ POPULÁRNEJ HUDBY (9. júna 
t. r.). Na konferencii odznelo viacero 
referátov (informovali sme o ich té
mach už v minulom čísle HŽ), z kto
rých prinesieme postupne aspoň tie naj
závažnejšie. Dnes pub.likujeme príspevok 
I. W a ser b e r g e ra, ktorý sa sniirľ 
po prvý raz seriózne a hlboko zamýšľa 
nad teoretickým zázemím slovenske;j 
populárnej hudby. 

*** 
1., ivot si vynút il, že s problémami sú-

visiacimi priamo s tvorbou ;populár
nej hudby s•a zaoberajú rô7.me inštitú
cie. V rozhlase, te levízii a v gramofó
novom ;priemysle Zílbe.rá po1pulárna hud
ba dôležité mi·esťo. Spoločnú ideovo
koncepčnú platformu skladateľov popu
lárnej hudby organizovaných vo Zväze 
skladateľov t vorila prísluš ná sekcia. te 
raz tvorivá skupina. Tým samozrejme , 
nechcem povedať, že by z aspektu tvor
by bolo všetko v poriadku, ale len pri
pomenúť, že v tejto oblasti existuje 
dosť pevná . organizačná základňa. Na 
druhej strane, široko rozvetvená pro
dukcia slovensk·ej populárnej hudby ne
má t eoretické zázemie, nemá protiváhu 
v podobe autoritativnej kritLky a vo 
väčšine nemá pr~mer.anú propagáciu v 
podobe zasvätenej publicistiky. Uvedo
mujem si paradoxnosť tohto konšt atova
nia, lebo z kvantitatívneho hľadiska sa 
te jto oblasti venovala až predimenzová
ná pozornosť, snáď väčšia než akému
koľvek inému druhu umen.i.a. Príčiny 
tohto n'euspo'kojivého stavu sú rôzne a 
v krátkosti si ich môžeme zopakovať; 
no ešte dôležitejšie bu de zároveň hľa
dať postupy k zlepšeniu. 
prvú všeobecnú zásadu by sme mohli 

formulovať nasledovne: !popularizácii 
toho-ktorého javu by mal pt"edchádz·ať 
teoretický, ved·ecký prepracovaný po
hľad. SamozreJme, ťažko dúfať, že by v 
publicistike a populárnej hudbe veda 
dosiahla potrebný predstih pred praxou, 
no prvou úlohou by malo byť aspoň vy
tvorenie mechanizmov, ktoré by zaru
čovali systemat iekú vedeckú prácu. Aby 
sme nemuseli chodiť pre príklady ďa
leko, stači pripomenúť, ž·e ·v Prahe v 
rámci ústavu pre hudobnú vedu česko
slovenskej akadémie vied, už od roku 
1962 vytvorili systemizované miesto pre 

' vedeckého pracovníka na oblasť malých 
hudobných žánrov a neskôr tento po
čet rozšírili na dvoch. Nechcem a ne
mozem v tejto súvislost i konkrétne 
hodnotiť ich prácu, zdôraznime len, že 
v aplikácii na s,lovenské pomery by zria
denie obdobnej inštitúcie malo závažný 
význam. Vte dy by sa totiž mohlo pri
kročiť ku programovému, systematické
mu a perspektívnemu riešeniu jednotli
vých okruhov bádania. Pri momentál
nom stave totiž na vedeckých úlohách 
sponnlicky pracujú väčšinou ľudia s iný
mi profesiami - napríklad skladatelia. 
ktorí vedeckú prácu často pov.ažujú za 
viac-menej okrajového koníčka. Tak 
isto ,príležitost ne okrajove sa o popu
lárnu ľ:tudbu zaujímajú muzikológ<>via, ak 
táto sa sčasti pr ekrýva s niektorou 
širšie koncipovanou témou. V terajšom 
štádiu by sme vš ak viac, ako präcu 
z lásky k veci, potrebovali ľudí, pr·e 
ktorých by táto činnosť znamenala hlav
nú pracovnú náplň :a na ktorých by bo
lo možné kF1 sť konkrét ne a terminovanP 
požiadavky. Veď v spojit osti s populár-

.(PakraČQvanie na 3. str.) 

DÄTUM: 8.-11. júna 1971. 
MIESTO: Koncertná sieň Slov·enskej 

filharmónie v bratislavskej Redute. Sláv
nostné ovzdušie, dôst ojne jšie, krajšie, 
ako v obrovských priestoroch Parku 
kultúry a oddychu. Skutočná fest ivalová 
atmosféra, pokiaľ festival chápeme ako 
udalosť spoločenskú, alebo - viac spo
ločenskú, . než · generačnú ... · Publikum 
bolo zložené primerane k menším pries
torom, vyšším cenám a podl'a toho sa 
i dôstojne správalo. Chýbala mLadá a 
bezprostredne živá atmosféra, ktorá za
se bola neodmysliteľnou súčasťou roč
níkov predchádzajúcich. Napri·ek všet
kému - a vzhľadom na možnosť t·ele
víznych prenos ov, záznamov, rozhlaso- . 
vého vysielania, i na neodmysliteľnú 
zložku istého estetického pôsobenia 
prostvedia. v ktorom sa kultúrna (a 
medzinárodná) akcia odohráva - na
pri·ek všet kému si myslíme, že pro
stredie vynov·enej sály Reduty je viac 
ako dôstojným stánkom .aj pre budúce 
ročníky festivalu. 

POROTA: Zložená z hudobných odbor
rtíkov, básnikov· i textárov. Jej klady: 
cozumie sa h u d b ·e a s l o v u. Ne
vedno, či sa rovnakou mierou rozumie 
- v oelom zložení - práv·e tomuto žán
ru hudby. Rept·ezentuje však aj isW 
poslucháčsku vzorku - a nemožno po
chybovať, že je to zložka odborne fun: 
dovaná a istým s;pôsobom priprav·ená 
vnímať kvality hudby ako takej. Iste, · 
do budúcností možno rozmýšľať o jej 
ďalšom preobsade ní, zložení, d·o:plnení -
pravda, súvisí to aj s našimi (myslíme 
teraz slov·enskými) podmienkami, publi
~istickým i t eoretickým zázemím po
pulárneho žánru. Nezabúdajme, že tak
mer každý z oblasti populárnej hudby 
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VI. medzinárodný festival 
populárnej piesne 

Speváci, k torí r)ybojovali víťazné trofeje 

pesničkám VI . merlzmárodrtélw fe$tioalu 

Bratislavská lúra '71: liana Ulrychová, 

Eoa Máziková a Viid'or Socioma. 

Snímky: L. Pákozdy 

bol nejakým spôsobom na festivale za
angažova ný. O publicistoch hovorí 
zvláštny článok na l. strane. tohto ča
sopisu. Situác i·a v čechách je podstat
ne iná, pre to českú porotu sprevádzal 
menší šum pri predstavovaní. Napriek 
všetkému si mys líme, ~e rozhodovanie 
oboch národných por ôt bolo seriózne, 
zodpovedné a bez väčších námietok.' 
Pravda, každý festiva l - nielen brati 
slavský - prináša v·e l'a dodatočných 
diskusií. Názory, vkus i kr itériá sú nik
dy nte zhodné. To je napokon dobré -
ináč by nemohli existovať súťaže. 

PESNIČKY - VÍŤAZNr!: SKLADBY: 
Celková úroveň tohtoročného fest ivalu 
bola vyššia, najmä po str ánke kompo
zičnej, invenčnej, v mnohých prípadoch 
i textovej. K výberu súťažných piesní 
nemožno vyslovovať námietky, pr.etože 
sa nepozná to, z čoho sa vybera lo· . . . 
Prvý semifinálový večer bol kva litatív
ne nižší - niele n sklad at-eľsky, v nie 
ktorých prípadoch i interpretačne. Po
st rehla to napokon správne i porota, 
ktorá v zmysle štat út u vybrala z dru
hého s emifinále až sedem skladieb na 
;postup do finále. Ukázala sa zaujímavá 
disproporcia, pokiaľ to tak možno na
zvať: publikum okamžit e reagovalo na 
piesne ľahké, svižné (hoci ni-e vždy s 
kvalitným t extom). idúce moment álne 
"do ucha" (často s nepôvodnou meló
diou ), alebo na piesne s výrazným r efré 
nom. Adekvátnym prípadom je napr 
p ieseň ú Magdaléno, Topoly, Bim-bam 
rekl by zvon, Vánek, Hej nebuď nesvá, 
Bronzové leto, Biela noc . . . Druhému 
typu piesne - zložitejšiému po strán
ke i nvenčnej i. kompozičnej - možno 
p redpov·edať možno pomalejšiu poslu
cháčskú apercepciu, no rozhodne dlhšiu 

trvácnosť. To je napokon pr!pad v!ťáz~ej 
skladby festivalu - Spoutej mé, a l·e i 
Siváčkov·e.i piesne Orie us a Eurydika, 
poetic.kej Hammelovej piesne Maľova
nie na plot, prekomponovanej sk ladby 
s náročným rytmickým r ieš~ním Kdo 
mír všem !idem dal, či t rochu v ústr'aní 
stojacej, s krásnym textom napísanej 
s kla dby Elberta - Čobeja Zostane sám. 
Piesne, u ktorých bol prvotný nápad 

·osobitý, prípadne charakteristický pre 
rukopis autora, inšpir ovali aj nápadite j
šie aranžmán (Bim-bam ŕ.ekl by zvon, 
Maľovani·e na plot, Spoutej me, Ti'etí · 
trubadúr ... ) Rozdelenie prvých troch 
cien možno prijať bez väčších výhrad -
s pripomienkou, že vo finále bolo pri
bližne 5-6 piesní rovnakej kvalitatívnej 
úrovne, nuž i rozhodovanie bolo trochu 
ťažšie. Nemožno súhlasiť s názor.am ,pub
likovaným po lýre, že " . .. publikum 
priam manifestačne odmietlo všetky tri 
víťazné pesničky a dalo Cenu diváka 
op timistickej, svižnej, a rytmickej pes
ničk·e Hej, nebuď nesvá! ( Ondráč-ek -
Borovec )." Správnejšie a presnejšie by 
snáď bolo treba povedať, že táto vý
borná skladba mala d ostať jednu z ofi
ciálnych tro[ejí. Jednostranné vyzdvi
hovanie hurá opt imizmu. potieranie sen
t imentu - bez zdravej dávky ktorého 
sa populá rna hudba neobíde ani dnes -
nie je tou najs právnejšou oestou pri 
hodnotení. V .prvom rade musí isť o 
kvalitu - iná vec je, že pr áve spomí
naná pieseň ju mala - a nielen kompo
zične, aj interpretačne. Rovnako t reba 
otvorene povedať, že až na yýri imky zo
stala tohto roku slovenská. pieseň tro
chu v pozadí - i keď je j ce lkový kva
litatívny t rend st úpa Pri e•11c>l' j P s !uš-

( Pokračovan~e na · 3. str. ) 



Hudobné 
súťaže mladých 

V Pattizánskom bolo v máji Národné 
kolo <;_eloštátnej s úťaže komorných súbo
rov ĽSU. Súťaž bola na Slovensku po pr
výkrát. Usporiadali ju pri príležitosti lO
ročného jubi lea vytvorenia I'.udových škôl 
umenia. Súťaž mala dve kategórie v obi
dvoch odboroch:' l. - žiaci do 15 rokov, 
II. - žiaci nad 15 rokov. Jednotlivé vý
kony súťažiacich posudzovala odborná po
rota. Predsedom poroty pre komornú hru 
(sláčiky) bol profesor Ko nzervatória v 
Brat islave Ján Pragant, predsedom poroty 
pre dychové orchestre bol profesor Štát
neho konzervatória v Žiline ' Ján Figura. 

V odbore Komorná hudba - sláčikY -
I. kategória súťa žilo 9 telies. Prvú cenu 
dostalo Vlolončelové duo r:.šu Piešťany 
a Husľové kvarteto ĽŠU Bratis lava-Nové 
Mesto. 

V odbl)r;e Komorná hra - sláčiky -
II. kategória súťažilo 7 telies, z ktorých 
.najlépšlmi boló Violončelové trlo ĽŠU 
Bratislava-Vinohrady a Sláčikové kva·r- · 
teto Ľšu Bratislava-Nivy, ktoré tiež zís
kalo osobitnú prémiu za mimoriadny vý
kon v inter:pr.etácii slov. diel (M. Sch. Tr
navský: Humoreska pre sláčikové kvar-
teto). · 

V odbore Dychové komorné súbory -
I. kategória získalo ·1. cenu Fanfárové 
okteto ĽŠU Partizánske - s prémiou. 

V odbore dychové komorné súbory -

, . . ako Stelina v Sucho1íovej Krútňave. 
Snímka·: J. Vavro 

V osobe basistu Ondreja Malachovské
ho má opera Slovenského národného di
vadla nového laureáta štátnej ceny. K 
impozantnému javiskovému debutu to 
hoto umelca spr·e d dvanás tich rokov do
·vo!ím sa vrátiť v osobnej spomienke. 
Bolo to v rokoch, keď sme takmer den
ne vysedávali na opustenej galérii v 
starej budove opery, boli to roky naj
č.istejšieho operného ,.fandovstva". Raz 
v neskorý jesenný večer stavil som sa 
v divadle na posledných dvoch obrazoch 
Eugena Onegina. V maske kni·ežaťa Gre
mina som zaregistroval novú, neznámu 
tvár. Neznámy ma očaril svojou krás
nou hlasovou farbou, objemnos·ťou i roz
sahom materiálu. čoskoro nato sme sa 
začali stretávať s Ondrejom Malachov
ským na jaV'isku - už ako so sólistom 
súboru. Fascinoval ako Basilio v Bar
bierovi a onedlho doštudoval part Svä
topluka do Wasserbauerovej inscenácie 
Suchoňovho operného eposu. A keďže sa 
k tejto postave po desiatich rokoch opäť 
·vrátil . v Kriškov·ej inscenácii, nat!ska sa 
predstava oblúku: krivk.a vývoja. ktorá 
- najm!i v porovnaní oboch k•reácií -
naznačuje šírku a obsah vývoja Ma~ 
lachovského umeleckej osobnosti. Ak v 
prvej inscenácH bol to predovšetkým 
s·pupný, silný vladár, uchvacujúci na
vyše priam neobmedzénými možnosťami 
hlasového materiálu, nové naštudovanie 
nám predstavilo zložitú, diferencov·anú 
postavu nalomeného vladára, ktorý na
pína posledné zbytky gigantskej sily, 
aby zabránil rozpadu r !še, sváru me dzi 
synmi, aby potlačil kruté výčitky sve
domia, ktoré mu rozhlodávajú dušu. Me
dzi týmito dvoma kreáciami stojí celý 
rad pozot•uhodných úloh domáceho i za
hraničného repertoáru - Chrudoš z Li
buše. Marley z Cikkerovho Mistra Scroo
gea. Grigorís z Gréckych paši!, rozšafný 
Kecal z Predanej nevesty, Zachariáš z 
Nabucca, hla-sove fantastický Dalland z 

II. kätegÓr!a bolo rprvým Dychov/i trlo 
ĽŠU Trenčín (2 klarinety a fa got) s pré -
miou. · ' 

V odbore Dychové. prchest re - L. ka
tegória získal víťazstvo 'Dychový orches
ter ĽŠU Malacky , a Dychový orchester 
ĽŠU Partizánske. ' 

*** 
V Popr ade bol v dňoch 21..-23. ma]a 

Il. po11tatranský fes tival detských dycho
vých orchestrov. Viac ako 150 mladých 
,.dychovkárov" z 9 dychových orchestrov , 
ukázal9 plocty s vojej celoročnej práce. 
Podľa počtu členov boli. zaradene dycho
vé orchestre do troch kategór i!. (l. -do 
15 členov, II. - do 35 členov, III. - nad 
35 členov ). Festiv.al nemal iba preh liad
kový charakter, bol spojený so súťažou. 
Každý dychový orchester hral tri povinné 
s kladby: Karol Pádivý - Sedliacka. Vác
lav Dobiáš - Polka mieru, Anatolij Tu
likov - Sme za mier. Okrem povinných 
skladieb hral každý dychový orchester 
výberové skladby v rozsahu 20 minút . 
Porota, ktore j predsedal zaslúžilý umelec, 
hudobný skladateľ . Jindi'ich Praveček, 
hodnotila interpretáciu povinných a vý
berových skladieb po stránke ladenia, 
zvukovej plastiky, agogiky, celkového vy
stúpenia dychového orchestra. Pod ľa to
ho stanovila !POradie. 

r. kategória - neboli udelené ceny, na
koľko sa nt)zúčastnil žiadny detský dy
chový o rchester. IL kat egória - I. cena : . 
Dychový detský orchester Tl:ebatice. HI. ' 
kategória - I. cena: Dychový orchester 
pri ODPM Sniná, Mládežnícky dychový or-

Blúdneho Holanďana. A potom veľké 
.,šaľjapinovské" postavy - Končak z 
Kniežaťa Igora, Filip II. z Dona Car lo
sa a Boris Godunov, ktorého Malachov
ský vytvoril na scéne brnensk·e j Janáč 
kovej opery. K týmto úlohám pristúpi 
onedlho ďalšia profilová - Mefisto z 
Fausta .a Margaréty. Je predpokla·d, že 
svoju bohatú galériu veľkých a úspeš 
ných basových operných postáv Ondrej 
Malachuvský v najbližších sezónach ešte 
rozšíri. Veď práve prichádza do naj 
lepších rokov svojho hlasového odboru. 
Máme sa naozaj na čo tešiť . 

*** 
Neúnavnej opore operného súboru 

SND v rokoch 1963-69, ten-oristovi J i
ľ!mu Zahradníčkovi, v lesku výšok k to
rého bled li všetky hosťujúce zahranič
né hviezdy, sme položil! (pri .i eho pos~ 
lednej návšteve v Bratislave ) niekoľko 
otázok. 1 

1 

Od l. septembra minulého roku ste 
sólistom opery pražského ND. V l<to
rých úlohách vás' mohlo . vidieť pražské 
obecenstvo? 

- Mo jou Jedinou premiérovou posta
vou v te j to sezóne bol Hoffmann v 
štrossovej inscenácii Offenbachových 
Hoffmannových ppviedok. Inak spievam 
v predstaveniach staršieho reperto'áru 
úlohy, ktoré mám už dávno naštudo
vané - :princa v Rusa lke . Lukáša v Hu 
bička, Josého v Ka?lllkovej inscenácii 
Carmen, Rudolfa v Bohéme. P inkertona 
v 1\fodame Butterfly, Kalafa v Turandot. 
Maximálne však štyri predstavenia do 
mes iaca - to v Bratislave ~om neraz 
spieval i štyrikrát za týždeň! Takže · 
mi zostáva dosť času na hosťovanie na 
ostatných československých javiskách. 
Rád chodím do Brna, ústí a do Liberca, 
kde som kedysi - ako člen zboru -
začínal. 

Mali .ste ~ poslednej dobe možnosť 
spievať s významnejším zahraničným 
hosťom, alebo pred cudzím obecen
stvom? 

- Koncom mája som spieval v ND 
Hoffmannove poviedky s budapeštian
skou dramatickou koloratúrkou K. Agay 
(spievala všetky tri ženské post avy), 
predtým som absolvoval so s(lborom ND 
predstavenia· Dvol'ákovej Rusal ky v 
Schweinfurte (NSR). 

Aké sú vaše plány do budúcej se
zóny? 

- O tých premiérových v ND ťažko 
môžem hovoriť, pretože dramaturgický 
plán stále nie je ešte definit ívny, a le 
15. septembra spievam v Brne premiéru 
Verdiho Sily osudu, ktorú tu inscenujú 
v hudobnom naštudovaní šéfa opery 
Františka J!lk,a a v réž ii Václava Vež
níka. Postavu Leonory di Vargas vytvorí 
Gita Abrahámová. 

Ste ostrieľaný spevák poraďte, 
ktorí z mladších pražských sólistov sú 
perspektívou pre pohostinské vystúpenia 
v zrenovovanej budove opery SND . . . 

- Ťažko vybrať z toľkého počtu ko
legov. Okrem skúseného a a j v Brati
slave dobre známeho barytonistu R. Tuč
ka m.a prekvapu,iú výborné výkony Ga
biky Beňačkovej, dramatickej sopranist
ky L. Prylove j, veľmi sa mi páči fa 
rebný mezosoprán L. Márovej. V muž
ských hlasových odboroch sa začfna 
uplatňovať barytonista Zite-k, k torý pri 
šiel do Súbon1 z úst~cke j opery a ly
rický tenorista Ing. švejda. 

Zhovár al sa BJ 

: 

·' 

chester železničiar Trenčlanskä Teplá 
( t iež získava putovný pohár festivalu za 
najlepšiu i nt~rpretáciu povinných sk la
dieb) . 

mom sa stret ávame dosť často. P rináša 
veľké s tarost i nielen vedúcim dychových 
orchestrov, ale a j všetkýiTi orchestrálnym 
hráčom. Spomedzi zúčastne.ných dychď• 
vých orchestrov ma najviac _upútal Mlá
dežnícky dychový orcheste r Zelezničiar z 
Trenčianskej Teplej. Na festivale sme ma
li možnosť sledovať výkony nadpr iemer• 
né i priemerné. Dôležité však je, že všet-· 
ky zúčastnené detské dychové' orchestra 
ma li jeden c ieľ : nadšenie a lásku pre or· 
chestrálnu hru. Som presvedčený, že slo
venské detské dychové orchestre sú na 
správnej ces,te za rozvojom a vytväran!m 
tradície dychovej hudby na Slovensku. 

Nieko ľk·o postrehov predsedu poroty 
zaslúžilého umelca, hudobného skladateľa 
J indricha Prav·ečka o festivale : 

Festival priniesol mnoh'é pozitívne, ale 
aj negatívne · :prvky. Pozit ívne v objas
nosti repertoáru dychových orchestrov. 
Odzne li tu mnohé skladby slovenských a 
českých hudobných skladateľov. V budúc 
nosti by sa žiadalo viac skladieb s ú č a s 
n ý c h s lovenských a českých huClobných 
skladateľov. Negatívne prvky v ladení dy
chových orchest rov. Žiaľ, s týmto problé- M. Mat·tinák 

l 

Gramoplatne v Pa11tone 
• . Dve LP platne Pan ton pod titulom DIRIGUJE V ÄCLA V TAL! CH prllla 

šajú historické nahrávl<y z posledných rokov Talichovho pôsobenia: Dv~i'áko
ve sywronické básne Poludnice, Holoubek a Vodník sú z lwncertu Cesl<e j 
filharmónie na. Pražskej jar i 1954, SmetanQv Pražský karneval a Wagnerova 
p redohra Tristan a Izolda sú štúdiové snímky Symfonického o·rchestra praž
ského rozhlasu z roku 1953. 

• Panton dokončuje prípravy na lisovanie LP stereoplatne s novými tta
hrávkami piatich komorných diel českých skladateľov za posledných 5 rokov. 
Súbory š pecializované na interpretáciu Novej hudby. pre ktoré boli skladby 
písané a ktoré naštudovali v spolupráci so sklada'teľmi, nahrali: V. invenciu 
Hra v šachy Jana Klusál<a, Refrény Miloša Ištvana, Scenário Václava Kučeru, 
Serenády Ivo Jiräska a Canto dí speranza Jana ľausingera. . 

• V apriU nahrali (na historickom organe dekansl<ého kostola v Týne 
n/Vltavou) Jaroslav Vodrážka, Jaro~lava Potmešilová, Petr Sovadina a Ivat'l 
Sokol novo nájdené a prepísané organové fúgy českých majs trov XVIII. sto
ročia. Diela B. M. černohorského, Jana Zacha, F. X. Brixiho, Josefa Segera, 
J. K. Vaňhala a anl)nymných organistov objavil a pt·epísal doc. Jaroslav Smol
ka, ktorý nahrávku režijne viedol. Stereofonné snímky 21 fúg výjdu vo dvoj -
doskovom komplete. . 

• V Dvoi'ákovej sieni Domu umelcov sa začalo nahrávanie LP stereo
platne s komornými dielami Bohuslava Martinu, ktoré boli donedávna ne
známe. Vydavateľské práva ku skladbám z rozsiahlej skladateľovej pozosta
losti poskytla Pantonu pani Martinúová. Zvláštnym prel<vapením je nonetová 
veta z roku 1927, pozoruhodne blízka niektorým stránkam zrele j tvorby maj
strových posledných rokov. Ďalšie dve skladby te5to prvej p lat ne zaujmú 
osobitým spracovaním jazzových prvkov. 

• Z podnetu minuloročného jubilea národného unH!lca Vítezslava Nováka 
pripravuje PANTON LP stereo-platňu s novými nahrávkami majstrových ko 
morných diel, ktoré dosiaľ neboli vydané na d lhohrajúcich pla tniach. Profeso
ri Miloš Sádlo a Fran tišek Rauch nahrali v týchto dňoch Sonátu pre vip!on
čelo a klavír .g mol, Vlachovo kvarteto študuje pre nahrávku Pan tonu III. sla
čikové kvarteto. 

Bratislavský i mimobra.tislavs.ký hu
dobný život h ýt" i ·· akcíaml rôzneho vý
znamu a dôležitosti. Redakcia si z n ich 
musi vyberať tie na jzávažnejšie a na j
zaujímavejšie. Nie raz nám pracovníci z 
oblasti hudobného života hovoriá: 

- Prečo ste nezachytlll na stránkach 
časopisu tú - či onú akciu (konzerva
toriálnu, z VŠMU, kot1cert Kruhu pria
teľov slovenskej hudby, regioná lne sláv-

. nosti, alebo iné podujatia • .. ). 
Jedna vec sú možnosti obsiahnutia 

v š e t ké ho na úzko v.vntedzenom prie
store. iná v·ec sú časové. fyzické dis1po
zície interných l externých prac-ovníkov 
redakcie a treťou v poradi je atraktív
nosť ,.k ror\ikárskeho" evidovania ucla
lostí.. V nie poslednom rade sem patri 
aj spolupráca organiz;ítorov podujati s 
redakciou. Isté pravid lá vyžadujú, aby 
inštitúcie nielen pozvali redakciu, ale 
legalizovali jej účas ť na premiérach, ab
solventských koncert-ov a pod. vstupen
kamJ. Stávajú sa a j také prípady, že k 
abonentke j e pripojený šek na zap late
nie. Vid í sa mím, že je to absurdná s i
tuácia, nech sa už vyskytne v ktorej
koľvek redakcii, p retože v podstate kri
t ika plní nie len funkciu informat ívnu 
a hodnotiacu. ale už svojou existenciou 
vytvára (hoci spätnú) reklamu poduja
t iu i osobnostiam. 

Podobné p r ipomienky na spo luprácu 
možno vzn iesť i na hudobné vysielanie 
masových médif, ktoré by v rámci pro
pagác ie mohli pravidelne usporadúvať 
prehrávky nových diel, premietanie hu
dobných filmov, aby sa o n ich dalo 
písať i pred vysielaním, resp. pravide l
ne :po ňom. Viacer! redakto·ri kultúr
nych rubrík majú záujem zúčastňov·ať 
sa generál!ek a skúšok v d ivadlách (vo
ľakedy bola zaužívan4 prax tzv. verej 
ných generálok v opere - dúfa jme, že 
po renovácii ' budovy SND sa tent o dob
rý zvyk obnoví), 
Niekoľko slov s a ži,ada . napísať aj 

na margo s.polupráce s novým hudob
ným vydavateľstvom OPUS. Nedávna 
pri.jemná tlačová beseda s vedením vy
davateľstva naznačila, ž_e sa vytvoria 
lepši·e vzťahy medzi novinát•mi .a pod
nikom. Dnes je však situácia taká, že 
po pro-pagačných g·ramop latniach, odo
vzdaných na tlačovej besede, vy dava
teľstvo v súčasnosti mlčí (okrem ko
lek.cie platní z Lýry). hoci recenzie no
vých t itulov sú istým dt-uhom nepla
tenej reklamy. 

Opakujeme, tieto slová nepodmienil f i
liančný stimul, ide iba o vytvorenie p ra 
v idiel vzájomnej spolupráce, bez kto
rých nemôžu existovať ani .noviny, al·e 
ani komerční a lebo umeleckí partneri. 

-R-

*** 

Pred 35 ·rokmi - 25. maJa 1936 do 
t iklo srdce Jäna Levos lava Bellu. K jeho 
osobnosti sa nevraciam len z nevyhnut
nej zdvorilostnej piéty. a le aj vzhľad om 
na III. okresný fest ival dychových hu
dieb v Kremnici, ktorý už tradič ne ne
sie meno skladateľa. S poci tom hrdosti 
sa v spomienkach vraciame k rodákovi 
z Mikuláša, ktorý podstatnú časť svoj
ho života prežil v .starobylej Kremnici. 
J" L. Bella sa zapis?·l riP. ,his tórie mesta 
nielen ako skladäteľ, alé i-' ako . veľmi 
úspešný mestský kape lník, správca chó
ru, všestranne or ientovaný· organizátor 
kultúrno-spoločenského života. Bol n ie
len vychovávateľom. ale a j organizát o
rom komornej hudby, vedúcim sláčiko

vého kvarteta , 200-č lenného miešaného 
zboru, poriadateľom najrozmanitejších 
ku ltúrnych poduj atí veľkého .!>pol očen

ského dosahu, nár-od ným buditeľom a ' 
predovšetkým vzorným č lovekom. Pod 
záštitou ONV - odboru kultúry, Okres
nej odborovej rady, Domu kultúry a 
vzdelania, OV ZČSSP v Žiar i nad Hro· 
nom a MsNV v K1·emnici bol 29. a 30. 
má ja t . r. III.· Bellot festival dycho· 
vých hudieb spoJený s oslavami 50. vý
ročia KSČ, pri prí!ežitos1ti 100. výroči a 
za lo~e nia dychovej hudby v Kr-emnici a 
35. výročia úmrtia J . L. Bellu. Tento 
festival bol vhodnou príležitosťou na 
posúdenie, akým umeleckým vývinom 
preiíli dychové hudby v okrese Žiar nad . 
Hronom od IL fest iva lu v roku 1969. 
S radosťou môžeme kon.štatovať, že sa 
začínajú u nich výraznejš ie črtať i sna
hy po samostatnej koncer tnej či nnosti, 
poznačenej náročnosťou r epertoáru i 
interpretácie. Na tohtoročnom f·estivale 
ukázali dychové súbory zo Slaskej, Lu
tily, Bansk·ej Štiavnice, Dolný·ch Hám
rov, Vyhieň a Kr.emnice mnohostrannú 
prácu dychoviek. Popri súboroch pracu
júcich na pôde závodný-ch k lubov a v 
mestách, s1a predstavili i· dychovky de
d inské so širokou ;pal·etou nást ro jového 
obsaden ia. Záujem mládeže o aktívne 
pestovanie tohoto hudobného žám·u je 
živý a rady dychových súborov sa roz
širujú o mladých ľu di. Každoročne hos
ťuje na fes tivale posádko vá hudba z 
Banskej Bystrice pod vedením mjr. Im
richa Gažoviča. Aj t. r . otvorila festi 
val Slávnostnou pr·edohrou J. L. Bellu 
- p r! pamätnej tabuli domu, v ktorom 
J. L. Be lla žil. Festival skonč!! koncer· 
tom všetkých dychových hudieb, so zá 
verečným spoločným vystúpením pod · 
vedením jednotlivých dirigent ov. 

Predpokladáme, že IV. festival pre
siahne rámec okresu a bude na úrovni 
krajskej akcie. To je želaním organlzá--: 
torov a všetkých kultúrne zaintereso .. 
vaných občanov Kremnic.e, ako aj celé
ho . ol,;resu Žiar nad Hronom. 

Milatl P a z ú r i k 
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(Dokončenie z l. s tr.) 
ný, chýbajú výrazné špičky. Opäť sa ob
javilo niek<>ľko skladieb s bezduchými 
rýmovačkami, čo je š koda. Rovnaká si
tuácia je aj v interpretačnej oblasti. 
Spomeňme si na nie tak dávne roky. 
Odvtedy sa zopár speváckych mien vý
razne rozšírilo, málo je však osobností. 
Ak už spom!name pod iel interpretov na 
stvárnení skladieb, určite nem<>žno za
budnúť na výborný výkon Hany Ulry
chovej, osobitý prejav Hottrovej s Nem
con;, ·svižnej - i keď do jednotvärnych 
poloh vháňanej Nory Blahovej, nedoce
neného Iva Hellera, ktorý dos lova do
tvára každú pieseň, v novej podobe 
predstavenej Heleny Blehärovej, c itl ivo 
spievajúce.J Evy Máxlkovej, s kvalitným 
fondom spievajúce ho Aleša Ulm a, a lebo 
Václava Neckäi'a, ktorému vedia uhád 
nuť - alebo sám sl vie vybrať - vhod
ný repertoár. Na margo každého ma
ximálne zodpovedne pristupujúceho spe
váka k "svo,jej" plesni by sa dalo na
písať aspoň zopár pochvalných slov, Je 
potešiteľné, že interpreti - všetci bez 
rozdielu - tPOvažujú lýru za vrcholnú 
udalosť naše.J popu lárnej hudby, a tak 
ku nej i pr istupujú. Snáď sa pri hod
notení .zabúda na fc~i:ivalový orchester, 
na jeho dlhomesačnú predprípravu i fe s
tivalový maratón. Pod vedením zas!. 
umelca Karla Vlacha podal i tohto ro-
ku perfektný profesionálny výkon.' . 

V'2'TVARNÁ ZLOZKA: scéna arch. Ti
bora Lužinského dotvárala už ·beztak 
krásný pódiový priestor. J emne pod
čiarkovala atmosféru, kvetinová výzdo
ba kontrastovala s kovovou strohosťou 
IJ?Ozadia. Škoda, že televízia nemohla pre
niesť do bytov divákov celú nádheru 
prostredia tohtoročného festivalu. Ré 
žia dr. F. Brestovanského umerňovala 

Desmond Dekker 
Snimky: L . Pákozdy 

spevákov na malom pries,tor e skôr k 
decentnosti pohybu, čo je nepochybne 
sympatické. -R-

*** 
ZAHRANIČNÁ ÚČASŤ: Ako v pred -

chádzajúcich ročníkoch i tohto r oku sa 
predstavili - vždy v druhej časti súťaž
ného !večera domácej produkcie - aj 
naš i zahraniční hostia. 

Plejädu zahraničných umelcov otvorila 
temp eramentná kubánka Eleonora Re 
gové, ktorá zaspievala - tuctovým hla
som - dve skladby. Vystriedal j u sym
patický poľský vokálny sól ista Stan Bo
rys. Svo jé vystúpenie zača l fan tastic
kým prednesom legendy o Sv. Jurajovi 
(Ikona). Cez ďalšiu baladickú skladbu 
s a preniesol ku záverečnej kompozici i 
'(Dvanástk·a ) , ktorá pripomenula jeho 
účinkovanie so súborom Blackout. Stan 
Borys má výborný, tvárny hlas s dra
matickým timbrom. Tromi skladbami sa 
prezentovala zástupkyňa juhoslovanskej 
populárnej hudby Josipa Lisaéová. Muh- . 
l i by sme ich charakterizovať ako jazz
beatové kompozície 1\)re big-band. Za
ujímavá bola však len v prvej skladbe, 
ktorá bola originálna. V ďalších dvoch 
kompozíciách sa totiž opakovala (rov
•naké frázovania a vibrato podobné Ja
nis Joplinovej) . 

Vrchol<>m prvého večera bolo vystúpe
ni-e skup iny Marmalade (prišla z Madri 
du; v dobe festivalu sa dostávala čo
raz vyššie v a nglickej Top 30 ich sied-

. ma SP platňa My Little One ), ktorá 
pr.edviedla svoje úspešné skladby (Rain
how, Reflections Of My Life a Ob - la 
- di Ob - la - da), dve kompozície 
Simona a Garfunkela (Scarborough Fair, 
Sóund Of Silence ) a dva hit y súborov 
Crystals · a Band. Zaujímavá bola a j 
skladba Sarah, kt<>rá vyjde v auguste 
n a ďalšej LP !plat ni kapely. Vcelku bolo 
ich vystúpenie bez väčších ka zov. Há
dam len sólový vokál v Rainbow bol 
nižšie položený ako na platni a v Scar
borough Fair zJ.e nastupoval zbor a znel 
dosť fa lošne. 
Dňa 9. 6. 1971 sa ako prvý !Predsta

vil sovietsky spevák Julij Slobodldn 
'(čl·en skupiny VeseH chlapci), ktorý 
predniesol dve skla1iby. Ďalšia v j)oraclí 
bola popredná maďarská speváčka Sa
rolta Zalatnayov~, ktprá sa dokonal<' 
,.našla" až v tretej (záv·erečne.i) sklad
be Proud Mary (od Creedence Clearwa
ter Revival); svojho minirecitálu. Na tej-

L eonora Regová 
Snímka: L. Pákozdy 

to kompozícii zaujala <>sobitá inštrumen
tálna úprava refrénu a vitálny pred
nes Sarolty. Zalatnayová má výborný 
hlasový fond, dokáže maximálne !pre
dať svoj hlas a má zmysel pre show na 
,iavisku. Po nej prišie l na scénu David 
Alexander (skôr známy pod menom Da
vid Ale xander Winter, ktorý mal hity 
hlavne vo Francúzsku - Oh Lady Mary) 
- zástupca Anglicka. Začal skladbou 
Chucka Berryho Memphis Tennessee, v 
ktore j bol jeho prejav dosť nevýrazný, 
ani orchester sa nezaskvel. V ďalšej ty 
picky .,jonesovskej" balade ostal v pred
chádzajúcich dimenziách. Na záver 
,.strojove" odspieval hit Ike a Tiny Tur
nerovcov River Deep, Mountain High 
(Grammy Award z roku 1966 za naj
lepš í singl ). Post ráda! soulové cítenie, 
zbor bol bez razancie (tak vlastnej čier
nym vokalistom) - bol to proste len 
slabý odvar krásneho originá lu. Možno , 
povedať, že ani reklamný trik so zme
nou mena nepomôže Davidovi Alexan
drovi ku kariér e (úspechom ) Toma Jo
nesa, ktorého sa snaží kopírovať. 

Do b\lrácajúceho potlesku .,vpadol': 
na javisko Gilbert Bécaud so svojóu· 
sprievodnou skupinou . . Prednieso l cel
kove deväť skladieb (samoz.re jme me
dzi nimi svoje hity: Nathalie, L'impor
tant, c'est la rose, Et maintenant) . Ne
ostal nič dlžný svojej povesti dokona
lého (vys:ekoprofesionálneho) showmana. 
K výbomému dojmu, ktorý zanechal, 
nema lou mierou prispela a j perfektná 
a s odpichom hrajúca kapela, ktot•á plne , 
vyhovuje Gilbertovmu pr·ejavu a umoc- ' 
ňuje výsledný efekt jeho show. 

Na t reti festivalový deň sa predsta
vili v druhej polovici programu posled
n! zahraniční umelci. úvod patril dvoji ci 
Frank Schi:ibel a Chris Doerková z NDR. 
Sprevádzalo ich Uwe Schikora Combo. 
Frank Schäbel už dlhé roky patrí me
dzi nositeľov progresívnych smerov v 
populárnej hudbe v NDR. Jeho vystúpe
nie však tomu nenasvedčovalo. Spolu 
so svojou partnerkou Chris Doerkovou 
predviedli nesúrodý a rozbitý reper 
toár. Najviac utrpela krásna skladba 
Gábora Press·era - Dievča s perlový-

Stan Borys Snímka : L. Pákozdy 

mi vlasm1, ktorá vyznela veľmi nevýraz
ne a chýbala j ej atmosféra originálu, 
ktorá ju robi zaujimavou. V niektorých 
skladbách bol vokál hlasnejš1 ako só
lový spev, kape la bola veľmi hlučná a 
jej prednes · mal v sebe vel'kú dávku 
amaterizmu - čo bolo veľkým rozča
rovaním. Totiž na nahrávkach má dosť 
dobrý a uhladený sound. Rumunsko re
prezentovala Margarit a Pislaruovä. Za
spievala tri skladby a možno tpovedať, 
že nejako zvláštne nezaujala. Má p<>
merne hlboký - vcelku tuctový hlas. 
Popredná sovietska ·estrádna umelkyňa 
Edita Plechová a súbor Družba sa pred
stavili piatimi skladbami, ll ktorých na.i
lepším dojm<>m pôsobilo preved,enle 
kompozlcie mladého azerbajdžanského 
skladateľa Bjul-Bjula: He.i priateľ ne
buď smutný. 

Posledným zahraničným umelcom, kto
rý sa predst av il bJ·at lslavskému publiku 
bol ,.kráľ reggae" Desmond Dekker so 
skupinou Aces. Okrem jedne,j pomalšej 
- soulove ladenej - skladby prednie
sol všetky svoje hity v rytme reggae -
The l sraelites, It Mek, 007 a You Can 
Get It lf You Really Want. Aj keď pred
viedol výkon, ktorý je v jeho silách 
(urobil dobrú show) - pr.edsa je tát o 
hudba - svo jou jednoduchosťou a mo
notónnosťou - odslldená do diskotél<. 
kde neznejú stále skladby ty.pu " reg
gae", František Hor a 

IGOR WASSERBERGER: 

Problémy teórie 
a publicistiky 
v slovenskei 
populárnej hudbe 

(Pokračovanie z l. str.) 
nou hud bou čaká množstvo problémov 
na riešenie. Za najakútnejšie považujem 
prol>lémy týkajúce sa špeciíičnosti este~ 
·tiky populárne:i hudby a s t ým s úvisiace 
zamyslenie sa nad otázkami hier archie 
hodnôt v nej panujúcej. Ta~to potom 
môžeme dôjsť k seriózne koncipovaným 
uzáverom o mié'ste populärnej hu<lby v 
našich spoločenských podmienkach. Sa
mozre jme, k pochopeniu súčasného st avu 
a k vytýčeniu perspektlv, j e potrebné 
poznať a rozumieť doterajšiemu vývoju. 
Pre to fundamentálnou präcou by malo 
byť faktograficky bohaté a zároveň ana
lyt icko-kritic,ké spracovanie dej ín s lo· 
venskej populárnej hudby. Okrem toho 
čaká na riešenie mnoho ďalší-ch závaž
ných problém<>v, ktoré teraz nejdeme 
podrobne š:peciflkovať. Popri st riktne 
vedeckých pr áca<:h veľký nedostatok po
ciťujeme i v náročnejších, možno po
vedať, kvaLitatívne vyšších formá ch pub
licistiky. Mysllm ~edovšetkým na kniž
né publikácie. Po tejto stránke nemá
me mnoho čo bilancoW!ť a úlohy ost á
vaJú otvmené pre budúcnosť. V prie
beh u šesťdesiatych r okov špecializované 
hud<>bné 'vyda.vaterstvá Supraphon a 
Panton v~vdaH na Slovensku inštruktfvne 
knihy Flf'e , ' ' ateľov. ara-ranžérov a pre 
tanečné orches re~ ' Taktiež vy.šli !práce 
- a to pôvodné i ~~né z p rfbuz
ných žánrov - z oblaSlT '.1~:zzw a kaba
retu. V týchto vydavateľst'lá'Ctt v,ial< ne
vyšla publikácia priamo z oblasti popu
lár nej hudby. Ťažisko tejto činnost! by 
bolo malo padať predovšetkým na Sup
raphon, no tu zápasili s neobyčajne dl
hými výrobnými lehotami. Rukopis kni
hy často koloval t ri- štyri roky po tla
čial·ňach a nebolo nikoho, kto by prob
lém vzťahu vydavateľstva a tlačiarní 
vedel vyriešiť. Nová firma OPUS sa 
ešte zatiaľ na tomto poll samozrejme 
nemohla prejaviť - a tak ostáva nám 
dúfať, že toto vydavateľstvo bude .pa
mätať na publikácie z oblasti populár
nej hudby. V tejto súvis,losti zazname
najme i činnosť nešpeciallzovaných vy
davateľstiev. Niektoré z nich - naprí
klad Vydavateľstvo politickej literatúry 
a Mladé letá, využili .medzeru, ktorá na
stala na knižnom trhu a vydal! niekoľ
ko t itulov týkajúcich sa spevákov. Väč
šinotl išlo o prof!ly populárnych inter
pretov a v jednom pripade i o pojed
návanie psychologických aspektov i<:h 
pôsobenia na divákov. Publikácie v ne
hudobných vydavateľstvá<:h nemožno 
označiť !>poločným prívlastkom - ich 
kvalitatívne rozpätie je dosť veľké. Vo 
väčšine pripadov bola zjavná s naha vy
davateľstva využiť a niekedy 1 zneužiť 
dopyt po literatúre <> populárnej hudbe, 
na zl€pšenle ekonomických ukazovate
ľov, bez toho, že by príslušn! pracovníci 
mali vzťah k tejto oblasti. Zároveň je 
po trebné si uvedomiť, že u redaktorov 
týchto vydavateľstiev nie .le záruka zá
kladnej hudobnej odbornosti, čo na kni
hách bolo dosť často cft!ť. Z toho vy
plýva, že v budúcn<>sti by sa mala kniž
ná produkcia sústrediť v príslušnom hu
dobnom vydavateľstve, a t u by sa mali 
vytvot'lť pre autorov prijateľné pod
mienky. A keď už hovorime o knihách 

· - zaznamena jme l j eden .potešiteľný 
fakt, a to, že malé hudobné žánre sa 
zač!na jú stávať súčasťou všeobecných 
hudobných publikácii. Tak tomu bolo 
napr. v publikáciá-ch Malá encyklopédia 
hudby a Slovenská hudba od Ivana Hru
šovského. Tento trend sčasti dokumen
t uje postupnú lnt·egráclu populárne.1 
hudby do celkovej hudobnej kultúry. 

Ak sme dot eraz konštatovali kvanti
tatfvne malú aktivitu v oblasti vedy a 
náročnejše,j popularizácie, na druhej 
strane mus!me zaznamenať 'Veľk(! pro
dukciu v oblasti časopiseckej publicis
tiky. Tot<> intenzlvne exp<>novanie po
pulárnej hudby nie je z vývojového hľa
diska starým javom. Po dlhé obdobie 
populárna hudba, ako súčasť hudby jaz
zavej oblasti, patrila v tlači buď k ta
bu!zov.aným, obchádzaným javom, ale
bo sa z,jednodušene ~poukazovalo na jej 
cudzorodý pôvod. Zásadnú z;menu do 
tohto stavu prln!e·sol začiatok šesťde
siatych rokov. V roku 1961 bola v Ban
s ke,j Bystrici konferencia o malý-ch hu
dobných formách, kde sa prvýkrát na 
ofic iálnom fóre konšt atoval mimoriadny 
spoločenský dosah modernej populárnej 
hudby a s tým súvisiaca z<>dpovednosť 
jej tvorcov a mnohé ďalš.!e problémy. 
O r ok neskôr, v roku 1962 sa už za
čala formov·ať slrupina špecializovan ých 
publicistov na prvej prehliadke jazzo
vej hudby v Karlových Varoch. Súbež
ne s týmto rpohybom sa rapidne zväčšlll 
publikačné možnost i a r ástla publicistic
ká aktivita. Spočiatku tát<> akt ivita pre
biehala v úzkej československeJ spolu
práci a Slovensko bolo v prvotnom pro
cese kryštalizácie pomerne kvalitne za-

s túpené. Slove.nskť autori pťsall do ro~ 
čeniek Taneční hudba a . jazz, ktoré za
ča li vychádzať od roku 1960 a pl'ileži
tostne t iež do príslušnej samos tatnej 
rubriky Hud ebních rc-zhledu a materiá
ly . o populárnej hudbe a ;jazze sa za
čali objavovať i v Slovenskej hudbe. 
Takto sa začali na Slovensku utvárať 
zárodky seriózne ponímanej publicisti 
ky, škoda ·však, že tento počiatočný im
pulz sa u nás dostatočne nerozvinut 
Kým v čechách postupne vznikala dosť 
š iroká vrstva š pecializovaných publicis
tov, pre kt orých písanie · o jazze a po
pulárnej hudbe sa stalo hlavnou, alebo 
jj!dnou z hlavných náplní ich profeslo· 
nálnej činnosti, na Slovensku potenciál
ne najschopnejší ľud ia postupne opus
tili publicistickú činnost a začali sa ve
novať Iným oblastiam. Z ľudského hľa
diska ľahko pochopíme príčinu toht o 
stavu. Väčšinou totiž šlo o skladateľov. 
kt orí si v 'zmienenom počiatočnom štá
diu ujasňovali teoretické východ lsl~á 
svojej tvorby, no postupom času, ked' 
rozvoj populárnej hudby nadobúdal čo
raz konjunkturálne.išie dimenzie, zame
rali sa jednak na prehlbenie skladate ľ
sko-aranžér skej práce. a zároveň mnohi 
z nich dosiahli rôzne zodpovedné funk
cie v jednotlivých inštitúciách. Pt:i tej to 
príležitosti sa žiada tiež pripomenúť, že 
P.Ubliclstika je v porovnaní s inými pro
fesiami veľmi slabo honorovaná: príjmy 
z písania článkov sa nemôžu priblížiť 
k prí jmom z Iných činností. Okrem t o
ho aj iné spoločenské ocenenia hovor ia 
v pros pech praktickej činnosti pred 
teoret ickou. 

P roces diferenciácie vyvrcholil a do
stal sa do dnešného štádia v roku 

1966, keď f·estival Bratislavská lýra na
pomohol k zväčšeniu záujmu o sloven
skú pQpulárnu hudbu. V t om čase sa 
dostala na scénu .nová - dalo by sa 
povedať, a·nonymná vrstva publicistov, 
ktorá za'Plnila článkami množstvo pries 
toru v najrozličnejšfch na to vhodných 
l nevhor;l ných časopisoch. Spol očenské 
dekórum Lýry <a potom- celková atmo

.sféra o1«11o hV'fé.zd poputáťn&3 · hudby 
pr ilákali k t ejto oblasti žurnalistov ne.,-
určltej o.dbornosti, schopných '})ísať o 
čomkoľvek - čiže vlastne neschopných 
zodpovedne písať o žiadnej téme. No
vlny - najmä obrázkové týždenníky sa 
zaplňali profllmi s pevákov, kl ebetami a 
rôznymi, väčšinou kostr bato štylizova
nými his tórkami. Spevtíkov t u často pre~ 
s tali prezentovať al<o inter pretov a uro
llili z nich hlavných aktérov pochyb· 
ných príbehov. Takéto príbehy boli často 
nekriticky prebrané zo zalmrnlčnej bul
várnej tlače a týkali sa !. pokútnych 
spevákov,· o kt9rých u nás nikto ne
počul. Po~tupne prer ástol priestor ve· 
novaný populárnej hudbe proporcie jed
nej z . viacer ých t ém a táto sa sta la 

. hlavnou náplňou niektorý eli · časopisov. 
Tento stav s.a ·zmenil v. posľednom- ob
ďôbí, keď sa oficlálné · ·zaťalo · správne 
poúkazovať na určitú pr-edimenzovanosť 
publicity s pevákov populárnej hudby. 
Zatiaľ však jediné opatrenie, po l<tO· 
rom · redakcie siahli, je .zmenšenie kvan
tity matel'iálov a prípadne zamer anie sa 
na iné ná r odnosti hr dinov . článkov. Ku 

· kvalitatívnym zmenám vo väčšine ne-
došlo. · 

V porovnani s <>brázkovými časop i smi 
priaznivejš1 vývoj nasta! v niekto

rých dennjkoch, ktoré v ce !ku pohotovo 
recenzujú väčšinu zaujímavých koncer
tov a informujú o ·závažnejších udalos
tiach populárnej hud by. Sam9zrejme i 
t u, medzi úrovňou jednotlivých pr!
spevkov sú veľké rozdiely; celkove však 
patri redakciám vďaka za to, že sa usi
lujú podávať s.po ľahlivé , vecné informá
cie. 
n alšim pozit ívnym javom v slovenskej 

publicistike je utváranie vrstvy 
mladých, špecializovaných autorov. Za
tiaľ však pozitívum je skôr v ich sa
motnej existencii, než v konkrétnych 
pracovných výsledkoch. Mám na mysli 
autorov, ktor! sa dostali. na scénu zá
roveň s časopisom Hudobný život - a 
tu i najčastejšie publikujú. Populárna 
hudba v tomto časopise prešla' zaují
mavým, progresívnym vývojom - spo
čiatku tu síce zapadli do neuspokoji
vej praxe m agazínov, a t ak mater iály o 
po.pulärnej hudbe sa žánr ovo líšili od 
ostatného obsahu časopisu. Asi pred pol 
rokom v redakcii prestali s touto pra
xou a prispôsobili i oblasť malých hu
~obných foriem ku celkovej koncepcii 
casopisu. A t ak tu systematicky prezen
tujú recenzie koncertov, knih a gramo
platni a je tu a j možnosť uverejňova
nia širšieh teot·etických materiálov, i 
ked' táto možnosť väčšinou ostáva len 
potenciálnou. 
A k sl všimneme zvlášť j ednotlivých 

prlslušníkov mladej generácie pub
licistov, zistíme, že i ked' vychádzajú 
z rovnakých východísk, sú medzi nimi 
značné rozdiely, a to tak z hľadiska 
hudobnej senzitivity, ako i štylistických 
schopností. Pri nutne zjednodušujúc<>m 
zovšeobecnent by sme sa však mohli po
kúsiť formulovať hlavnú úlohu Sltojacu 
{)red nami: chcel by som zdôrazniť, že 
mlad! publicisti nemôžu očakávať získa
nie výraznejšej autority dovtedy, kým 
sa nepustia popri k•ratších článkoch i 

. do rozsiahlejš!ch, teoreticky koncip<>
vaných rprác. Samozr·ejme, ak sa na ve
cl nepozerajú z perspektívneho hľadis
ka, tak seriózne spracovani-e . proble
matiky je činnosť nerentabilná - !ah
š!e sa zarába hromadným p!saním men
šlch článkov. No publicisti by si mali 

(Dokončenie na 7. str. ) 
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Pri prílecŽitostJ 90. výročia narodenia národného 
umel·ca Mikuláša Schneidra-Tma.vského a v rámci 
osláv 50. výročia KSČ Ministerstvo kultúry SSR, 
Zväz slovenských skladateľov, Slovenský hudobný 
fond a Mestský dom osvety v Trnave vypísali 
Plrvú celoštát nu piesňovú súťaž Mikuláša Schnei
dr.a-Ttrna'Vského, kto rá bola v dňoch 24.-28. má
ja 1971 ·V 'ľrnav.e. 
Súťaž (prebiehala v t roch kolách) ·vyvrcholila 

celovečerným koncertom víťazov v rámci .III. hu
dobnej jari Mikuláša Schneidra-Trnavského v Tr
nave. Jej deľom bolo propagovať slovenskú a 
českú piesňovú t vorbu, vyhľadávať m ladé , talenty 
v obla•sti vokálneho umenia a uskutočň·ovať výber 
umelc·ov na medzinárodné speváck e súťaž·e. 

Je !POtešiteľné, že hod na . p'L'ípravu súťaže bol 
v·eľmi k·rátky ča•s a bola vy.plsovaná, až po vyhlá 
sení Dvofákovej i J anáčkovej 'súťaže (ktorá sa 
však neuskut<>čnila) , L celoštátna spevácke súťaž 
Mikuláša Schneidra-Trnavského vzbudila živý zá 
u jem mladých t a lentovaných spevákov ce le j re
publiky. Pot vrdila, že ·meno Mikuláša Schneidra 
Trnavského J jeho piesňová tvorba ( či už pôvod
ná, al·ebo úp ravy ľudových piesn!), sú príťažlivé, 
preto sa treba v :p iesňovom žánri držať tvorby 
skladateľa aj v budúc nos t i. 
členmi poroty boli: národ ný umelec dr. Janko 

Blaho (predseda ) , nár<>dná umelkyňa Mária Klšo
iíová-Hubová (podpredsedníčka), Rozália Arnol
dová, riaditeľk·a ĽSU (ta jomnička ) , p rofesorka 
JAMU Vlasta Linhartová, zasl. umelec Stefan Ho
za a sólista o.pery SND J ozef Raninec. Treba vy
soko vyzdvihnúť, že porota s vel'kou umeleckou 
zodpovednosťou s ledova la a hodnotila vo všetkých 
troch ko lách výber a interpretáciu jednot livých 
piesn!, resp. piesňových cyklov, ktoré boli inter
Pretované na vys okej umeleckej úro vn i. 

Ceny súťaže boli ude lené takto: 
L ce nu z!skala Anna Kratochvílová, absolvent

ka JAMU v Brne, ktorú odmenili a j cenou Sloven
ského hudo bného fondu za najlepšiu interpretáciu 
piesne (cyklu) slovenského autora; 

IL cenu · zfsjcala Mária Turňová. absolventka 
. ·VŠMU· v Bratislav-e,- ktOrú tie~ odmenili cenou 

.- SHF za najlepší prednes slow.enske i umel~ j, ples-
ne; , " 

III. cenu obdržal·a Božena Fresserová, !!:osol-. 
ven tka Konzervatória v Bratislave, kt orú odmeni
li súčasne cenou OJ'IV v Trnave za najlepšiu. in
ter pret áciu piesne Mikuláša Schne idra-Trnavské
ho. 

Cenu ONV v Trnave 
za najlepši prednes 
piesne M. Schneidra
Trnavského získal aj 
Otakar Karlík, poslu
cháč AMU v Prahe. 
čestné uznani·e . za 

účasť vo finále L ce-
loštátnej spevácke j 

··úspech 
l. celoštátnej 
spevácke;~ sútaže 
Mikuláša 
Schneidra
Trnavského 

Anna Kratoclw ílouá 

súťaže Trnavského 
získali: Sidónia Hal
iáková (Bratislava) . 
Petr Hlouška (Pr.a
ha )', Jana Hudcová 
(Petrvald) a Otakalľ 

Karlík (Praha) . . 

ej? 
Vzhľadom na t o, že o úspech spevákov sa vý

znamnou mie rou zaslúžili aj znamenit í kl aviristi, 
Dekanát P·edagogickej fakulty UK v Trnavt> na 
návrh Prípravného výboru a poroty súťaže ude lil 
osobitnú cenu a čestné uznanie za najlepši kl a 
vír.ny S'Prievod doc. Milanovi Mášovi (Brno ) a~ za 
vynikajúci k lav!rny sprievod pro f. Otakarovi Se
bestovi (Brat islava). 

Bolo to prekrásne, ušľachtilé, tri dni trvajúce 
súťaženie 17-30-ročných spevákov, ktoré na zá 
verečnom koncerte víťazov (28. V. ) p r ijalo pr í
tomné publikum mimoriadne spontánne. Podujati e 
zaväzuje, aby sme sa spoločnými s il ami pričinili 
o vybud<>vanie Múzea Mikuláša Schneid ra- Trnav
ského. Bol by to dôsto,iný s tánok spomienok na 
skladateľa, na j eho . r ukopisy, vydané skladby, 
publikácie. korešpondenciu, obr azový mater~ál 
atď. Súčasne by sa tu koncentroval aj cenn ý ma
teriál o hudobnej histórii mesta ·Trnavy i oko
lia. 

P.rvoradou úlohou inšt itúc i! a vydavate ľst iev 
bude: bezodkladne a plánovite prikroči ť k vydá 
vaniu Trnavského !piesňových cyk lov, predovšet
kým zbie rok Drobné kvety, Slzy a úsmevy a Zo 
srdca, k vydávaniu os tatných p iesn í a úprav pies 
ní ľudových, ako aj cele j zbor ovej tvor by. Z or
chestrál nych skladieb Trnavského je naliehavé 
vydať partitúry a orchest r álny mate riál Spomien
kove j symfónie, sym fonickej básne Pribinov sfub, 
slovenske j suity Keď sa pieseň rozozvučí, popu
lárnej sk ladby Dumka a tanec a Ve se lohernej 
predohry. 

Medzi naše ďalšie úlohy patrf a j povinnosť po
starať sa o kvalitné a umelecky dokonalé nahräv.
ky piesňových cyklov Mikuláša Schneidr a-Trnav
ského na gramofónové platne, aby sa jeho piesne 
sprístupnni š irokým vrstvám ľudu. 

Na záver IJ)Oklaoám za milú povinnosť poďa
kovať sa iniciátorom súťaže - Ministerstvu kul
túry a Zväzu slovenských skla dateľov - za usku
točnenie a dot<>vani·e akcie. Osobitná vďaka patrí 
ONV, MNV, najmä obet avej riaditeľke Mestskéh,o 
domu osvety s . Anne Valovej, č lenom Pr!prav
ného výboru a pracovníkom Katedry hudobre.i 
výchovy Pedagogicke,j fakulty UK v Trnav'e za 
dobrú organizačnú orí.oravu a 1íspešný oriebPh ce
lej súťaže. 

Speváci právom pre javili prianie, aby sa ďa l 
šie celoštátne s pevácke súťa že Miku láša Schnei
dt'a-Trnavského k<>nali trad ične oo d voC'h- t r rH'h 
rokoch v Trna ve. 

JOZEF SAMKO, 
predseda pripravného výborQ 

Otakar Karlík 

Mária Turr!ová 

Božena Fre~>gerová Snímka: ČSTK 

Sowietsk· 
hostia w SF 

K oslavám 50. výročia KSČ 
zamerala SF dvojicu podujatí, 
ktorú v dňoch 13. a 14. mája 
dirigoval zas!. umelec _viktor 
Dubrovskij, !PÔsobiaci v Státnej 
moskovskej filharmónii a vo 
funkcii h lavného dirigenta Štát
neho Osipovovho orchestra ľu
dových nástrojov. 

Na · Dubrovského výkone za
ujme v prvom rade jeho mi
moriadne citlivá, tvárna diri
gent'ská technika. Je vyslove
ným . pôžitkom sledovať jeho 
mäkké, tvárne gesto, ktoré sle
duJe . naj jemnejšie záchv·evy 
partitúry. Dubrovskij n ie je ty
pom špekulativneho interpreta, 
ktorý si svoju konce pciu pre
myslí dôkladne vopred do naj 
menších podrobnosti ; je však 
typom citlivého, inteligentného 
hudobníka, ktorý svoju uváž·e
nú celkovú výstavbu diela na 
pódiu dotvára v detailoch. Prá 
ve preto nesie jeho prejav pe 
čať neopakovateľnosti, indivi
duálnos t i, · ale skrýva miestami 
i úskalia a nebe~peč!a, preto
že spoliehanie sa na tvorivý 
okamih, na citlivé vedenie or
chestra, sa nemusí vždy vy
dariť. 

Pod j eho citlivou taktovkou 
odznelo hneď na druhý deň po 
košickej pre miére (Bystrík Re 
žucha - Štátna filha-rmónia 
Košice ) bratislavské prvé 
uvedenie Res philharmonica 
op. 41 od Dezidera Kardoša. 
I vo svojom najnovšom sym
fonickom diele Kardoš neza
p,rel záľubu vo využívani tech
n ických a zvukových možností 
n'ástrojových skupin i sólistov 
fo rmou určitej koncet•tne j ex
hibície. V kontexte vývoja 
Kardošovej hudobnej reči ne
predstavuje sice toto d ielo na
stúpenie novej línié, je však 
výrazným dokumentom o s kla
dateľových súčasných možnos
t iach budovania širších plôch 
. prostredníctvom účinného pro
tipoš tavenia kontrastov, o jeho 
vynaliezav'e j i)1štrume ntácii, i 
keď n iekedy kok·etuje s jej sa
moúčeJným . a efektným . použi -
Um. · 
, Najnázor.nejšim dokladom 

Dubrovského d irigentského 
umenia stala •sa šostakovičo
va I. symfónia f mol op. 10. 
Živý . s pád, elegancia, š iroký zá
ber .. skladateľa do náladového 
s.pektra vyžaduje totiž od di
rigenta pes trú výrazovú pale
t u, t emperament, prirodzený 
pôvab výrazu. Ťažko môžeme 
posúdiť, v ake j miere Dubrov
s-kij sledQval svojím vzrušeným 
pre j avom (n i.e bez náznakov 
zrých l'ovania) určitý interpre
tačný zámer (v s nahe vystih
núť m,ladistvý elán mladého 
skla dateľa ), alebo nakol'ko to 
môžéme kva lifikovať ako ne
dos tatok d isciplíny a labilno sť 
v udržani t empa. 

Svede ctvom citlivého diri
ge ntského pr!stupu V. Dubrov
ského sa stal aj sprievod k 
L klavírnemu koncer t u b mol 
op . . 23 . od P. I. Čajkovského. 
O výkone sólistu Josefa Bulvu 
- mladého odchovanca br ati
slavskej VŠMU (prof. A. Ka
fendovej) vedú sa medzi ·od
borníkmi spory. Niek tor! vy
zdvihujú jeho originalitu, hu
dobnú inteligenciu, vyspelú 
techniku. Podľa nášho názoru, 
osobitosť koncep cie práve u 
tohto diela sa nesmie začínať 
pri jeho násil nom okliešťova ní 
o všetku poetičnosť, plastič
nosť, spevnosť a emocionálnu 
hlbku. Prehnane rýchle tempá 
vedú zákonite ku stieraniu čis
toty, zreteľnost i hudobnej 
s adzby, na jmä vtedy, ak sa ne 
šetr í pedálom! Navyše, n!e je 
možt)é zvel ičo vaním t empa do -. 
siahnuť aj štý lom diela poža
dovanú monumentalit u zvuku a 
výrazu! Faktom zostáva, že pri 
Bulvove j interpr·etácii boli sme 
zvedaví. ako zahrá ďalši úsek 
diela, čo tam zasa vymys lí 
(niekedy mu to vyš lo sku toč
ne aj zaujimavo a vkusne -
napr. v kóde II. ča sti), no na 
presvedčivosť, zvukovú fareb
nosť, precizne dynamické vy
pracovan ie (hral p r!liš tónovo 
sucho a plocho) už nevystačil. 
Pokiaľ si takýto prls tup dovo
lil v roman t icke j skladbe, l 
keď s výhradami, dalo by s:a 
o t om ešte uvažovať. Príkro 

muslme však odsúdiť takéto 
podanie známeho Beethovenov-' 
ho Ronda G dur op. 129 (Zlosť 
nad strateným gr<>šom)', pre ... 
tože tam už vôbec nemôžeme 
hovoriť o artikulácii, dynamiC-' 
kých odtienkoch. Bola to iba 
jednostranná, zvukovo chudob
ná exhibícia virtuozity. A na to 
by sa Beethoven predsa len 
nemal zneužívať! 

V dňoch 20. a 21. m á ja vy
stúpila v rámci abone ntných 

'koncer tov Moskovská štátna 
filharmónia na čele s Kirilom 
Kondrašlnom. S naprosto ne
konvenčným, z hľadiska zís
kavania obecenstva nie veľmi 
populárnym, no na schopnosti 
dirigenta i <>rchestra mimo
riadne náročným programom. 

úvodom <>dzne·l Koncert pre 
husie a orchester od soviet
skeho skladateľa stredne j ge
neráde Borisa Čajkovského 
(nar. 1925), ktorého sólový ' 
part jedinečne interpretovala 
mladá huslistka Irina B()Čkovo
vá. Rozsiahle !Plochy tohto j ed
nočasťového diela um<>žnili 
Bočkovov·ej rozvinúť celú šir
ku svojho nemalého a vše
s t ranného huslis t ického arze..
nálu. B. Čajkovskij zveril h lav
né ťažisko vý.r·azu sól<>vému 
par tu. Orcheste r tvorí zväčša 
iba zvukovú kuHsu s funkciou 
dotvárať, podčiarkovať výra zo
vé bohatstvo sólových husl!. 
Pome r ne málo tpríležitostf do
stáva o rchester aj v medzi
h rách, dohrách. časovo ove l'a 
viac mie~'ta zaberajú v kon
certe pomalé, lyrické, spevné 
meditatívne úseky. Tempovo 
rých le jšie, dramaticky i tech
nicky exponovanejšie partie sú 
v menšine - a preto úspech, 
či neúspech p r ijatia diela sto-
jí a padá na kva litách sólistu. 
Iri na Bočkovová umelkyňou
ktor á dokáže po celý čas d r
žať poslucháča vo vnímavom 

> napätí - j e. J•ej priam nevy
čerpateľná tvor ivá inve ncia, 
technická suverenita je obdi
vuhodná. 

Ak v Čajkovskom <>rchester 
mohol nanajvýš demonštrovať 
svoj i dirigentov zmysel pre 
citlivý s prievod. !Jlre jemné dy
namické odtiene, koncepciu di
r igenta, kvality telesa veľmi 
presvedčivo. dokumentovala 
úroveň podania l X. symfónie 
D dur od Gustava Mahlera, ' 
kt orá odznela pri príležitos ti 
skl adateľovho jubilea (60. vý
ročie smrti)'. Rozsiahle plochy 
tohto diela, nebezpečie jedno
t várnosti koncepcie riešil K<>n
drašin tak, že s a zameral na 
vyhmatnu tie dynamického vr
cholu častí, na jemné cize lo
vanie detailov, na presné vy
s tihnut ie premenlivých nálado
vých odtienkov. Kondrašin svoj 
nanajvýš ekonomický dirigent
ský prejav, svoje vyvážené, 
zrelé muzikantst vo nezameral 
na veľkorysú, k monumentali 
te zvád zajúcu výstavbu. Skôr 
naopa'K. Nachádzal radosť v 
muzik.antskom vychutná van! 
d·etailov, v s l·edovanf záchve
vov partitúry. Celkove hral 
tento orchest•er zvukovo me 
ne j svietivo, v sláčikoch me
nej šťavnato ako naša SF. To, 
čo sa azda orchestru nedostá
valo po s tránke kvality a prie
raznosti zvuku, vynahrad zovali 
hráči precíznosťou, homogén
nosťou, intonačnou ;pohot ovos
ťou a najmä výr azovou dife
renciáciou. Kondrašin pozná 
možnosti i pr·ednosti svojich 
hráčov, využíva ich a prispôs o
buje im svoju koncepciu. Prá 
ve v tom spočlvala veľkosť, 
výrazová si la a presvedči vosť 
jeho výkonu. 

v . čtlrK 

ylľ • košická 
hudobná jar 

V prvej polovici t<ošícke j 
hudobnej jari odzneli koncer 
ty v podaní Štátnej filharmó

. nie z Košíc (12. a 19. mája ), 
Sofi j ske,i · ľilhat·mónie (21. má
ja ) a Mos kovske j filharmónie 
(24. má ja). 

Na otváracom konce r te Ko
š ickej hudobne j jari zaznela 
nová sk !Hdba Dezidcra Kardo
š a Hes philharmonlca, 
skladba, k torá má veľké t ech
nické požiadavky na celý o r
chester. vyžaduje s i jednoznač
nú suver·enitu techn icko- r e
produkčných sch01pnos tí, ktor é 
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sa dajú docieliť cez silnú in
d i•:idualiiu dir igen ta . Výkon 
orchestra dokázal jeho s chop
nosť hra ť sklad by súčasných 
autorov s plnou zodpovednos
ťou. 

ústrednou postavou koncer 
tu bol španie lsky klavirista 
Rafael Orosco, ktorý zahral 
Ko ncert pre klavír a orches
t er č. 3, d mol, op. 30 od Ser
geja RachmaninQva. Jeho hra 
má znaky dokona lej technickej 
vybavenosti , vyznačuje sa veľ
kou muzikalitou a tempera
mentom. ľechnickú stránku 
Vťdel d okonale podriadiť pres
nému tlmočeniu diela . Mimo
riadne náročný klavírny part 
hral s veľkou l'ahkosťou a pre
clt.no3 ťou. Dirigent koncer tu
Bystrík Režucha - dokáza l sa 
pohotovo pri spôsobiť. viedol 
on:hester p recízne a okamžite 
reagoval na sólistický pre jav. 
V Dvofá kovej symfónii č. 9 
e mol - Z nového sveta pred
stúpil s koncepciou odlišnou 
od tradičného ponímania tej
to skladby. Priniesla do sym
fónie viac vzr uchu, prida la die
Iu na dramatičnosti a s páde. 

Na druhom konc.er·te sa 
preds ta v !la opäť Štátna filhar
mónia z Košíc so sólistom v 
Košici ach už známym, Michai
ľom Fichtengoľcom (husle) a 
dirigentom Mura Péterom 
(šéfdirig·entom Symfonického 
orchestr a v Miškolci). Koncert 
otvorili I. Divertimentom na 
staré maďarské tance op. 20 od 
Leo Weinera. Uve denie tejto 
skladby nepovažujem za dra
maturgický prínos. Michaiľ 
Fichtengoľc zahr al Koncer t pre 
husle a orchester č. 2, g mol, 
op. 63 od Sergeja Prokofieva. 
Svojej povesti nezosta l ani te
raz nič dlžný. Jeho hra bola 
precízna. bravúrna a s:pôsob 
int P.rpretácie krásnym a veľ
kým umeleckým zážitkom. 
Škoda vš ak. že k jeho pred
st avám sa dirigP.nt nedokfl7 al 
patrične prispôsobiť, a t ak vý
kon orchestra pôsobil fažko
pádne, ne jednotne a rytmicky 
rozhárane. Aj symfón ia č. 3. 
Es dur, op. ~:i ·- Eroica Lud
wiga van Beethovena niesla 
znaky nedol;on:llého ovládania 
orchestra dirigentom. Mura 
Péter a.i v tomto pr!pade zo
stal veľa dlžný svoje.i povesti. 
Jeho dirigentský výkon nútil 
poslucháča k porovnaniu, čo 
dokáže dirigent vyťažiť z t ak 
mladého orchestra, akým je 
Štátna filharmónia. 

So.fijská filharmónia s di
rigentom Konstantinom llije
vom (sólisti Bojan L€čev -
husle, Nikolaj Evrov - kla
vír a Bogomil Kar akanov -
violon.čelo ) najviac upúta la in
t erpr·etáciou skladby Igora 
Stravinského Svätenie jari. Di
rigent s mohutným hracim 
31Parátom Sofijskej filharmónie 
dokázal z te,ito rytmicky a 
zvukovo komplikovanej sklad
by vyťažiť maximum. Naproti 
tomu však symfónia G dur č 
92 - Oxfords ká od J . Haydna 
nema la dynamickú š ká lu a št ý· 
lové pochopenie. Kon cert pre 
husle. kl avír a vio l onče lo od 
Bohuslava Martinu bol inter 
pre tovaný perfektne. 

Na.jväčšlm a najhlbším ume
leckým zážit kom bol nesporne 
koncer t Moslwvske:i filharmó
nie s d iJrigentom Kirilom Kon
draš inom. Program repr ezen
tova li sk ladby sovietskych i 
zahran ič ných aut orov 20. sto
roč ia. 0\'chester sa vo svojom 
prejave zaskvel v najlepšom 
svetle. Upozornil na seba tech
nickou precíznosťou, <;jahajú
cou až po vysoký stupeň vir
t uozity. Dirigent Kir! l Kendra
šín dok[l za l čle nov orchestra 
strhnúť k vynikajúcemu výko
nu. ktorý mal veľký ohlas u 
pr!tomného publika. V ich po
dani odzne la Klasická symfó
nia D dur, op. 25 od Sergeja 
Prokofieva, Hudba pre s lá či 
ky bicie a čelestu Bélu Bartó
ka. Valses nobles et senti
mentales Mauricea Ravela a 
Symfónia č. 6, h mol, op. 54 
od Dmitrija šostakoviča. Ob
zvlášť vyn ikajúco hral! Bar tó 
ka. kde ich výkon bol jedineč
ný a jednoznačne presvedčivý. 
Toto konštatovante však ne
chce ubrať nič z inter pretáci·e 
ostatných spomínaných skla
dieb. Ich prvé vys túpenie v 
Košiciach zanechá dlhý a t r va
lý umelecký zážitok. 

Š. Č:URILLA 

l 

PRAŽSKÁ JAR preds tavuje v kultúrnej sfére nášho štátu hu
dobný festival č. l. Popri bohato zastúpených zahraničných 
umelcoch - neraz svetového mena. popri hosťujúcich telesilch 
dostávajú sa tu k slovu i domáci - čcsld a slovenskí umelci. 
Ich účinkovanie je pre nich zaťažl<ávajúcou skúškou. príležitos
ťou ku konfrontácii dosiahnutých umeleck.ých pozícií v 7.ložitej 
medzinárodnej konkurencii. 
Tohtoročná Pražská jar niesla sa v znamení 25- roč tte.; e"is -

tende festivalu , osláv 75-ročnP.ho jubilea č:e~!(e:i filh,, ..... ··nie, 
ktoré pripomínala vkusná výstava, inštalovaná v Dome umel cov. 

HOS'tOVANIE SLOVENSK?CH TELIES: 
Ako prví zo Slovenska sa predstavili hráči 
Slovenskej filharmónie na dv.och koncer
toch. S čiastočne pozmenenou reprízou pro
gr.amu, ktorý hrali v Brat isLave pod taktov
kou sovietskeho dirigenta Viktora Dubrov
ského. Jeho psychická indispozícia, nepres
né a málo zreteľné gestá, nervozita a z ní
~ená schopnosť udržať tok tempa zapríči
nili rad ne presností, zbytočných technic
kých kazov, ktoré j.ba ťažko mohli svedčiť 
o schopnostiach a možnostiach SF. Dubrov
skij dosť poškodil do,iem z Kardošovej 
predohry Res philharmonica a z orches
trálneho sprie vodu ku Koncertu pr e husle 
a orchester od Bohuslava Mart inú, ktorého 
in terpre tom bol vynikajúc i reprezentant 
fr ancúzskej husľove.i š koly David Erlih. 
I napr iek nie práV'e naj ideá lnejšej spolu
práci s dirigentom podarilo sa Erlihovi cl·e-

D1~a 29. ma;a t . r. dir igoval česk:rí filhar móniu - v 
· r ámci f esti valu Pražská j ar - Erich Leinsdorf. Sólis 

t om koncertu bol Henr yk Szer yng. 

Viktor Dubrovskij so skladateľom Dezi
del·om Kardošom po predvedení diela 
Res philharmonica. Sn!mka: J . Dezort 

monštrovať majstrovské možnosti v oblasti 
technickej, výrazovej i konc.epčnej. Ucele
nejší dojem zanechala SF pr i Dubrovského 
koncepcii l. symfónie Dmitrija šostakoviča. 
kde bolo možné vysvetliť mierne zrýchľo
vanie v svižných i'astiach interpre tačným 
zámerom dirigenta, ako snahu ;podčiarknuť 
mladistvý vzruch a vzlet sklad a teľovho 
raného opusu. 

V Sme tanovej s ieni vy-stúpila SF s t r id
saťročným Talianom Ricardom Mutim, vel'
kým súperom svojho krajana - aj u nás 
dobre známeho CJ.audia Abbada. Je rodený 
dirigent. Gesto zretťľné. i keď nie bez ná
nosu určitého efektného preháňania a zve- .. 
!ičovania . Je ve l'mi muziká lny a te11llPera
mentný. Obľubuje príkre kontrasty, niekedy 
i za cenu zníženej disc iplfny t emp. Preja
vila sa najmä v pr.edohre k opere Semira
mís od Gioacchina Rossiniho. SF potvrd ila 
však svoje prednosti: svietivý zvuk sláči 
kov, plastiku kantilény driev, jadrnos ť a 
zrete ľnosť bicfch nástrojov. V pomalej čas-
ti V. symfónie e mol P. l. Čajl,ovského 
vy niklo zas sólo lesného rohu (Chladný ). 
Mutiho koncepcia Čajkovského bola osobitá 
v ~nahe vyhýbať sa - pokia!' to len bolo 
možné - pod čio rkovávaniu melancholickej 
sentimenta lity. Bllzka jeho naturelu bola 
však požiadavka srevnost i lyrického ra
zenia (Andante cantabile ), e legantného švi
hu (napr. vo vfllčlkovej tretej časti) i ma
jestátne t r iumflílneho záveru. 

KLAVIRISTI: Zo štyroch k laviristov. kto
t•ých budeme hodnotiť. pt·vý je r akúsky 
umelec, a j v Bratislave dobre známy Alfréd 
Brendel. .leho koncepcia l. klavírneho kon
certu d mol od Johannesa Brahmsa bola 
>trhujúca svojou kyklopičnosťou výstavby, 
mierou emocionälneho ponoru vyváY.eného 
vzácnou logikou stavebného rozvrhu . Ak 
sme opomenuli t echnickú stránku Brcn
delovho výkonu. t ak iba preto. ze slúžila 
vždy vyjadreniu obsahového zámeru. Bren
delovou doménou nie je len veľkorysosť, 
dramatická hutnosť : rovnako dokázol vy
chutnávať aj zvu kové čaro a bohatRtvo 
svojej širokej úderovej palet y. 

Pod taktovkou Ladislava Slováka s Ces
kou f ilharmóniou vystúpil soviet sky klavi
rista Pavel Serebrjakov - ako sóli~tl'l 111. 
koncertu c mol op. 37 L. van Bee thov!•na. 
I naprie k vysokému veku (68 rokov) orc
kv.apil fyzickou sviežosťou a priam mladist
vým etánom. Jeho podanie ch8.r8kt:P. l'i7ova l 

zvýšený dôraz na vystihnutie j emných zá
chvevov hudobného diela, pričom mu vý
datne napomáhal skvele vypestovaný zmy
sel pl'e kultúru tónu. Ak si azda možno 
predstaviť dynamické vrcholy t ohto diela 
aj zvukovo hut nejšie, Sel:'ebr jakov dosia 
hol presvedčivý kontrast !práve tým, ž·e 
dokázal bohat o dife rencovať jemnejšie dy
namické registre. Intenzita prežit ia a zre
losť výrazu najmä v II. časti k<>nj::ertu. do
sahovala jedinečnú úroveň. 

Ak výkony Brendela i Serebrjakova cha
rakterizoval prístup s výrazným uplatne
ním svojského pohl'adu . rámec konve ncie 
vôbec neprekračoval mladý francúzsky k la
vir ista Gabriel Tacchino, ktorý s o Štátnou 
filharmóniou z Brna, pod taktovkou zas!. 
umelc.a Františka Jílka predniesol Griegov 
klavírny koncert a mol, op. 16. Demonštro
va l v ňom popri samozrejmom suverén
nom technickom zvládnuti bohatý register 
farieb, noble!:;u a eleganciu, celistvú kon
cepciu s mohutnými. priam orchestrálne 
znejúcimi gradáciami. Tacchino nie je Jen 
t ypom skvelého virtuóza, je a j vynikajúcim 
umelcom. K dôkazu svoje j osobnosti ne
vymýšl'a prevra tné koncepcie, a le všetko 
hrá jednoducho. bez nejakých mimoriad
nych odchyliek, zdravo a precftene, Zápis 
a požiadavky autora sú mu hranicou. ktorú 
prí•me rešpektuje. ale nikdy neprekraču je . 

S najväčším záujmom verej nosti, s ostro 
·pr~~lchodnými. názormi kritikÔy sa stre-

. t O'k..-ce!ov'eeei'ný-.... recitál slávneho Artura 
Benedettl-Michelangeliho v Dvorákovej Slie
ni Domu umelcov. Jeho vysoko kultivova 
ný prejav má pečl1ť silnej, poeticky zalo
ženej umeleckej osobnosti. J eho jemné, ale 
v prípade potreby i oceľové prsty dokážu 
vylúd iť na klavíri neohraničené množst vo 
polotieňov. nuansí. V našich očiach relpre
zentuje vrchol majstrovstva v narábaní s 
klavlrnym tónom. Touto vlastnosťou sa však 
jeho umenie nevyčerpáva. ,J.e ďa leko od to
ho, aby bolo iba prosl:ou hrou fari·eb. .Je 
však krajne . osobité a touto črtou iJ)riam 
provokuje poslucháčov, aby pr i obrovskom 
zážitku. kt orý umelcova hra vyvoláv.a, za
čali uvažovať, nakoľko takúto interpret áciu 
možno. alebo nemožno stotožniť so štý
lom skladateľa. 

Program pozostával z dvoch častí. V pr
vej predniesol Beethovenove sonáty op. 2 
č. 3 C dur a op. 7 Es dur. Benedettiho Bee
t hoven je agogicky plne vyvážený i pr i 
všetkom ohni. ktorý do jeho hu dby dokáže 
te nto umelec vložiť. Svojou prejemne los
ťou až vzbudzuje dojem, že for te a náhle 
sforzáta, bez ktorých · si dielo tohto auto
ra nevieme azda ani predstaviť, je iba nut 
ným r·ešpektovaním skla d ateľa , ale svojou 

Ar t ur o Benedet ti-Michelangelz 
Snlmka: J. Dezort 

Sn!mka: J. Dezort 

podsta tou je interpretovej osobnosti vzdia 
lené. Tento umelec obľu bu je nadmerné ,po
užívanie l'avého pedálu i napriek t omu, že 
i bez neho dokáže hrať jemne. Una corda 
je mu pri údere ďa lším prostr iedkom na 
dosiahnutie zvukových fines, a nie iba pro
st r iedkom na zaokryti-e s·labých miest a 
medzier v spôsoboch dosahovania j emného 
úde ru. 

Druhú časť programu vyplnili dva klavír
ne cykly od Clauda Debussyho: Children's 
corner a Images. Je pochopiteľné, že Be 
nedettiho jedinečná schopnosť využívania 
boha ts tva zvukových fines, ;jeho mäkký, za
matový klavÍ.l'ny tón, priezračná faktúra 
a dokonalá technika slávili t u svoj t riumf. 

MUSICA NOVA: Na pred1poľudňajšom 
matiné vystúpil v Dome umelcov súbor 
špecializuJúci sa na modernú avantgardnú 
hudbu domácu i zahraničnú - Musica viva 
pragensis. Ensemble 1predviedol program, 
s ktorým pred nedávnom vystúpil úspešne 
na festivale vo f rancúzskom Royane. Na 
program sa dostali popri zahrani čných aj 
domáci skladatelia. Carlos Roqué- Ais ina sa 
predstavil skladbou Auftrag, ktore j vznik 
inšpirovalo rotujúce svetlo majáka, st retá
vajúce pr i ceste najrozl ičnejšie predme · 
ty. Rychlikove ' Uelazioni pre tri nástroje 
(f lauta. kla rinet a fagot) IJ)lne rešpektuj ú 
vnímacie možnosti poslucháča. Vynalieza
vou rytmickou štruktúrou, plné náhlych 
pauz - nf,ljmä v prvej časti - dokážu 
plne zauja( diváka vď.aka správnemu mo
ment u prekvapenia. Concordanza Sofie 
Asgatovny Gubajduliny zaujala invenčným 
hromad ením dynamického napätia. Princíp 
aleatoriky využiva Zbynek Vostrák vo svo
jom diele Tao. Kombináciu stereofónneho 
záznamu so živou re produkciou vyžaduje 
Marek Kopelent v skladbe Snehah. Pri in
terpretácii uplatňuje sa spolupráca dvoch 
speváčok - jednej zo záznamu (jazzový 
alt ) a jednej na ~pódiu (soprán Milady 
Boublíkovej ). 

SLOVÁK S ČF: Zo slove nských inte rpre
tov najlepší dojem nesporne zanechal vý
kon zas!. umelca Ladislava Slováka s čes
kou filharmóniou. V ich podaní odznela 
ďalšia repr íza Variácií na ľudovú pieseň od 
národného umelca Jána Cikkera. (Premié
ra bola v apríli s ČF. ) Toto dielo pred
stavuje ďalšie ohnivko v skladateľovom 
úsili po synt éze slovens kého folklóru s mo
dernými zvukovými prostriedkami. Sklad 
ba nie je len sledom invenčne vynalieza
vých, vždy o ďalšie parametr·e sa oboha
cujúcich deviatich variácií, ale v stavebnom 
nadhľade je súčasne aj vyjadr ením kon
krétneho, iba skladateľovi známeho progra
mu, ktorý si poslucháč môže s väčším -
či menším úspechom domyslieť. Obdivovali 
sme jedinečnú inštrumentáciu a skladate 
l'ovo skvelé vyrovnanie sa s problémom 
výstavby ako statickej. tak i dynamickej, 
na p r incipe majstrovského narábania s 
myšlienkovým mater iálom. 

Pod Slovákovou taktovkou odznela aj 
IX. symfónia Dmitrija Šostakoviča, ktorú 
poznáme z interpretácie SF s týmto diri 
gentom. 

Prog ram Štá tnej filharmónie z Brna 
predstavoval určitý dramaturg ický kompro
mis : vyvážiť modernu XX. storočia roman
tickým koncertom (Griegovým). Pod tak. 
t ovkou zas!. umelca Frant iška Jílka doku
mentovalo toto teleso znamenit ú úroveň, 
ale súčasne naznači lo aj určité Ti:edzery 
v zvukovej vyrovnanosti l v plastike a 
kult ivovanosti niektorých nástrojových 
skupfn. Jílkova koncepcia Koncertu pre 
dva sláčikové orchest r e. klavír a tympány 
od Bohuslava Martinu, ako i Janáčkovej 
Symt'onie t ty vyznačovala s•a p lnokrvnosťou, 
temperamentom. zdravou dravosťou a urči
tými orvkami monumenta l izačným!. 

Poznatky o koncertoch fest ivalu sa do
týkajú vlastne iba zlomku tohto obrovského 
podujatia. Zovšeobecňovať. vyvodzovať uzá
ve ry nie je možné - a ani t o nebolo cie
ľom článku. Možno však aspoň naznačiť 
čitateľovi dramaturgické zameranie a ume
leckú hodnntn i rírrweň hosťujúcich umel
cov. VLADIMIR č1ŽIK 
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Zo zahraničnej 
tlače 

• BENCE SZABOLCSI 
l"laditeľ Bartókovho hudobného 
at·chlvu v Budapešti dostal 
Het:aei·ovu cenu pre hudbu na 
rok 1971. Cena mu bola ude
lená za pestovanie a rozvlja
nie ,kultúrnych vzťalwv medzi 
výchpdnýrrii a juhovýchodnými 
národmi Európy. Bartókov ar 
ch!v bol premenený na hudob
novednú inštitúciu a pripoje 
ný Maďarskej akadémii vied. 

• SÚŤA2 KVARTET - na 
medzinárodnej skladateľskej 
súťaži sláčikových kvartet po
ctenej menom Bélu Bartóka, 
ziska! 2. cenu Zolt Durkó (Ma
ďarsko), 3. cenu ~esus Villa 
Ro jo (Spaniels ko ). Cestné dip
lomy dostali Peter Ruzicka 
a Róbert Wit tinger (obaja 
NSR ). Prvá cena udelená ne
bola. 

• MELODIE JAZZU V ZSSR 
- v sovietskom hudbnom vy
davateľstve "HUDOBNÁ UKRA
JINA" v Kijeve vyšla nedávno 
zaujlmavá antológ ia MELODIE 
.JAZZU. Kniha obsahuje (na 
272 stranách) balady, piesne1 
spirituály, bluesy, klavír nu 
hudbu starého jazzu, tradičný 
jazz. éru swingu, be-bop. cool, 
hard-bop, bosa novu, najnovšie 
avantgardné prúdy, históriu 
.iazzu v ZSSR a početné no
tové príklady. Autorom ant o
lógie je W. S. Simonienko. 

• XVI. RECONTRE MUSI
CALE berllnskeho umeleckého 
progr amu malo 6. februára na 
programe .. Východoeurópskú 
avantgardu". V programe 
uviedli svetovú premiéru Con
sort pre dychový kvintet llu
dolfa Marosa, cľalej nemecké 
premiéry: Serenády pre klari 
nety, kontrabas, bicie a klav~r 
AHreda Schnittkeho, •• A Batte
re" od Wlodzlmierza Koton
ského a ,.Perspectives" od TJ
berlu Dlaha. 

e Vráťme sa do jubilejného 
beethovenovského roku aspoň 
krátkou informáciou: jeden z 
Beethov·enových klavírov, zho
tovený v r. 1817 v Anglicku. 
zatPožičali z budapeštianskeho 
Národného múzea do Bonnu na 
výstavu .,200 rokov od narode
nia L. v. Beethovena". Po Bee
thovenovej smrti bol nástroJ 
ma,;etkom F. Liszta. 

e Najstaršia nemecká spe
vohra Seelewik od Sigmunda 
Gottlieba Stadena, prvý raz 
vytlačená v r. 1644, bude v bu
dúcej sezóne inscenovaná na 
opernom javisku v meste Kiel. 
Textove i scén!cky ju upravuje 
Georg W. Schmähe. 

Talianske 
vavríny 

Zatiaľ čo piagáty na buda
peštianskych uliciach v maJo
vej horúčave oznamovali už 
letné hudobné a )iivadeln6 po
dujatia na prírodných javis~ 
k ách, v budove . Erl<e lovho di
vadla sa odohrávali ešte pre
mi~ry nových, inscenácií - ako 
Pucciniho Madame Butterfly -
a závideniahodné vystúpenia 
svetových spevákov. V máji tu 
hosťóvala predovšetkým mez
zosopranistka Grace numbt·yo
vá a na jún sa ohlásili Re
nata Scottová a Monserrat Ca
balleová. 

Americká černoška Grace 
Bumbryová sa stala svetozná 
mou práve pred 10 rokmi, keď 

ju Wieland Wagner .pozval do 
Baýreu thu , aby v spoloenosti 
Victorie <1e los Ange les, 'Wolf
ganga Wlndgassena a Ditricha 
Flscher-Dleskaua v Tannhäuse
rovi zaspievala Venušu. Vtedy 
po triumfálnom úspechu dosta
la prezývku .,čierna Venuša" a 

' dnes ju považujú za .,first La
dy" v je,j hlasovom odbore. 

Pre svoje prvé hosťovanie v 

Grace 
Bumbryová 

Budapešť! zvolila s! ()ve hr
dinky Verdiho opie r - kráľov
skú dcéru Amneris a prvú 
dvornú dámu španielskeho dvo
ra, - princeznu Eboli. V tej 
to · druhej úlohe som ju mal 
možnosť vidieť a počuť, teraz, 
keď ako 34-ročná stojí na ze
nite svojej umeleckej dráhy. 

Hudobný part princeznej 
Eboli v opere Don Carlos ob
jemove nie je najväčši. Na
priek tomu však vzhľadom na 
zložité charakterové vlastnosti 
postavy, ktoré Verdi vymode 
lova l s nádherným, ale obáva
ne ťažkým melodickým mate 
riálom, priam prevyšuje iiJaslv
nejšiu hrdinku - kráľovnú 
Alžbetu z Valois. Grace Bum
bryová - žiačka slávnej Lotte 
Lehmannovej - disponuje mi 
moriadne nádhet·ným mezzo 
hlasom, korunovaným až sop
ránovo štíhlymi výškami, kto
rého vyjadrovacie možnosti v 
odtieňoch sú nepopísateľne 
široké a J<lu kťorému sa pri
pájajú rovnako hodnotné he
recké schopnos,ti. 
Hneď jej prvý výstup v zá-

hrade kláštora San Juste pr.e
zrádza, že na ,javisku sa obja
vila mimoriadna osobnosť, oča
rujúco nob lesná dáma, vyho
vujúca všetkým kritériám prís 
nej španie lske j etikety. A ako
míhle začne spieva ť slávnu ro
mancu o závoji, člove!~ je 
priam šokovaný, lebo to spieva 
s takým rozkošným pôvabom, 
ľahkosťou a dokonalosťou. že 
poslucháčovi priam zarazí 
dych. 

V nasledujúcej nočnej scéne 
a v známom te rcete už niet 
ani stopy po predchádzajúcej 
hravej nálade. Pyšná Eboli, 
urazená vo svojej láske ku 
Carlosovi tu už s rší dramatic
kou vášnivosťou, pr ičom aj je j 
hlas dos tane si lu a odt iene s 
tmavo žiarivým leskom. Vrcho-

. lom Bumbryovej interpretácie 
sú však scény v piatom obra
ze. vo Fi lipovej izbe, zakľúče
né mohu tnou áriou "0 don fa 
tale ... ". Tie to na seba nad
väzujúce scény by si zaslúži li 
samostatný rozbor. Človek ne 
vie, čo väčšmi obllivovať 
neomylnú rytmickú presnost v 
kvartete, dokonalú art ikulác iu 
a hlasovú čistotu aj v najjem 
ne,lších pia nissim~ch, či kon
centrovanú dramatičnosť a veľ 
kolepú, pritom však ekonomic
kú výstavbu poslednej árie s 
prekrásne vyspievanými lesk
lými výškami. 

O .mimoriad ľ)ej spevácko-he
reckej kvalite Grace Bumbryo
ve.i svedč! aj skutočnosť , ako 
dokonale sa ve dela prispôso
bi ť domácej koncepcii. Insce
nácia Dona Carlo&a je dnes 
jednou z najkrajšlch na javis
ku Erkelovho divadla. Farebný 
kolorit čierno -hnedošedých 
kostýmov je spestrený iba čis- ~ 
t o bielou farbou ornátu hlav
ného Inkvizítora a purpurovo 
červenými plášťami kardiná
lov, zatiaľ čo impozantná a 
pritom jednoduchá stavba jed
notlivých scén zotrváva v rôz
nych zlatých odtieňoch a je 
doplnená výborne pôsobiacimi 
svetelnými efektmi. Inscená
cia mala svoju premiéru prá
ve pred dvoma r okmi: aj dnes 
je ešte úplne svieža - až na 
malú rozko lísanosť v zborových 
s cénach. 

Hudobné naštudovanie a pr
vých :päť 'predstaven! viedol -
podľa vzoru veľkých zahranič
ných scén - taliansky diri
gent, bývalý šéf 'milánskej Sea- · 
ly Gianandreia G a v a z z e n l. 
Teraz s to jí na čele prominent
ne hrajúceho orchestra András 
K 6 ro d i. Obsadenie je prvo
triedne. Mladá, u nás ešte ne
známa sopranistka Mária S u d
l i k o v á spieva znamenite a 
svojmu hlasovému charakteru 
zodpovedajúc vytvára lyr ickú, 
dojlmavú Alžbetu. Titulnú po
stavu spieval József S im án -
d y. Napriek malP.j hlasovej ' 
únave v prvej scéne, vytvoril 
vierohodného a dramatického 
infanta. Gyärgy M e l i s je pr
vo triedny a nádherne spievajú ~ 
ci Posa veľkého formátu. Mla-
dý basista Ferenc B eg án y i 
svojím zaujímavou drsnosťou 
sfarbeným hlasom spieva už 
teraz strhujúceho Filipa, prá-
ve tak ako Ferenc S z a l ma 
hlavného inkvizltor a. Bolo to 
sku točnfl sviatočné predstave
nie. Jozef Varga 

predstaviteľov : J. Gogovej, A. Halásza, V. Pačajo
vej, A. Hoppeovej, J. Tkáča, J. Gogu, J. Verébovej, 
A. Tkáčovej , G. Bid.:Jvského i malej Ingrid Tk~čovej , 
ktorá zožala mimoriadny úspech ako červena Kar
ku ťka. 

Košický baletný súbor, ktorý sa v poslednom ča~e 
vehementne prebúdza k noveJ aktivite a vykazuJe 
pod novým vedením Marileny Halászovej významné 
umelecké výsledl<y, dosiahol n_ový medzník_ vo sv~
jom vývine : vel'ký umele_cký uspech na vyse dvoJ
týždňovom turné po Taha~sku. 

Podobne vyznieva l referát o druhom programe, 
ktorý priniesol Chopinove Sylfidy, I. dejstvo z Ada
movej Giselle a napokon Straussov Ples kadetov. 
Referent sa rozpisu.ie najmä o nät·očnosti úlohy _Gi
selle a konštatuje, že "jej predstaviteľka - Zela 
Kúdelovä - vystihla ce lú zložitosť tejto postavy. " 

V treťom programe tie Isté noviny chvália cho
reografiu Marlleny Halászovej a v .,Choreografických 
miniatúrach" i myšllenku využitia osobitých vlast
nost! jednotlivých členov súboru pri rozdeleni úloh. 
V Čajkovského Labuťom jazere ( Il. dejstvo) vy
zdvihuje opäť výkony Jany Gogovej, Andreja Halá
sza a O. Kvočáka. Najväčšie s lová chvály však na
chádza pre záverečného Paganini ho (na hudbu 
S. Rachmaninova), kde vysoko oceňuje podanie 
A. Halásza. V zävere kritik píše: ..... Nadšené obe
censtvo dlho t lieskalo - najmä po ča.11wvskon1 a 
Pa~anlnim. Bol to zaslúžený úspech dobre zohraté
ho, efektného kolektlvu l sólistov. Viac ako kvalitné 
predstavenie na dôstojné ukončenie sezóny!" 

Zá}azd si vyžiadal veľké fyzické i duševné vy~ 
pätle celého súboru (absolvoval okolo 6000 km v au
t obusoch - na trase, kt orá bola rozložená po ce lom 
A1peninskom polostrove - od severného Udi ne až po 
Cosenzu v naJjužnejšej oblasti Tal ianska ). 1-Ilavnou 
a umelecky na;jzávažnejšou zastávkou bolo vyše 400-
tisícové mesto Bari, kde v ps:ekrásnom divad le Pet
ruzelli (vyše 3000 miest) odohral balet košického 
Státneho divadla 6 predstaveni s t romi rôznymi pro
gramami. Kul tivovan6 a náročné publikum Burl na
plnil-o divadlo na všetkých predstaveniach a vrelo 
Košičanom aplaudova lo. Podo bne tomu bolo aj v 
Lecce, Chieti, Udine a Cassano Magnago, kde sť)bor 
svoj zájazd ukonči l. Bolo to spolu ll predstavenf, 
ktoré videlo vyše 20 000 divákov. 

Kritiky jednotlivých prPdstavenl vyznievajú jed
noznačne kladne. L a G a ze t ta de l Me z z o
g I ot' no z 19. mája napr. píše: ,. .... Včeraj ší deň 
sa zapfsa l zlatým písmom do histórie baletnej čin
nosti· v Bari. Košický balet sa predstavil v divadle 
Pét ruzelli s Čajkovského Spiacou krásavicou .. . " 
Ď.alej kr1tik vysoko vyzdvihuje výkony hlavných 

O úspechu koši ckého b~letu naj lepšie svedčí opä
tovné pozvaniP do Talianska na jeseň tohto roku. 

Pre košických tanečnlkov bol zájazd významnou 
skúškou, overením sf správnosti nastúpenej umelec
kej ces ty l pre potrebnou Injekciou zdravého s eba
V·edomi ~. ktoré sa pri to tálnom nezáujme domáceho 
obecenstva o baletné umen iP tak ľahko stráca. Ko
šický balet vykonal ~.i ve ľký kus práce pre dôsto jnú 
reprezentáciu československ-ého umenia na zahra
ničnom fóre. -rs -

NAš ZAHRANIČNÝ HOSŤ 

K ir il 
Kondrašin 

O školách, štýloch, autoroch a interpretoch .• , 

V poslednom obdob!, vď.aka kultúrnym vzťahom me
dzi rôznymi krajinami, myslím si, ťažko hovoriť o prt
tomnosti akéhosi zvláštneho interpretačného štýlu tej, 
či onej kraj iny. Presnejšie by som povedal takto: zdá 
sa ml. že sovietsky inte rpretačný š týl, kráčajúci v tra
die lách t·uske.i Interpretačnej školy ;je v súčasnosti 
oplodňujúc!m štýlom pre všetky i ntet•pretačné kultúry 
sveta. Lebo t·uská škola v oblast i inštrumentálneho 
prednesu (klavlr, sláčiky, dychové nástroje - najmä 
plechy) oplodnila vše tky školy. Predovšetkým sa to 
týka USA. kde väčšina pedagógov pochádza z Ruska. 
Tak Isto sa to týka aj európskej školy, pretože za
kladateľ európskej husľovej školy je t ie7. t·uským pe
dagógom. Takže hovoriť teraz o nejakom zvláštnom 
americkom či francúzskom š týle nemožno. Možno však 
hovoriť o niektorých rozdieloch v apercepcii. v ponl- · 
mani a v prlstupe k hudbe - a tým, samozrejme, o di
rerenciä ~ ii interpretačných štýlov. R,u.~ká a .,s,ovíetsk-!1,.. ·: 
škola sa vždy yyznačovaľa veľkou obrazotvornosťou . 
prednesu, snahou preniknúť do h1bky a nájsť spôsoby · 
tlmočenia tých myš lienok, ktoré ovládli skladateľa · a• 
interpreta. Nikdy neprevláda! samoúčelný technický 
lesk. zdolávanie. kaskád a pre konáv&nie bezúčelných 
ťažkosti. Je v tom strhujúci moment. ktorý r uskej in
terpretačnej škole predurčuje úspech. Zdá sa mi, že 
v súčasnosti sa to vzťahuje aj na· dirigentskú školu. 
Za posJ.edné obdobie v ZSSR vyrást li veľmi výrazné di
rigentské osobnosti. 

Zasadali ste v porotäch viacérých me<)zinárodných 
konkurzov. Al<ý mäte k nim vzťah? 

Konkurzy sú teraz veľm i módne . Ťažko povedať, čl 
je to dobré, či zlé. Zdá sa mi však, že určitá propor
cionali ta by sa mala zachovať. Každá kra jina. každé 
mesto sa snaží usporiadať medzinárodné konkurzy. 
To nevyhnutne vedie k iste j devalvácii laureátov. Po
kiaľ ide o dirigentské konkurzy, tie sa stali módne 
iba nedávno. A nie je Ich zatiaľ až lak veľa. Kladný 
význam majú v tom, že je to prenliadka mladých di

. r igentských kádrov sveta a potom tiež, že sú stimu-
lujúcim momentom pre mladých umelcov. Dokonca i v 
tom pripade, keď títo neobsadia žiadne lauťeátske 
miesto. Príprava na konkurz - viaceré z nich majú po
zostavované veľmi rozsiahle a tažké programy - veľ
mi dvlha úroveň m ladých. Ci sú tieto konkurzy správ
nym hodnotením mladých umelcov? Ako ktorýkoľvek 
iný konkurz - samozrejme, že omyly sa nevylučujú. 
Bol som svedkom a účasttn!kom takjlch konkurzov, keď 
človek, ktorý sa tu .,neukázal", za veľm i krátky čas 
umelecky rozkvitol. A dirigents ké IPOvolanie, ako žiad
ne Iné, má sklony k veľmi rýchlej zmene tvorivého 
r ukopisu. Prudký vzrast mladého umelca tají v sebe 
i nebezpečenstvo, lebo môže priviesť k určitému s tup
ňu sebauspokojenia, lacného úspechu. Umenie to ne
znáša, dirigentské umenie zvlášť. 

Ste prota aonistom tvorby Borisa Ča jlwvského. l<toré
ho u nás, žiar, skoro vôbec nepoznajú. Čím vás pt·i
ťahuje? 

Boris Čajkovsldj jo skladateľ, ktorý svojou t\(orbou 
t'úca názory, že vraj me lodická a ha rmonická hudba 
vyčerpa la svoje možnosti. že treba néjsť akýsi nový 
hudobný jazyk. Apologctovia tejto metódy obyčajne 
opodstatňujú laké tvrdenie tým, že náš život sa natoľ 
ko zmenil, že vôkol nás je e lektronika, atómová ener
gia, sputniky, kozmické rýchlosti, a teda hudobný ja 
zyk 19. storočia teraz nie je prijateľný pre tlmočenie 
emócií moderného č loveka. Osobne pokladám toto tvr
denie za mylné, lebo hudba, t o nie ;je prostriedok pt'0 
popis hluku mesta, a le vykladanie reči, citov člov0ka. 
A ľudské city sa za veľmi dlhé tisícročia zatiaľ ne 
zmenili. Tie isté emócie, ktoré vzrušovali našich pred
kov, vzrušujú ai nás. Samozrejme, reč, spôsob ich vy
jadrovania mô7e byť rozličný. ale emócie ako také mu
sia zostať emóciami, reč má byť zrozum iteľná. PrávP 
preto mi je t vorba Bot•isa Čajkovského ve ľmi bl!zka. 
S C1časne .ie to skladate ľ - novútor. Jeho hudba nie ;je 
ľahká, treba ju počúvať pozorne. robí silný dojem s 
podmienkou určitého tvorivého vypätia poslucháča. 
Vlastne tak to má aj byť. IRINA KRCHŇAVÁ 

,. 



·Obrazom o hu1lbe Nedožil sa 80 t·okov, ktoré pripadajú na 17. augusta. 
Zomrel 12. máJa t. r. uprostred svojej rodiny. Vidím 
ho vzpriameného pri klavíri. Istý, premýšľavý, ušľach
tilý. Hral Janáčlcov cyklus Po zarostlém chod.níčku a 
V hmlách. Najprv premýšľal o každej note, o každom 
akorde. Patril do kruhu Janáčk1.wých žiakov, ctiteľov a 
propagátorov. Janáčkova akadémia múzlc\(ých umení 
v Brne je predovšetkým jeho dľelom. Pripravoval a 
dolmnčil vydanie celého klavírneho diela Leoša Janáč
ka pre Supraphon. S akou láskou a pietou pr:istupoval 
lw kaž.de;i Janáčkovej note ako reprodu,kčný umelec·, tak 
isto to robil aj al~o editor. Vyzvedal, súhlasil, namie
tal, neveril, išiel za svojím presvedčením a poznaním. 
Bojoval proti nesprávnej interpretáci! Janáčka, hoci v 
take:j jednoduchej milostnej piesni, akou je Lístek od
vanutý spomínaného cyldu. ,,Lístek odvanutý treba hrať 
podľa predpisu, veď v druhom dieli tejto klrá snej mi 
lostnej piesne sa mení metrum na 5/8 takt. ktorý je 
treba s právne dodržať". Hral s tou istou kritičnosťou 
a presnosťou a:l Concertino, Zápisní!< zmizelého a Cap
riccio, z ktor.vch niektoré nahral na platne. Neuspokoilt 
sa iba s umením, ale vždy k nemu pristuoovat s dô
kl adn)•m poznaním. Preto je jeho vedecká a kriticl<á 
činnosť zameraná na Janáčkovo dielo. českvch roman
tikov. na 8. Smetanu i na sk!adatel'ov XX. storočia, 
zvlášť na Nováka. Tomuto spojeniu umenia s vedou 
učil tiež svojich žiakov. Azda v auguste - pri 80. ne
dožitom výročí Kunderovho narodenia - sa bližšie zo
známime s jeho profilom, spomenieme na jeho budo
vateľskú činnosť ako rektora Janáčkovej akadémie mú
zických umení, profesora klavírnej hry, ped.a9óga, kri
tik~. veoca, spisovateľa, prednášateľa a bojovníka za 
le1>s~u hudobnú a umeleckú výchovu i hudobný život 
u nas. Bolo takmer symbolické, že na sklonku svoiho 
života sa ak~ umelec rozlúčil so svojimi najbližšÚni: 

Z dvoch akcií fe8ti
valu ľl'až.ská jar '7 1: 
Ol'ganová súťaž PJ 
(uuerejnlme o nej · 
článok v ·budúcom 
čísle HZ) priniesla
pri neudelení I. ceny 
- najvyššie ocenenie 
(Il. miesto) E:- Krap
pou~ z NSR a K. Klu
garouej z CSSR. Na 
Mímke vidíme E. 
Krappa. v rozho vore s 
dirigelltom F. Hert
Zom. 
V pražskom Národ
r~om múzeu oystúpil 
10. mája t. r. poľský 
súbor FI STU LATORES 
ET TUBICIN A TO RES 
VARSOVlENSES. V 
prestávke koncertu si 
návštevníci prezreli 
mštrumentár ium en
semblu. 

Snímky: J. Dezort 

l 
Bratislavská lýra '71 
priniesla rad zaují
mar;ých interpretač
nýc71 výkonov . Medzi 
ne rrnhodne tre ba po
čítať oystúpenie d vo
jice Marie Rott1·ová 

Petr Nemec v 
piesni Het. nebuď ne
svá ( B. Ondráček -
Z. Borovec ) Skladbe 
vyspievali Cenu divá
ka. 
v Neckáŕ spieval vo 
finále skladlm P. 
Hammela a K . Pete
raja: Maľovanie na 
plot. Získal ňou za
slúžený úspech. rov 
nak·o ako s piesňou 
ľfetí trubadúr od J, 
Slavotínka. 

Snímky: L. Pákozdy 

Problémy teórie 
a publicistiky 
v slovenske; 
populárn1i hudbe 

(Dokončenie z 3. str.)' 
uvedomiť, že bez pracného nactobúdania 
autority nebudú môcť skutočne efektív
ne spolupôsobiť pri utváraní scény slo
vensk,ej !POpulárnej hudby. Bez take.jto 
prestíže nie je vlastne možná ani ylast
'ná publicistická činnosť - veľmi často 
v praxi y ldíme, ako rôzne, neraz aj 
.správne IPOstrehy nemajú vplyv na chod 
vecL Zoberme sl napriklad kritickú pub
licistiku. dotýkajúcu sa telev!znej Hit
parády. Na Slovensku sa na túto tému 
popísalo množstvo papiera, no myslím si, 
že dosť oprávnene si nepovažovali prí
slušn! televízni pracovnfci za povinnosť 
na tieto hlasy konkrétne reagovať. Sku-· 
ločná polemika vz.nikla až po uverej
nen! niektorých kritických príspevkov 
pražských autorov v časopise Melodie 
Samozrejme musíme oceniť na naše po
meJ:y novú sku točnosť - a to, že mla
di publicisti sa púšťajú do vyjadrova
nia názorov. Zatiaľ sú to · názory väčšl
'nou krajné: buď bezvýhradná apologeti· 
.ka. alebo 'jednoznačné zavrhnuUe. Pre
to od nove j generácie publicistov by 
sme sa mali dočkať prec!zn.ejškh, triez-

Leošom Janáckom a Václavom Kaprálom, k torém<J ve
noval svojráznu monografiu. - B. š. ~ 

In 1nemoriam 
L. Kunderu 

r:<a 22. jún t. r. poz~íval do Banskej Bystrice letnom súbore a orchestr! oqJer y Divadla J. G. Ta-
Z vaz slovenských skladateľov, Zväz slovenských .iovského. 
d!v~d~ll~ých ~melcov, Slovkoncert, 'KraJská 9r- Na tomto večere chýbala akademická sláv-
gamz~CJB_ ZSS v Banskej Bystrici, Mestský ná-
rodny vybor v Banskej Bystrici a Divadlo J. G. nostnosť t•adu podobných podujatí, zdvorilostné 
Tajovského na Slávnostný večer z tvorby ná- odvádzan'ie dane jubilantovi. Dominovala vôľa vy-
rodného umelca Jána Cikkera. Večer bol venova- , tvoriť najoptimálnejšte ovzdušie pre dôstojnil 
ný ~ajstrovmu jubileu _ jeho blfžiacim sa šesť- poctu. A na tomto vklade Bystričanov sa v :zmač-
desiatmám. Myšlienka zvoliť za centrum osláv nej mlere podieľalo aj obEmenstvo - pr!:tomnos-
za miesto pocty ~kl.adateľovo rodné mesto bol~ ťou i záujmom. m. 
šťast~1á a d-obre sa s funkciou hostiteľa vyrovnal 
aJ subor. ktorému pripadla úloha umeleckého 
re~lizáto_ra večera - Divadlo J. G. Tajovského. 
P~Itomneho autora s manželkou prijaLi predsta
VIte lia mesta. na večernom koncerte ho pozdravil 
zástupca Zvázu slovenských skladateľov J. Hatrik 
a predseda M!;!NV v Banskej Byst rici J. Mi kuš. 

Dramatu ťgia več.era bola citlivá, • ambiciou čo 
najvýstižnejšie postihnúť obraz Cikkerovho die
~a. vyhn;atnúť kľúévvé_ tni Ej sta k pt•ibliženiu dvoj
JedmostJ _- Umelec-Ciovek. V jednotnom toku 
odznela casť zo 'lpomienok. veľ-ká scéna Kaťuše 
zo Vzkriesenia. krehká ba letná kreácia na hudbu 
zo Slovenskej suity, dravé fatranské potoky, 
Scroogova veľká životná metamorfóza, .,návrat" 
Bega Bajazi~~ i záverečná oslava slobody, života 
z Jura J'ánosL~a. Pokus pribl!žiť majstra vychá
dzal - I _k?respondoval - so Smrekovou poetic
kou deľtmctou umenia, ktorá stála v záhlaví sláv
nostného PJ ograrnového bulletinu. 

. . Iriséenátori večera~ - -·režisér J. Chundeia, di
n~ent ~· Buranov~ký, choreograf F. O. Bernatík, 
vytvarmk P. Herf.!hl, zbormajster K. Béla votiH 
cestu striedmosti, ll'iekll sa dekorat!vnych vý
javov, hlučného vykladačstva umelcovho kréda 
Volili koncertné predvedenie, v civilnom večer~ 
nom oblečení, s úspornosťou gest, . javiskovosťou 
redukovanou na najnevyhnutnejšie - ale bez 
absencie dramat ického náboja, vnútorného na
pätia. Stavbu ve čera veľmi funkčne a štýlovo 
sk!boval i .,spojovacie mostíky" - vyznania bás
nika Jána Smreka o ľudskosti, živote kráse 
umení v Pt'Nlnese členov činohry Divadia J. G: 
Tajovského K. Dubovicovej a D. Lenc!ho. 

Interpretácia vyrástla zo S!polupráce troch slo· 
venských .operných scén - Bratislavu r·eprezen
tovala A. Martvoňová (Kaťuša), Košice J. Ko11-
der (Baj,azid. Jánošík). Ťarcha realizácie vš.ak 
spoč!vala najmä na umelcoch usporiadateľskej 1 

scény: D. Rohovej (Zuza, Katka ), Ľ. Vyskočilo

vej (Anna). š. Babjakovi (Scrooge), J. Hadra
bovi (Záhor·a), klavi!ľistke D. Surovej, zbore, ba-

vejšlch formulácii a presv·edčiv·ejšej a·r
gumentácie. Ku zlepšeniu úrovne slo
venske.1 publicistLky by ·prls:peta i lep* 
šia česko-slovenská spolupráca. Pre s lo 
venských publicistov by malo byť cti· 
žiadosťou p!sať do českých periodik, a 
naopak, slovenské redakcie . by sa vo 
väčšej miere mali snažiť zlskať mate
riály od popr-edných českých odborn!
kov. 

Záv.erom by som sa chcel dotknúť ešte 
jedného. podľa moje j mienky naj-

pulár - zjasni tvár; pop music - ti* 
teratúra, humor za 3,- Kčs". V 1\)raxi to potom vyzerá tak, že popri 

článkoch zo sveta populárnej hud·by 
sa znenazdajky objav! báseň význam
ného poeta a o niekoľko st ránok ďalej 
humoristická poviedka na pokračovanie. 
Vydavateľstvo Obzor by urobilo kus 
užitočnej práce, keby zlúčilo k&pacity, 
ktoré toho času venuje oblasti populár
nej hudby, a podujalo by sa vydávať 
špec-ializovaný, reprezentat!vny časopis, 
ktorý by postupne mohol vyriešiť mno
hé z otvorených (lloh v tomto smere. 
Ak by vznikol takýto časopis, za ktorý 
by sme sa mohli všetc,i postaviť, ve* 
rím, že by sa o;päť prebudil entuzlaz* 
mus tých ľudí, ktor!. teraz stoja od 
publicistiky bokom. že by sa tu sústre
dili všetky najlepšie síly. kt<;n'é na Slo
vensku máme. Možno by sa potom do
siahol stav, o ktorý nám ide; a.by sa 
publicistika ~>pominaného žánru stala 
dôstojným, rovnocenným partnerom je• 
ho ostatných zložiek. 

Symfonická redakcia 
Ceskoslovenského rozhlasu 

v Bratislave 
' l e V Koncerte komorne.] hudby (III. 

program, 4. VII. od 16,00) uvádza no· 
vé nahrávky: Sonatínu pre husle a kl~
vír od E. Suchoií.a v podaní J . Špitkovej 
a M. Lapšanského; Jar v údolí, tri p ies
ne p re soprán a klavír od J. Zimmera. 
Spieva E. Blahová, na klavíri hrá autor; 
Sláčikové kvarteto dielo 5 s flautovým 
sólom od H. Domanského interpretu
jú Sloyenské kvarteto a Vl. Brunner ml. 

e Bratislavský komorný orchester s 
dir. V. Mälkom a sól!sti A. Peňašková a 
E. Hanzelová predvedú nové nahrávky 
z diela D. Cimarosu, A. J. Bendu, H. 
Purcella a D. Scarlattiho (III. program 
5. VII. o 16,15). 

e M. Telecký, H. Gáfforová, A. 
lli.ilblingová a Ľ. Marcinger účinkuJú 
v koncerte Z nových nahrávok komor
nej hudby - s dielami M. Regera a F. 
Mendel~;sohna-Bartholdyho (Ili., 5. VIL 
od 23.00). 

e Komorné združenie na čele s 
V. Horákom prezen tuje vo svojich no
vých nahrávkach skladby J. Ch. Bacha. 
J. ľouchemonlina (III., 6. VII. od 
18.00). 

e Komorné skladby G. Rossiniho in
terpretu:jú členovia Bratislavského kvar
teta a dychového kvinteta (III. 6. VII. 
od 23,15). 

Správy zo štúdií: 

Suchoií.o~u Sonatinu pre husle a kla· 
vír pripravili v novej nahrávke A. Mó
ži a M Ka rin. Tance š . Jurovského z 
baletu Rytierska balada nahrala na kla
víri V. Kellyová. V. Šim\H~ko (husle) a 
P. Kováč (klavír) účinkujú v snímke 
Sonáty pre husle 'a klavír, op. 4 K. El· 
berta. Z. A. 

OPRAVA 
Nedopatrením sa v 1?. č. H:Z nedosta

lo pod článok Nové perspekt!vy pre r.šu 
meno Danlely Sllackej, kto~á besedu 
~prac<~vala. V recenzii RozlúČka Sama 
Kovára má byť správny dátum recitá
lov 3. a 10. mája. Odznela na nich o. 1. 
Sonáta C. Francka a nl·e Lisztova So
Jláta h mol.' Čitateľom sa ospravedlňu
jeme. ·r-

. dôležitejšieho problému - a to otáz
ky samostatného časopisu. Zárodky ta
kéhoto časopisu vlastne už existujú; 
vydavateľstvo Obzor vydáva dva časo
pisy, v ktorých d-ominujú malé hudob
né žánre. Myslím na mesačníky Ry tmus 
a Populár; no zatiaľ s ich úrovňou a 
zamer aním nemôžeme byť spoko,jní. ča
so,pis Rytmus vznikol z bývalého Hud
ba - spev - tanec a má slúžiť pre
dovšetkým rôznorodým súborom ľudo
vej tvorivos,ti. Takto popri populárnej 
hudbe a jazz·e tu nachádzame materiá
ly t iež z oblasti spoločenského tanca, 
ťolklóru, zborového spevu a podobne. 
Takto vzniká nevýrazný časopis pomer
ne malého nákladu, ktorý nikomu ne
škod! a málokomu pomáha. časopis P.o
pulár zasa vychádza v podstatne väč
šom náklade. Mysllm. ž·e k jeho popu-. 
larite vo veľl~e.i miere :prlsp·levajú fareb
né fotografie spevákov, za ktoré by Či* 
tatelía zaplatili v trafikách väčšiu su
mu, než ako je cena časopisu. Svoje 
zameranie výstižne charakterizovala re
dakcia časopisu v s logane, uverejne
nom vo švrtom tohoročnom člsle: "Po* 
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A rtura Toscani ni pri sktíške. Jeclna z posledných sní
mok pred orchestrom. 

Práve sa skončila 'operná sezóna v City Centre. Môj 
imp1·esádo Miche le de Pace mi telefonicky oznámil, že 
Toscanini by ma chcel počuť v Ot hellovi a prikázal 
istému pánovi Truccovi, aby so mnou naštudoval JPart. 
7. jÚ<na 1947 m i Victor Trucco tlmočil Toscaniniho 
želanie počuť ma v NBC, v štúdiu 8-N, a to hneď na 
druhý deň. Povzbudzoval ma ubezpečením, že Toscani
ni n.ie je taký prísny, ako sa zdá, a že s takým krás 
nym hlasom sa už vonkoncom nemám čoho bäť. Ale 
aj tak som sa v hlbke srdca o báva l, že na skúš-ke ne
o bst()jim a že ma Toscanini nevyberie do t-ejto vel'
ke.i opery. 

8. júna o t retej popoludní som s'a v sprievode svojej 
ženy Nanetty vybra l do NBC. Stúdio s galériou a pries
tra n,ným prlzemlm ma lo polkruhový tvar. Bolo vybave
né všetkými najdokonalejšími tec)hnickými prostried
kami, potrebnými pri vysielaní; o rchest rová mušľa bola 
trochu vyvýšená. 

Keď som vošiel. vše tko bolo ponorené do tmy, len na 
javisku svietilo mdlé svetlo. Ohlásil sa Trucco a po
s tupne som v šere zač al rozoznávať niektoré veci. 
Majster Toscanini sedel v kresle. Keď ,počul moje me
no, zdvihol sa a išiel m i oprot i. Podišiel ku mne a opý
tal sa, kde som študoval. Nemohol som odpovedať : 
jazyk mi akoby JPrirástol k podnebiu. Keď videl mojE> 
rozrušenie, spýtal sa: "Prečo sa na mňa tak upreto po
zeráte?" Napokon som dostal zo seba: "Majstre, od 
devia tich rokov, len čo som sa začal učiť · hudbu. stálE> 
som poču l o vás. poznal som vás, aj keď som vás 
nikdy nevidel, veľmi som túžil rozprávať sa s vami. 
A teraz nas tala tá veľká chvíľa. " 

Toscanini sa ma opýtal, či som spieval Othella. Odpo
ve dal som, že som sa ešte neodvážil otvo•riť túto par
titúru. 

- Tak aspoň ,poznáš svoj part? 

- Majster Trucco ma učil. 
Trucco ubezopečil Toscanin iho, že part ovládam a že 
predtým, ako som začal spievať, som hral na hoboji a 
na anglickom rohu. Keď to Toscanini počul, radostne 
zvolal: "Tak ty si hral na hoboji ! To znamená, že dobre 
ovládaš dýchanie. Pri speve treba dýchať práve tak. ako 
pri m e na hoboji .. . Tak poď, ne oh počujem, ako spie
~aš." 

Vystúpil som na pódium, kde stál klav!r, a začal som 
spievať. T!ľucco ma sprevádzal na klavíri. Už pr i l{)r-

rir . Or g a š i m o v á, odbor ná asistentka Katedry 
hudobnej vedy a výchovy na FFUK v Bratis lave sa po 
tieto dni vrátila z dvojmesačného pobytu v Moskve. 
Cieľom j ej cesty bola konfrontácia m etodologických po
stupov v súčasnej vokálnej pedagogike. Už predtým 
previedla výskum u pedagógov vokálnej interpretácie 
na varšavskej a krakovskej Vysokej škole múzickej , 
na varšavskom konzervatór iu - a samozrejme na do
mácich hudobných učilištiach: pražskej AMU, bratislav
skej VŠMU a Konzervatóriu. K práci na spomínanú té
mu· potrebovala - k celkovému hodnoteniu vokálnych 
škôl s lovanských n árodov a vplyvu fonetiky hovorového 
jazyka na spievané s lovo - aj nevyhnutné zoznámenie 
sa so sovietskou vokálnou pedagogikou. Pretože jej po
byt a výskum sa dotýka otázok d iskutovaných aj na 
stránkach nášho časopisu v nedávnej dobe (viď disku
siu na pokračovanie o ,lllov~>nskej vol•álnej pedagogike 
v r. 1969-70) , položili sme dr. Ofge Šimovej n iekofko 
otázok: 

vých vetách recftatfvu ,.Stolto ~ chi s'a-ff<~ga per amo
re di donna" som počul , ako majster povedal: ,.Pekné 
zafarbenie h lasu, na starý spôsob." 

Akoby mi niekto da l inj ekciu smelosti. Pocítil som, že 
srdce mi znovu bi je v normá lnom rytme, úi>lne so.m sa 
upokojil, a j hlas mi zaznel · jasnejšie, silnejšie ... 
Začal som spievať ,.Zdra<vi·cu", vložiac do nej celú dušu, 
a tak som spieva l oelý Jagov part. Keď som skončil 
vetu "Hľa, lev", Toscanini vstal a povedal: "Calrujem, 
t eraz mi, prosím, zaspievaj "Sen", a le najprv .,ozeraj, 
ako to zaspievam ja." 

Sledoval som pohyb majsrt:rových perí ... Spom1nam si, 
že celý "Sen" zaspieval so zatvorenými očami, spre
vádzajúc sa spamäti. Pripadal mi ako nejaká nad-priro
dzená bytosť .... Zopakoval som úryvok, snažiac sa vy
dať zo seba vše•tko, čo som cltil, čo som vedel . . . Pozrel 
som sa na Toscaniniho ústa : našepkáva! mi s lová. Keď 
som skončil, m ajster povedal: "Áno áno, cttlš, čo tre -

Giuseppe Valdengo 
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ba. ale v tom, čo si teraz spieval, niet.o - anľ 'kvapky 
z Jaga! Jago - to je niečo celkom iné'!" 

V st redu, 16. júla, ma Toscanini pozval 'na' hodinu. Pres
ne o desiate j som čakal pred jeho vilo.u ,. v ·· Riverdale: 
Stála uprostred zelene. na brehu rieky H.~dS?ÍÍ· ·Siuba ' 
ma zaviedol do priestranného salónu, .ktorý !>_ol· celý 
vyložený d·revom a pripomínal kajutu. pr'v~j ·t r lE!dY . na 
zaoceánskom parníku. Na klavíri stá li v ·luxl.fsný.Čh rá- . 
moch Verdiho podobizne s jeho autográmäm( ryfajster · 
ma prijal vľúdne . Zobral kla vírny výťah ·Othella a po
vedal: "Venova l mi ho Ve·rdi po mojom prvom predve
dení opery v La Scale. Vtedy spi-eval Tamanio." 

Majster začal hrať ·a JPOtom sa obrátil ku mne: "SkO
sime prvý recitat!v. Verd iho opera stoji na recitat i
voch". Spieval zborový part "Si ca lmi la bufera", potom 
som nastúpil ja: " Roderigo ebben ch~ pensi?" 

Nepamätám sa, ko ľkokrá t ma Toscanini zastav-il. Spie
val mi kH:I:dú vetu , vysvetľova l mi .Je j zmysel .a rad il mi, 
aby som nikdy slová nebral na ľahkú váhu, "zvlášť 
v Othe llovt sú slo vá post avené na t•oveň hudbe". 
Pracovali ·smP mekoľko hodín. Ma jster sedel za klavl
rom a .ia s<"rn • no tami v rukách s triedavo spieval a 
načúva! .ieho s lovil m. . 
Po obede sme vyšh na terasu vypiť si kávu. Toscanini 
mi rozprava! " svo jej kariére . Spýtal som sa ho, k čo
mu má akr1 dir igen t vrúcnej ší vzťah - ku koncertom, 
alebo k operám. 

- Opery vždy boli mojou vášňou. - odpovedal maj
ster. - Vždy som sa snažil nájs( rozu mných SJPevákov, 
pružných, ochotných riadiť sa mo,j!m! pokynmi, a vždy 
som hnal gigionov (slangové' slov-o, ktoré slúži lo na 
označenie samoľúbych. namyslených spevákov - pozn. 
red.) . nevedel som ich vystáť. Pravdu povediac, spevá
kov som si mode lova l sám pre seba. 

- Majstre, - pokračoval som, - na ktorých spe
vákov si na jviac spomínate? 

- Nuž, pod mojou t aktovkou spieva lo mnoho umel cov. 
nev•iem, koho by som mal spomenúť. Vždy som mal veľ-

Nielen 
, 

sprava-

zo služobnej 

cesty e ~o 

ml rád Pertila, T<!tl dal Monte, Galeffä, Stablleh<!. Preil 
vami spevákmi sa vždy treba mať na ptJOzore. Ste vzác
nym materiálom, keď vás má kto usmerniť. 

. O tretej sme sa opäť vrátiLi do pracovne a začali sme 
študovať nádherný recitatív: "Roderigo, ebben che pen
si?" 
Začal som spievať, snažiac sa urobiť zadosť všet kým 
.ieho požiadavtkám. - Si chlaplk! - pochválil ma maj
ster. - Uvldfš, bude to pekný kus. Doma prejdi v mys
li všetko od začiatku, zajtra si to zopakujeme. Pracovali 
sme do piatej. Na rozlúčku Toscanini povedal: .. Som 
rád, že ťa poznám. Odovzda j pozdrav odo mňa tvojim 
blf2kym. Zajtr a o t retej ťa čakám v NBC. v mojej pra
covni na siedmom poschodí." 
Stalo sa, že počas práce nad postavou Jaga mi musel! 
vytrh-núť boľavý zub. Napriek tomu som na hodinu 
k majstrovi tPr-išiel. Toscanini veľmi zdôrazň oval u spe
vákov obetavosť. Spievať oom, pravda, nemohol. Ospra-

l. 

, •• pred Villa Paulina v Riverdale. 

vedlnil som sa. Majster ma upokojoval: "To presta
ne . . . Dnes môžeme hovoriť o mnohých veciach, ktoré 
su pre teba užit()čné." 

.k začal hovoriť o Jagovi. Považoval túto postavu za 
jednu z ·najlepších Verdiho postáv, ale za veľmi ťažkú 

. pre int erpretov. 

- Poz·ri sa, - vysvetľova-l ml, - sú postavy, ktoré sú 
už ho-t o vé, to znamená presne načrnuté skladateľom, 
napríklad Rigoletto, Othello, Boris Godunov. Don Ba
sllio, Mefisto. Počul som v týchto ú lohách rôznych s pe
vákov: aj s priemer.nými h lasmi uroblli dobrý dojem . 
Pravda, aj kostýmy a masky urobili svoje. Na druhej 
strane s·ú postavy, k toré treba do tv á ra ť; umelec 
musi do n ich vložiť celé srdce a celý r ozum. aby ich 
urobil jasnými a jednoduchými. S takými !POstavami sa 1 

t reba úplne stotožniť, pocítiť ich v sebe - tak, ako ich 
vide.J a cit!l skladateľ. 

A Jago, - pokračoval Toscanini, - pa t r! práve do dru 
hej skupiny. Jago je stelesnenlm zla je- pekelnou pá
kou, ženúcou dej k tragickému koncu. Má pra r ovat 
nenápad.ne, s rafinovanou úskočnosťou, chodiť ako rys, 
robiť špeciálne gestá, n ikdy nepúšťať zo zrete ľa zlobný 
cieľ, ktorý si bol post avil pred seba. Ak sa umelec čo 
len na chviľu od:púta a zabudne, že je .l ago, obece nstvo 
poc!ti, že sa od neho vzdaľuje ... 

Iba v "Credo", - zdôraznil majster, - má Jago chvi
ľu, keď je sám k se be úprimný: odhaľuje seba, hovorí, 
že on je skutočne taký. A q:>otom je opäť prefíkaným, 
chladnokrvným intr!gá~1om. Jago sa nemôže nikdy uvoľ
niť, svoje gestá konttroluj e; ,všet ko je v ňom bezcitné, 
vypočítané. A keď Othe!lo, rozdrvený žiarlivosťou, padá, 
Jago víťazoslávne triumfuje ako Satan. On je pánom 
situácie: z-lo nfm učinené prinieslo svoje plody. 

- To, čo som t i teraz · povedal, drahý Valdengo, -
povE>dal na záver Toscanini, - musíš mať vždy na pa• 
mäti , keď budeš hrať tento unikátny typ. 

( Pokračovanie •V budúcom čisle.i 

Kde ste študovali sovietsku vokálnu 
pedagogiku a ako by ste charakter izo
vali poznatky zís-kané v ZSSR? 

- V ZSSR s om bol'<! dva mes~ace. 
Sídlom môjho štúdijného pobytu bol Go
sudarstvennyj muzyk,afno·pedagogičeskij 
insti-tut im. Gnesinych a Konzer vatórium 
P. I. čajkovského v Moskve. Mala som 
pdleei<tosť sledovať 'Prácu viac ako 30 
pedagóg()v sólového spev-u. (Na spo
mlnaných školách študujú poslucháči zo 
všetkých kút ov Európy a - samozre j
me - zo všetkých zväzových republík 
ZSSR.) Ale vráťine sa k o tázke. Za krát
ky čas môjho pobytu som nestačila pre
skúmať celý hudobný školský systém, 
venovala som sa prevažne vokálnej pe
dagogike. Organizácia v tomto smere 
sa mi zdá vynikajúca. Výehov-ou vyso
koškolsky ndelaných hudobnlkov sa za
oberajú v Moskve dve vysoké školy -
už spomínaný Inštitút Gn-esinych, ktorý 
;ie roz;delený na fakulty - podľa od-

bor ov ( inštrumentalist i, vokalisti, dit·i
genti a pod. ). Inštitút sa špecializuje 
na výchovu hudobných pedagógov pre 
odborné hud·obné školy. Pri3ímajú sa tu 
poslucháči. ktorl sú absolventami štvor
ročných hudobných učillšt n a úrovni na
šich konzerv-atórií. Počas 5-ročného š tú
dia získinnajú poslucháči (okrem prak
tických základov svojho odboru) veľmi 
solldne základy teor-etické, takže ab
solventi sa uplatňujú nielen ako výbor
ni jnter:pr,eti, al·e aj ako fundovaní pe
dag(igovia. Calšou bázou na výchovu 
vy?ok~školsky vzdelaných hudobníkov je 
Konzervatórium - na úrovrui našej vy
sokej šl(oly. Venuje sa výchove hudob-

práci je laboratór ium fyziológie spevu 
a vokálnej metodiky, k toré pat ri k In
štitútu . . Pracujú tu vysokokvaľif ikovanl 
odbornlci, z ktorých každý je okirem 
svojej profesie (inžinier, lekár) aj ab
solventom sólového spevu. Otáz·ky vo
kálnej interpr,etácie sú im takto bliz
ke a môžu sa Im v-enovať skutočne fun
dovane. V tomto smere je ()rganizácia 
sovdetskeho hudobného školstv-a pre nás 
nasledova.niahod-ným príkladom. 

budúcich interpretov - z veľkých teri .. 
tórií ZSSR. ň·al šiu výhodu ruskej vo• 
kálne.i školy pred slovenskou vidfm v 
intonačne ] báz-e ruského hovo.r ového ja
zyka, k torý j e v porovnaní s našim in
tonačne vyššie postavený, obsahuje vy
soké formanty. V porovnaní s ňou má 
s lovenská spevácka ško la iba krátku 
tradfciu a bo la ovplyvnená - okrem 
t alianskycn vplyV()V - tiež st arou ne
meckou ško lou wagnerovského typu, 
ktorá sa k nám dostala prostredníc
tvom českých pedagógov i spevákov; do 
určite .i miery je modi fikovaná vplyvom 
fone tiky česke.! reči. Tiež tu bol vplyv 
maďarske j a viedensk·e.i školy, Tleto 
prúdy sa u niís prelinajú. Napriek veľ
kej ·snahe s love nských vokálnych •peda
góf.jov o vytvorenie vlastnej národ nej 
školy, sa ju - podľa mojej mienky -
zat ia ľ nepodar ilo vytvoriť. To nezname
ná, že sa u nás nevychovávajú dobrí 
speváci. Dôkazom sú speváci. ktor! hos
ťujú v zahraničí, príp. sO držiteľm i pr
vých miest v rôznych speváckych sú
ťa.~iach . 

Podfa. vašich slov ' by sa stručne dalo 
zhrnúť, že rozdiel m edzi jednotlivými 
národnými školami je - okrem iného 
- značne ovplyvnený fonetickou. resp. 
artikulačnou bázou hovorového jazyka. 

- Áno, je to tak, ak si k tomu ori 
dáme tie podstatné slovlčka "okrem iné
ho". P-roblém je to veľmi zložitý il ne
d-á sa vysvetliť niekoľkými vetam i. ~a 
tejto téme sa zatiaľ pracuj e, škoda , že 
nemáme na Slovensku také podmienky 
výskumu, aké sO v ZSSR. Vysoká úroveň 
teoretického bádania s,a prejavuje i v 
pt·axi, čoho dôkazom sú vynika,iúce vý
sledky sovietskych spevákov na domá
cich i zahraničných scénach i súťažiach. 

ných interpretov. · 

Na rozdiel od nás, kde sú z nezná
mych príčin niektoré hudobné odb'ory 
preferované, iné diskriminované, v ZSSR 
je možné stať sa ašpirantom aj na vo
ká lnej fakulte . Tamojší ašpiranti sa ve 
nujú nielen pr aktickým, ale aj t eore t ic
kým ot ázkam. Veľkou !POmocou v ich 

Cím by ste charakterizovali špecific
ký štýl ruskej vokálne j in terpretácie ? 

- Má naň v-eľký vplyv ruská národ 
ná pieseň, ktorá sa vyznačuje svojráz
nym spôsobom Inte rpretácie. Na r()zdiel 
od s lovenskej vokálnej školy. ruská sa 
vyznačuje prlebo;jnejšlm, ostrejším a 
tým aj nosnejš!m tónom a väčšlm vib
rátom. Netreba zabúdať na výborné hla
sové fondy typické pre Rusko, výhody 
spojené s možnosťou výberu žiakov - Zhovárala sa: T. Ursínyovi 


