
Zamyslenie nad folklórnymi festivalmi Neobyčaj.ný Kruh. priatelov um.e:.. 
Jubilanti: A. Moyzes a t. Rajter- Videokazete ··patrí budúcnos( . 

n1a 

Folklórne~ 1 

leto ! MILAN LEŠCAK 

Folklór - vel'mi podstatná súčasť. s lo
vens kej národnej kultúry, ktorá nás 

vy trva lo ~ neodbytne prenasleduje bez 
toho, aby sme sa vážne zamys le li nad 
jej skutočn,ým významom. Na prvé po
čutie je slovo fol klór ka2dému jasné. 
Prernietame si ho v poslednej dobe čo 
raz ča~ tejš i e . Folklór v dennom útok u 
r-ozh lasu - v tranzis torovom či drôto
vom prevedení, v rôznom balení, "pek
ne" upravený s donáškou do ob,ývačky. 
Hozhlas si však cest u k folklóru a s 
ním k poslucháčom usilovne hľadá. I< Ie
notnicové programy autent ického folk ló
ru pripravované O. Demom svedčia o 
tom, že v rozhlase sa folklóru rozumie. 

"Folklór" - Dobšinského rozprávky, 
.,folklór" - halušky s bryndzou, .. rol- . 
klór" - hrešenie na pri edomí, "folklór" 
- kol iba s pravou slovenskou vodkou 
pri ceste, ,,folklór" - spotení vysoko
školáci v Lúčnici, ,.folklór" - spev 
r egrútov na Horehron! či v Zemplíne. 

Je na každom kroku,, obkľúčil nás 
v svojej storakej podobe. Žiaľ v sto

r akej podobe pod rôznym zorným uhlom 
sa vec iam rozumieť nedá , 
F olklór - fest ivalový, čiže púť k 

fol klór u. Pomaly za11ib jú púte a 
jarmoky, ich spoločenská funkcia sa 
niekedy nahradzuje zájazdo m na My 
fair Lady, alebo na ligový z&pas do Tr
navy. Trochu si pošportu jeme, trochu 
si vypijeme, pozhovárame sa, zaspie
vame s i - a odchádzame sp oko jní do· 
mov. 

*** 
V Strážn ici bude folklórny festival , i 

pražsld .,ostri hoši v pollitrákoch" a 
starých vojenských bundách, cestujúci 
mlčk.v autnslo pom. sa vmiesia do t isíco
vého davu v strážnickom zámockom 
par lw , poto m sl unavení sadnú, kri· 
ticky rozoberú rodinné problémy Beat · 
les svoju neutešenú finančnú s it uáciu 
a un~vP ní - si r.aspieva jú... nedba · 
júc, že no rínku začlna záposiť uras· 
tený ostravský ban!k s odrasteným cir · 
kusovým medveďom . . . 
: K desi opäť zaznieva potlesk. Františe.k 
' Okénl<a, spevák, tanečník a muz1· 
kan t. nenútene a podomácky uvádza au
tentických nositeľov folklóru z Horňác
ka, nekonečný rad vý.bomých muzikan · 
t ov, spevákov a tanečnlkov. 

' f ermln folklór sa často a samoz-r.ej -
me zamieňa s term1nom · ľudové 

umenie Je to pravde.podobne dôs ledok 
romantických názorov z minulosti, kto
ré nekriticky všetko ľudové glorifiko
vali, nevidiac. že fo lklór žije ináč ako 
profes ionálne umenie, má podstatne i.né 
ťunkcie. K t akejto triezvosti sa prebí 
jame pomaly a ťažkopádne. 
V še tok folklór nebol a nie je umením 

bol súčasťou jednej zložite j samo· 
statnej kult úrne j štruktúry, nesúcej ~ 
sebe od vek ú rozpornosť rôzneho stupňa 
rlokonalosti, v globále neuveriteľne har 
·nonickej, v jednotlivostiach niekedy l 
:>riemernej a zlej. 
N akoniec - nie každý bol obdarený 

' dobrým hlasom, nie každý mal dob-
rý sluch, nie každý mal rovnako vyvi· 
nuté estetické cítenie, ale každý s a zú· 
častňoval na s'vadbách, pr ladkach, t an
covačkách . . . Tejto skv·elej harmónii 
však treba rozumieť. 
Ni·e je treba vyťahovať z ko,Jáča ' hro

zienka: ale jesť ho celý. Bolo by te 
nespravodlivé i voči tomu koláču - l 
voči cuk r árovi. 

,(1Pokračovanie na -8. · et-r.) 

Ročník III. 
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Cena 2,- Kč!J 

Disku.sia - polemika 

Vaľmi dobre vieme, aká je situácia 
vo vzťahu mlá.deže k vážnej hudbe. Kon
certné siene zväčša zívajú !prázdnotou, 
a keď sa zaplnia, tak poslucháčmi str ed
nej d s tarše j generácie. Mladých náj 
deme sem- tam, .a mrzľ to tým viac. že 
socialistic:ké zriadenie otvára dvere 
umenia každému, podporuje ho a vy
nakladá naň veľké sumy. Obraztle .po-. 
vedané : Vypestované plody dlhoročnej 
a svedomt,tej práce sú uvarené. upeče 
né, chutne nas1!!rvjrované na stole a ne
má ich kto skonzumovať. 

Natrska s e nám· otázka, kde začať, čo 
robiť a ako pokračovať'? Mys líme,· že 
tťe b a z-refo rmovať obs ah, formu a metó
dy práce už od materských a · základ
ných deväťročných škôl. Tu j e počúva
nie hlldby .najpáfčiv~Jším problémc;>tn. Je 
tu akési vákuu m, do ktorého sa sem
tam niečo zaseje . ale meneJ vzklfči. 

Z prieskumu :sa ·dozvedáme že .. nie
ktorí uí;itelia počúvanie hucl'~v obchá
dzaJú, alebo robia ho neprav idelne, for
málne a p.d tr fm \lte od. jeho • posl~nia 
a ciefa . . Na počúvanie . sa . neJ:?rip.ravu.i\í. 
lebo s\1 . nemajú z čoho a sami nie sú 
natoľko informovani, aby sl vedeli nájsť 
pramene, vhod.nú literatúru a .pomôcky. 
Ich kn ižn ica ziva prázdnotou, nema jú 
ani metodické:ho spr ievodcu, nesledujú 
a ani neodobe rajú odborn\1 Uterati1ru, 
nepočúvaj ú vysielanie rozhlasu a t ele 
vízie pr e školy. Gr.amopla tne, ak vôbec 
m ajú, sú poškodené a gramofôn s o tu
pe nou ihlou vydává kozm!c~ý ,šum. rôz
ne zvuky, ktoré s~ hudbou nemajú nič 
spoločného. Ak 'sa predsa na niečo ta 
kýto učltel' zmôže, tak sú to raktá mi
mohudobné. ktoré sa hudby nedot ýkaj ú. 
Takáto je situácia najmä v ročníkoch 
1.- 5. ZDŠ. 

V ročn!koch 6.-9. ZDŠ .le situácia o 
nejaké to percento lepšia. Máme tam 
už aj odborn!kov, ale t!to u čia všetko 
možné ( nie všetci) , len nie hudobnú 
výchovu. Vinu na tom ~ samozrejme 
- nesie riad ite ľ školy, Preto by nebolo · 
od veci, aby odbočka SSHV. katedry Hv 
pr i PF !pozisťovali t akét<J ·pr ípady a hlá 
sili to patričným nadriadeným školským 
or~ánom. Mnoh! mlad! uči telia sa sťa-
7.u.iú, Žť.' riaditelia ich. škôl nep amätajú 
pri roznočte škóly ··an i tou najnienšou 
s.umou na · Hv, na dr uhej st rane desať

tis!covýmf· položkami o'bo·hacuj"ú . nie koľ

kotislcový in~entár Iných predmetov. 
Idea lizmus mladého učite ľa sa nepocho
pením takýchto riaditeľov škôl mení v 
nezáujem, stcáca sa elán a miesto •t oho 
nast\1pi stagnácia. určité ust rnutie a sa
mozrejme s t ým súvis iaca zaostalosť a 
nechuť. Nechceme generalizovať ! · Sú 
učitelia, ktori v·edia pt:elgmávať . ť-až- : 
kosti a učia a,l popri nich veľmi dobre. 
Zhotovujú s i s ami pomôcky, maj ú bo
hatú diskotéku, fonotéku, s leduj(! vy-

1 sielanie pre školy, nahr ávajú si tieto 
relácie na magnetof6nové pásy, sledujú 
televíziu a čitajťi odborné časppisy. V 
ich •knižniciach nájdeme ~POSledné no
vinky týlka j\1ce sa hudby. qenne cvičia 

na hudobnom nástro ,il, · spievajú v s pe
váckych : zboroch, organi2lujťi s de·ťmi 

návštevy koncertov a o;peJ;ných pred
stavení, . vedú ml-motriedne hudobné· 
krúžky a besedy o hudb'e, majú svoj 
vlastný detský <;pP.vácky zbor. Svoj.lm·l 
11spec.hm1 V?~ahom !M~6palom · ik práci sd 

vytvorili na &kole t akú autoritu, že im 
ide v ústrety aj riaditeľ. Spevom a .hud
bou š!ria dobré meno školy a hlavne 
žiaci · sa tešia na ·spoločné stretnutia, 
v ktorýc-h nachád~ajú duševný oddych; 
hravosť spojenú s estetickým zážitkom. 
Ži aľ, takýchto učiteľov je málo a- bude 
ich čím ďale .i menej, ak sa im nepodá 
urýchlene pomocná ruka. 

Spev a počúvanie hudby a:ko samo
stat né zložky Hv na. ZDŠ zač!najú strá
cať svo,ju samostatnosť. Mal! by navzá
jom do seba vrastať, doplňať S!li, mali 
by byť náplňou vyučovacej · hoditiy · so 
striedavou prev.aho·u jednej, al·ebo dru 
hej . PreJde ešte ve l'a času, kým na 
všetkých ZDŠ sa bude r.ealizovať počú 
vallie hudby t ak, že naozaj bude plniť 
svoje poslanie. ako to vY,tyčujú u~~bJ~é 
osnovy. 

·Aby sme aj v rpredht·ávani hudby na 
ZDŠ a SVŠ urobili nápravu; t reba ne
odkladne riešiť n iekoľ:ko úloh: 

·l . Usporiadať · cyklické š kolenié · pre' 
učitel'?v v 1:-9. 'pos tup'tiom ro~níku 
ZDŠ a SVŠ. Tejto' úlohy by sa mál! cho
piť odbočky. čSSHV a SSHV, OPS, KPÚ 
a katedry Hv prí PF. Náplňou by mali 
byť praktické výstupy, .po nich rozbory 
a t eoretické školenia. 

2. Vydať gramoplatne v takom mn·ož· 
stve, aby sa dosta li clo každej školy" béz 
objednania. Gramoplatne by mali ma~ 
rozšírený 1počet skl·~dieb pre .J.ednotli- \ 
vé ročníky, aby si z nich učiteľ .mohol 
vybrať. Ku každej gramoploatní prilož.iť 
klavírny výťah, alebo IP3ľ·t itúŕu, ďalej 
fa·k-tografické údaje o skladate l'ovi, ' 
spracované zau jímavou formou. ako by 
si t o vyžadoval vek det! a samotná 
skladba. Nemali by tu chýbať fo togra
fie skladateľa z jeho života, m iest jeho 
pôsobenia a inšpirácie. Príloha by mala 
obsahovať fotografie jeho 'diel, oper
ných scén a ich hlav.ných prec.lsta,vJte
Tov. chat·akteristických hudobných ná
strojov v celkovom zábere i v det ai
loch. Mali by to byť fotografie veľké. 
farebné a kvalit né. Gramoplatňovä pt·í
loha by ma la obsahovať vhod.né lit erár
ne úr yvky a umelecké obrazy, ktoré by 
umocňovali estetický zážitok. Fotogra
fický materiá l by okrem prílohy mohol 
byť s pracovaný do diaf ilmu, alebo ln
formativneho filmu. 

Na prvý pohľad sa tieto požiadavky 
zdajú nespl!lliteľné. Pozrime sa v·šak na 
výrobky nášho gramoprlemyslu v ob
lasti IPOpuÍärne,j hudby, ako rýc-hlo a 
kvalitne vie ! dodať na t rh no.vinky a po
dať infonnácíe o srpevákoch na obaloch 
platnt Pozrime sa však na druhé vy
danie Supraphonu, ktoré je určené pre 
š koly: nekva!Jtné nahrávky, ná lepky . na 
gramopJ.atniach bez názvov skladieb a 
sk·ladateľov (učiteľ si za'k·aždý.m musf 
brať obal, aby vedel, o ktorú .skladbu 
ide ), oba ly sú uniformované, be-z naj
menšej informácie o skladateľoch a 
skladbách, s nevkusným písmom .• O vý
tvarnej stránke sa t u nedá vôbec ho
voriť! Prečo nie·ktorým žánrom sa dáva 
zelená a niektoré · čakajú celé mesiaci"' 
na svoje vydanie? Verime, že nový ria
diteľ Opusu - dr. Ivan Stanislav bude 
mať pochopenie pre tistcky učite l'ov a 
desaťtisíce žiakov .. . 

o. STRMEŇ 
(Dokončenie v budúcom čfos,Je . ) 
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Prázdninové stretnutie 
Slovenská spoločnosti. pre hudobnú, vý

chovu počas · trojročnej 'činnosti ·usporia 
dala samostatne (či v spolupráci s inými 
inUitúciami), celý rad seminárov. Na nie 
ktorých sa sftetli hudobní pedagógovia z 
pedagogických fakúlt, teoretických pra
covísk a odborných komisií· SSl-lV a r ie 
šili predovšetkým ko•1cepčné otázku. l 1lé 
boli urče•té na pomoc učiteCom httdobnej 
výchovy z mater ských šTcôl, ZDS, ĽSU a 
zo škôl iných typov. 

Na l. letný hudobno-pedagogický .~emi
nár do Trenčianskych Teplíc pozvala 
SSHV ako prednášateľov popredných čes
kých a slovensTc,(jch hudobných pedagógov 
a súčasne Vlfbrnnýcl• učiteľov hudobnej 
výchovy zo ZDS. ĽSU a pedagogiclcých 
fakúlt, ktorých delego1Jali pobočky SSHV 
na Slovensku. Do 50 zaint eresovaných 
účastníkov (v t ýždni od 12. do 18. VII.) 
sa zaoberalo hudobnou pedagogikou v 
komplexnnm ponímaní. Na rozdiel od 
predošlých, monotematicky · zameraných 
podobných podujatí tu l?oli zastúpe•lé 
všetky hlavné hudobné činno.~ti. h:toré 
tuoria hudobmí výchorm v zálcladnom 
i mimoškolskom vzdelávaní. mo o po
~matky, srlvisiace s •eceptívnou činnosťou 
(počúvaním hudby) a aktívnymi čin.nos
tami, kde okrem spevnej zložky patrí aj 
inštrumentálny prejav detí na didaktic
kých (ľahkoovládateľných) nástrojoch a 
hudobno-pohybová výchova. 

Sp e v ž i a k o v i pri •·ozšírení a obo
hatení hudobnej výchovy o nové hudobné 
činnosti (inštrumentálne, pohybor;é) na
ďalej zostáva ťažiskom tejto uýchovnej 
oblasti. Na seminári boli zaradené nie 
ktoré náročnejšie problémy intonácie. 
účastníkom ich objasňovali Viliatn Fedor, 
vedúci Katedry hudobnej výchovy na PF 
v Nitre a Edita Višňovská, odb. asistent
ka PF v Trnave. 

Dr. Viliam Fedor uviedol prltomných 
aj do problematiky po č ú v an i a h u
d o b n ý c 11 d i e l , počnúc jeho psycho
logickou stránkou, cez rozbory skladieb 
spojené s predhrávaním, až po rôzne me
todické problémy, týkajúce w počrívania 
hudby na ZDS a ĽSU. Podnetne na ne 
upozornil aj dr. Libor Melkus z Peda
gogickej fakulty v Olomouci. 

*** 
O r ff o v S c h u l we rk je významným 

aktivizačným prost riedkom v hudobno
pedagogickom systéme mnohých krajín a 
práca s ním u viacerých naiiich popred
ných pedagógov dokazuje, že i u nás ho 
možno tvorivo uplatniť. Preto sa mu na 
seminári vyhradilo pomerne dosť miesta. 
Problematiku úvodom zhrnula Eva Klei
nová, p,.ofesorka gymnázia a ĽSU v Pieš
ťanoch. Potom ,;i téčastníci zamuzicíro vali 
P!Jd. ,v~f/.ením . skladateľa Pavla Jurkoviča 
z Prahy. Vytvoril z prítomných schopný 
ensemble, ktorý hravo zvládol hrn "na 
hudobnú otá::ku a odpoved'" , vytváranie 
jednoduchých rond, variácií i passacaglií 
i vkusné sprieuody k piesňam pre deti. 
Zúčastnení sl vy.~oko ocenili predov.~etkým 
to, že ich upozornil, ako upravovať po
mocou didaktického inštr!).mentária, spevu 

V prvých augustových dňoch boli o sla
IVY 50. výročia objavenia jednej z naj 
väčšieh jaskýň v strednej Európe, u ni 
kátnej a prekrásnej Demänovskej jas
kyne Slobody. Oslavy vyvrcholili sláv
nostným 'koncertom, ktorý bol u nás po 
prvýkrá t v .1 a s k y ni. 

Koncert (7. VIII. 71) otvoril riadi teľ 
Správy slovenských jaskýň - dr. J. Ja
ká!, k torý vo svojom príhovore pove
dal pár slov o jaskyni. Potom n a pó
dium, ktoré bolo postav-ené v priestore 
Hlbokého dómu, nastúpil Žilinský m ie
šaný zbor so svojim dirigentom, pt•ofe
sorom žilinského Konzervatória - An
tonom K á l l a yo m. Poznám tento zbor 
už roky, a musim konštatovať, že sa 
vypracoval medzi špičkové súbory u nás 
- môže kľudne konkurovať aj profe
s ionálnym teles!ím. Na svojom konte m!í 
množstvo prvenstiev z domácich a za
hran ičných súťaž!, čo nemá ani jeden 
náš zbor. 

Zbor vystúpil tesne pred zájazd.-m do 
Bulharska a pred súťažou v talianskom 
Arezze. Na skladbách Jána Cikke.ra, Eu
gena Suchoňa, Mikuláša Schneldr.a-Tr
navského, Dmitrija ·sosťakoviča a ďal 
šfch skl.aooteľov demonštroval vyn!k.ajú
cu pripravenosť. Žilinský s.pevokol má 
vyrovnané všetky hlasové skup iny. Dis
ponuje obrovským dynamickým fondom, 
perfektnou hlasovou a speváckou t ech
n ikou a veľkým zmyslom pre štýl. Je 
to vizitka cieľavedomej a n amáhavej 
práce dirigenta Antona Kállaya, ktorý 
vychováva zbor "o všetkých stránkach. 
Pod jeho vedením dosiahli Žilinča nia 
najväčšie úspechy. Repertoár zboru je 
obrovský - . obsahuje sklad·by od re
nesančných skladateľov až ,po najnovšie 
smery (dokázal to aj na prehliadke sú
časnej slovenskej hudby "JESEŇ' 70"). 
· Je veľkou škodou. že t~nto, aj keď 

i "hry na te!o" slouenské iudo~.;é p.iesne 
(t ie, ktoré majú v učebniciach hudobnej 
výchovy): 

Hud obnopohy bo uá výchov~ 
rytmika - nemôže chýbať v modernej 
hudobnej výclto1;e. Skúsena odborníčka v 
t ejto oúlélsti - Božena Viskupová, pro
fe:wrka ĽSU a Konzer vatória v Prahe 
upozornila, ako najrôznejším spôsobom 
previesť pohybom vnímanie hudby, ako je 
možné využiť túžbu detí po akti vite a 
tvorivosti. 

Po kaideJ prednáške tíčastníci zhrnt!li 
poznatky clo záuerov, z ktorých vyberá
me: 

• Program aktivizác ie de tí považujú 
prítomní za j eden z najdôležitejších pro
cesou, ktorý je aplikáciou formatívnych 
činností v hudobnej výchove. Zvý~enú po
zornosť preto treba venovať koordinačnej 
odborno-metod ickej pomoci rezortných 
zariadení učiteľom, rozširovaniu no vých 
tendencií v hudobnej výchove (predo
všetkým cestou Tcrajských pedagogických 
tístavov a okresných pedagogických stre
dísk). 

• V súvislosti s uvedeným! požiadav
kami vážne L'ystupuje do popredia aj no
vá koncepciu prípravy ·učiteľov, týkaj ú
ca sa budúctch absolventov pedagogických 
fakúlt ako ai t,tčitel'ov z -praxe . 

• K prehlbenitt httclobného vzdelávania 
školopovinnej mlá~eže by prospela tíčin
nejiiia a: konk•étnejšia koordinácia vo vy
učovaní hudobnPj výchovy na ZDS a ĽšU 
- počnríc ' učebnými osnovami a krm.l:i iac 
organizovanou .~polr.•prá.cou riaditeľov a 
učiteľov týchto škôl. V · t ejt o súvislosti 
je potrebné vyrie.~ir pr izna1Íie plnej kva
lif ikácie absolventom hudobnej výchovy z 
pedagogických fakúlt ·na C11dooé .~koly 
umenia pre predmet hudobná oýchoua a 
dorieiiif pedagogicktí prípravu absolven
tov 6-ročného štúdia na konzervatór iách 
v recipročnom zmysle. 

• Keďže spevný prejar; žiakoo ostáva 
naďalej jadrom hudobnej výchovy a do
temjšie vyučovacie výsledky v ňom nie 
sú dostačujúce, účastníci seminára si po
ložili otázlcu, či sríčasne používarté me
tódy sluchovej výchovy a spevu vyhovu
jú. 

• Z hľadiska te"'dencií v hudobnej pe
dagogike sorialistických krajín {ZSSR, 
Maďarsko, Bulharsko a pod.) a iných 
zemí sa ukazuje pot•reba zjednotiť Into
načný výcvik. Táto potreba je odŕivodne
ná aj didaktickými požiadaokami. 

*** 
l . letný Twdobrzopedagogiclcý seminár 

bol významným príspevkom v oblasti, 
ktorá ešte zďaleka Ilie je rozpracooaná 
do dôsledkov a kde veľa pod.~tatných 
problémov brtde potrebné ešte vyrieši(. 
Veríme preto, že Slovenslcá spoločnosť 
pre hudobnú výchovu bude pokračovať v 
letných prázdninov1jc:h stretnutiach uči
teľou lwdobnej výchouy a že tí najlepší 
z nich sa budtí môcť stretntíť o r ok na 
podobnom podujatí. Ľ. š i k u l o v á 

amatérsky, ale prt>fesionálnej úrovne 
zbor, si málo všímajú pracovníci Slov
koncertu, rozhlasu a televízie , pre to 
že jeho vystúpenia by boli určite obo
hatenim l< oncertn6ho života na Sloven 
sku. 

V druhe j polovici koncertu vystúp ila 
Folkloristická skupi na pri Okresnom 
učite l' skom s pevokole v Lipt. tvliku láši, 
ktor ú ved ie Ján Klaučo. V monumentál 
nom priestore Veľkúho dómu p redviedli 
liptovské trávnice. Podan ie 15olo v kro 
joch, pomeme ľahkých na zimu v jas
kyni (9 stupňov pri 96% vlhkosti). 

S ukážkami z toh to koncertu ~a budú 
môcť zoznámie aj diváci na tclevfzn e.i 
obrazovke, pretože Slovensk<í t e levizia 
pripravila z tohto za u j ímavého poduja
tia dva dvadsaťm!nútové programy. 

Na záver by som odcitoval slova, k to
ré povedal pri r ozhovore riaditeľ Sprá
vy jaskýň: ,.Radi by sme tu pr iv!tali a j 
nejaké symfonické teleso. Chceme vy 
tvoriť tradlciu j askynných koncertov, 
ktoré budú určite príťažlivé." Je to pek
ná myšlienka, a treba len držať palce, 
aby tento prvý koncert v Demänovske:i 
:jaskyni nebol posledným. -dk-

*** 
V hudobnej vere jnosti sa často stre

tá vame s názorom, že ak žiak, nezloži 
prijímacie ,pohovory v hudobnom odbo
re na Ľudovej ško le umenia, určite ho 
prijme osv·etové zariadenie. Pretože "na 
Osvetu" sa vraj pri,l!majú aj takt žiaci, 
ktor! nemajú základy hudobnej výcho
VY. nie sú schopn! učiť sa hre na hu
dobný nástroj a hudbe vôbec. 

Sú to názory neopodstatnené. Veď na 
mnohých osvetových zariaden iach vy
učujú kvalifikovan! hudobní pedagógo
via-lektori, ktorí okrem toho pôsobia 
na miestnych ĽSU. Je preto chvály
hodné, že osvet ové zariadenia dávajú 
záu jem com o hudobné vzdelanie m ož
nosť utplatnenia. Dôkazom toho. že s a 
v hudobných kurzoch osvetových zari a
den! vyuču;je hudba na kvalitne j peda
gogickej úrovni, sú súťaže medzi osve
tovými zariadeniami na záver školské
ho roku. Tu si lektori hudobných kur
zov a žiaci môžu porovnať výsledky ce
loročnej práce. 

e Ministerstvo škol
stva SSR, Slovenská 
ústredná rada Pionier
sl,ej organizácie SZM a 
Zv.äz s lovenských skla
~ateľov vypi(lujú skla
dateľskú súťaž na .piesne 
p:·e deti vo veku 10-15 
rokov so zameraním na 
nasledovnú tet11 a tiku: 
a ) pion!er,ske piesne, 
b) spoločenské piesne so 

súčasnou t·; malikou 
(masové. prlležitost
né, ap.), 

c) piesne s tematikou 
k aždodenného života 
d et!. 

Súťažné skladby sa 
pri,jimajú v jednoh las
nej, dvojhlasnej, muxi
málne trojhlasnej úpra
ve so sprievodom ná
stroja, schopného akor
dicke.i h ry (klavír , akor
deón, g ita ra). 

Súťaž je anonymná. 
Skladby označen6 h es
lom a s pripojenou .za
lepenou obálkou s me
nom. · .adt'esou autora 
trel>a zasielať na ad re 
su: 

Zväz slovens-kých skla
dateľov. Bt'a t is lava, Slátl
kovičova ul. č. ll. Priií
majú sa len skladby do
sia ľ ne.zver e.inené. 

Pot'o ta. z ložená zo zá
stupcov vypisovate ľ
ských or~Jantz:ícií mô~r> 
udeliť nasledovné ceny · 

l .' cena : 3000, - Kčs 
2. cena: 2000.- Kčs 
3. cena: 1000,- Kčs 

Porota má ,právo nie-
ktorú z cien neud~ l i ť, 
pripadne udeliť odmeny 
ďalším pozoruhodným 
skladbám. Uz~vie·rka sú
ťaže je do konca deL:em
bra 1971. Výs ledky budú 
zverejNené do 31. ja
nuára 1972. Odmenené a 
ďalšie vybrané piesne 
budú vydané v zborníku 
Slovenskou ústrednou 
radou Pionierskej orga
nizácie . SZM. Poslaním 
súťaže j e obohatiť hu
dobný ľond detských 
pie sní o nové príspevky, 
ktoré by na umeleckej 
úrovni, so širokým te
matickým a ideo v_ým 
záberom vyjadrovuli čin. 
nosť det! v pionierskej 
organizácii, ich vzťah k 
vlasti, škole, rodičom, k 
pn1c1. prírode, atď. 

O Tri správy z Ne
m eckej d emokrtttickej 
r epubliky: · Na koncer te 
ll. mája vo Wittenher
gu v rámci XXIV. "Mu
sikländet'wo~hen" od
zneli Kardošove Bagate-

ly op. 18 pre kl.avlr , Oče
nášova Nová jar a Pa
ríkove Tri kusy 'pre kla
vlr v in terpretácii prof. 
Wilhelma Gondermanna. 
Dňa 8. júna odznel ,pre
miérovo v Berlíne pies
i'lový <:yklus Bartolome
j a Urbanca Dozrievanie 
v interpretácii rn~zzo •. 
sopranistky Evy Marie 
MGt'ke r Lovej. V dňorh 
D.-1'7. septembra t. r. 
budú v Berlíne .a v NDR 
Týždne s lovenskej kul 
túry. 

$ V Chrudim i bol J l . 
-13. júna t. r. zjazd 
Kruhov p riateľov hudby 
z celej čSR. Zjazd bol 
pod záštito:.J Minister
stva kultúr y ČSR. Do 
Chrudimy pr.išio 'vyše 150 
delegátov na - v pora
dí už 4.. - zjazd KPH. 
V CSR j e v súčasne j do
be regis tt·ovaných 104 
KPI-1, z ktorých vyše íO 
vykazuje výborné vý
sledky. K najlepším p~ t
rl KPH v Brne, českých 
Budt~joviciach, Čáslavi, 
Dvore I<rálovom nad La
bem, vo Frýdku-Místku , 
v Chebe. Jaromei'i. v 
Kladne. Kostclci nad Or
lic i .. . 

e Na základe dohody 
medzi Slovkoncertom a 
Gos.l<oncertom odlde do 
ZSSR v druhom polroku 
1971 koncertovať Ivan 
Soko l. Nina Hazuchovú, 
.Jela Spitkovú, Táňa Ft'a
ňová. z ob lasti zábavné
ho žánru orchester O. 
Zemana. Zo sovietsky<:h 
umelco v· budú u nás 
účinkovať klaviristi: Na
tália Gavri lová, Vladimir 
Kraj nev, huslisti: Irina 
Bočková , Micha·il Fich
tt) llf:JOľc, Leonid Kogan 
- a d'alš! umelci, če lis
ti: Dani e l Šafran, Vik
toria Jaglingov~. Lev 

tevgrafov, hadistk.fi 
VIera · Dulová, viacer[ 
speváci, dirigenti : Viktor 
Dubrovskij, G. Roždest
venskij, Emin Chačatur
jan, Daniil t u lin, Neeme 
.Järvi a Guben Vartan
jan. 

O Flautista Jean Pa
t e ro z ľra.ncúzskeho 
Troyes (koncertoval a,l 
u nás v Bratislnve. uvie
dol u ·~ v iackrát sloven
!'l\té d ie la ) chce znr!'dit 
do svojho rcner toúru 
ďalšie d ve s !oven:;\é 
die la. V m áji t . r. sa ob
ní tli na Slovenský hu
dobnv fond o materiAl k 
sk l<> dbe r.antáz ia or! Ru
dolľ<J Macudzins kého a 
ll 'l i novšie o kom pktnv 
p rr>vád7 ':ový matE>riúl k 
<liP!u /\ndreja Očer.áša 
Conct> t" t ino pre flau t u a 
Mchester 011. 27. D!l"!a 

, m a i ú zunieť na kon"Pl,'
toch hudobnej spo!oč
nosti .. Ensemble in ';tr'l
nH'n t ~l do Chamnann.IO)". 

O Dirinent prof. D('v
le. nový ume lecký šM 
Hcil bronn'>kého symfo
nického orches tra sa zá 
s luhou našej klaviristky 
Kláry Havlíkovej zoznä-

m il s d ielami prof. Eu
gena Suchoňa , na hraný
mi na gramoplatni OPU
SU (Bäladická suita a 
Met~morfózy). 

e Člénok ·O hudobno
vednom časopise Sloven
skej akadémie vied Mu
sico!ogica s lovaca, uve 
rejnený v zahr.aničnom · 
inľormačnom bu lletine 
Hudobného informačné

ho strediska, získa l no
vého otlbera tel'a tohto 
časopisu v Hudobnoved
nom seminári Unive r z-ity 
v Zurichu. 

tre ba spomenúť žiačku Helenu Funovú 
z h utl obného kur.~:u pri Osvetovej besede 
J ur pri BratisiHve. Skladbu Joseta Suka 
Fantázia - polonéza, zahrala s takou 
t e:'<:hnickou a predne~ovou istotou . že to 
bo! najkrajší zM.ilok celej súťaže. V od
bore akordeón a JJila ra bolo menej sú
ťažiacich. V h re na aknrdeón vynikol 
l'avol Rehák z hudobného ku rzu Nové 
Košariská a v hre na gita ru Juraj Do
lán z hudobného kurzu Budmerice. V 
odbore husle a komorná hra súťažiaci 
neprišli. 

Helena Fwwvá, žiačka O~oetovej l>e.se
dy z Jura pri Bratislave. 

Najviac prvých cien získali: Nové Ko
šariská (2), Jur pri Bratislave (2), Se
nec a Budmerice (1). Rusovce, Bc~rno 
lákovo, Hovinka, Pezinok, Malacky a 
Blatné zlska li druhé a tretie ceny. 

Marián Marthták 

*** 
Sn!mka: N. Chri.ašteľová 

Z mnohých osvetových zariadeni, kto
ré sa príkladne starajú o hudobné kur
zy, spomeniem OSVETOV? DOM BRA
TISLAVA-VIDIEK V tomto školskom ro
ku usporiadal už II. celookresnú súťaž 
hudobných nás·iJ,t·ojov. Oproti minulému 
roku, kedy s i súťaž hľadala "svoju tvár", 
zorganizovali tohto roku pracovníc! 
Osvetového dom u súťaž ,príkladne. Vy
pracova li nové propozície súťaže. vzrás
tol väčši záujem o súťaž zo strany lek
torov a žiakov. 

Do súťaže sa prihlásili: Mest ský do m 
kultúry a vzd·e lávania - Senec, Pezi
nok, Malacky, Osvetová beseda Berno
lákovo, Jur pri Bratis lave a h~1 dobné 
kurzy pri Osvetovom dome Brati~lava
vidiek (Rusovce, Rovinka, Budmerice, 
Nové Košariská a Blatné). 

Odbornej porote , k torej predseda pro
fesor Ladislav Schleicher, sa preds t avllo 
27 súťažiacich, chlapci a dievčatá. ktor! 
navštevujú štvrtý až ôsmy ročník hu 
dobných kurzov. Najviac súťažiacich bo
lo v odbore klavír . Zdá sa, že tento hu
dob"ný nástroj (tak ako na ĽŠU) je u 
žiakov na:jobľúbenejšl. Náročné skladby 
od Smetanu, Dvoi'áka, Gr!ega: ča.ikov
ského, Schumanna, Beethovena, Schu
berta, <i le aj 'llovenských sklndateľov 
zahra li súťažiaci po technirkf'i ~ prNl
nesovej stránke takmer bez chýb. Tu 

Dávna s láva hradných a zámockých 
koncertov začína v posledných rokoch 
opäť ožíva ť, vďaka spolupráce Prago
koncertu s miestnymi usporiadateľmi, 
Známe sú koncerty v Hlbokej, na Kťi
vokláte, na hradoch šternberk, Hradec 
nad Moravicou. alebo na zámku Koze!. 
Tohto roku sa prihlásil! t iež sobotečski 
osvetári, ktorí p r ipravili pre letnú se
zónu na hrade Kost t r i hudobné progra
my. V druhom z nich (17. 7.) vystúpil 
súbor CHOREA BOHEMICA, založený 
pred štyrmi. rokmi, ktor ý uvádza rôzne 
žánre českého folklóru v scénickom 
spracovaní. Z doteraz málo využitého 
pokladu našej ľudovej epiky ožili ten
toraz staročeské legendy o svätej Anne, 
o Alžbete a Márii, o svätej Dorote, o pr
vom h r iechu, o svadbe v Káne Galilej
s ke j , vystriedané piesňami a kasáciami, 
hranými na zobcových flautách, klarine· 
te. base, ozembuchu a iných staročes
kých nástrojoch. 

Uznanie si zaslúži J. Krček za štý
!ovú hudbu, A. Skálová za citlivú cho
reografiu, O. Fejková za triezvu a pôso
bivú výp ravu, V. Bárta za vtipnú réžiu 
(napr. za pomoci !ba pruhu bieleho 
plátna ako jedine,i rekvizity .ie vytvor.e~ 
ná ilúzia svadobnej hostiny ), hudobnlci, 
s peváci a tanečníci. ktorí spolu pripra
vili na hradn•)m nticlvorí dvom stovkám 
návštevníkov jed inečný zážitok. ms 



Národný umelec profesor Alexander ._Moyzes 

osob i tt_· . ...., _, 

Invencny_!_ 
hiadajtici 

.Snímka: Z. Mináčová 

Dožil sa 4. sep tembra šesťdesiatich piatich rokov. Vyše 

i tya·i desaťročia svojho života napln il umením, tvorbou. Vyše 

štyri desaťročia do umenia investoval. Dielo Alexandra Moy; 

zes a je živý, stále prekrvený organizmus - reťaz, ktorá sa 

už neraz· .zdala byť uzavretá, dovtšená, vždy na novo prináša 

prekvapenia, svieže produkty zrelej majstrovskej dielne . In

vestície !Profesora Moyzesa do slovenskej hudobnej kultúry 

sa v súčasnosti zúročujú vo všetkých jej polohách. Moyze

sovské ,.poznačenie" nášho hudobného života skrylo sa do 

mnohých tvárí, natoľko· vplynulo, že neraz zabúdame na po

dieľ. Vyše štyridsať roko;, bol r.ast, expanzia, obohacovanie -

v osobnostiach, v tvorivých výsledlmch, v možnost iach ži 

v-otného priestoru hudby. V kronike modernej slovenskej hud

by možno však jasne vystopo~ať podieľ: AJ,exander Moyzes 

priekopnkky zahajoval mnohé z jej kapi tol a v prvých ra

doch sa zúčastňoval na písaní ďa lšieh stránok. 

Pripomenutie, aj poďakovan ie. Za rukavicu hodenú malo.du

chosti, úz-koprsosti - nielen v z-rodovom štádiu modernej 

slovenskej hudobnej kultúry, ale i nes,kôr. vždy, k,eď sa v jej 

záujme bolo t r.eba ozvať: profesor Moyzes sa ozýval tvorbou, 

slovom, perom - prácou. Za o tvorenie okien, ~torými on 

a jeho generačn! druhovia nechali vprúdiť podnety súčasnej 

e1,1.r.ópskej hudby. Za t o, že nádej, ktor ú prJ Moyzesovom 

vstupe na scénu vyslovila v tedajšia po~'l'okovo orientovaná 

~ritika - syntéza moderného a vskutku slovenského - s pl

nil národný umelec do slova, do písmena. Za to, že sa vý

sostne angažoval tam, kde s lovenská ľudová pieseň prestala 

byť kompenzátor<>m inve,ncie a stala sa ;jej i nšpirárto~·kou. Za 

úctu k národnej tradícii. za zotrvanie a vždy nový zápas 

:; problematikou národného v umení aj v časoch, keď 

tent o problém s trácal na príťažlivosti. Za to, že profesionál-

nosť v "remesle" kladie ako existenčnú nevyhnutnosť ume

leckého tvorcovstva - sebe, svojim žiakom, ich žiakom. Bez 

rozdielu na typ hudby. kt<lrú tvori: ·v symfónii, kde premiéra 

prvej, v roku 1929. s tala sa základným kameňom budovy no

vej sloven&ke.J hudby. V naplňani foriem a žánrov, ktoré neraz 

Moyzesovým prostrednictvom vstúpil-! po prvý raz do s lo

venskej hudby. Ale rovnak<> aj v práci s fo lklórom, v úp!'a

vác·h, v tvorbe pre súbory - tam. kde mnohí zožínali lacné 

a pomíjajOc.e úspechy - Alexand·er Moyzes vytvára veľké 

opusy, prototyp žánru. Za aktiv.nu účasť všad·e tam, kde 

sa rodilo nové: nielen v smere kompozičnom, ale pri všetkých 

prvých krok<lch hudobnéh<l života na Slovensku - !Pri zrode 

hudobného školstva. budovani inštitúcii . . . PL'iam až ne

predstaviteľná širka záujmov. činnosti, 

Dnes, l<eď má národný umelec profesor Alexander Moyzes 

právo, ako málokto iný, na pohľad s,ptiť - tvoorí a rovnako 

intenzívne h<l zaujímajú "biele m iesta " v pletivP nášho hu

dobného života, ako pred vyše štyrmi desaťročiami. pri za

čiatkoch. Pret<lže život našej mladej ku ltúry je aj jeho živo-

-m-

---------------------------·--."·----------------------_". ·-
Dvadsať rokov vede 
Pohľad z dvadsaťročného odstupu na 

založenie a vznik pre hudobnovedný vý
voj takej dôležitej inštitúoie ako je 
ÚSTAV HUDOBNEJ VEDY P Hl SLOVEN
SKEJ AKADf:MII VIED, naplňa pocitom 
hrdosti .a zároveň !POcitom údivu nad 
toľkou odvahou. Navonok dva vyluču
júce sa póly. Pripomeňme sl však, aký
mi historicky dôležitými zmenami pre
chádzala československá republika po 
roku 1945. Aké závažné boli spoločen
ské pohyby .a zmeny pri formovaní sa 
úplne nových, dovtedy len teoretických 
- ba v kra jnom prípade tušených -
danosti v oblasti politickej, id eologic
kej i hospodárskej. Ruka v ruke so 
zmenami sa - okrem celého radu dô
ležitých otázok - sústavne vynára na
liehavosť potreby samostatného ústavu 
pre bádan ie v oblasti hudobnej vedy na 
Slovensku. Kde však začať? Na aké 
základy postaviť taký ozávažný projekt '! 
Sú tu .vôbec '!)redpoklady? Je tu t radí
cia? Boli to nesmieme pá ľčivé otázky. 
Neúprosne sa vynárali a mohli, ba mu
seli sa riešiť jediným možným pros
trledk<lm - odvahou experimentovať. 
odvahou začať od začiatku, t akmer z ni
čoho, odvahou dôverovať mladým kád-
rom. . 

Ako základný pilier a východiskový 
bod poslúžili snahy prof. Konštantína 
Hudca. Hneď v povojnovom roku v-e
nuje pozornosť dôslednejšiemu zbiera
niu .a sústr-eďovaniu ar chívneho mater iá
lu, súčasne sa pokúša aj o ucelené de
j iny slovenskej hudby. Intenzlvne rozví
ja vedeckú činnosť prof. Jozef Kresánek. 
Sústreďuje sa v tom čase predovšetkým 
na ľudovú pleseň, čoho dôkazom je je
ho práca Slovenská ľudová pleseň z hľa
diska hudobného. Práca vyšla tlačou v 
roku 1951, v pamätnom roku založenia 
ústavu hudobnej vedy. Ústav hudobnej 
vedy pri SAV .vzniká z r eferátu IP!'e hu-

dobnú vedu, zriadeného v roku 1950. 
Založením ústavu sa vy tvorila pôda 

pre jednotné a ucelené bádanie nit! len 
v oblasti v~deckej, ale a j ideologickej. 
Bol to v ro i<u' !951 jeden z najzávaž
nejších a najdôlež itejSích krokov v ob·
last i humánnych vied. Žive lnosť a ne
ucelenosť bola · z tejto oblasti vylúčená . 
a odstrlinenä. 1\ozd~lením ústavu na tri 
základné oddelenia sa zachytili ob lasti, 
v ktorých hudobnovedné bádanie bolo 
spoločensky najzávažnejšie. Oddelenie 
pre súčasnú hudbu a estetiku sa sú
streďuje na hudbu slovenských sklada
teľov. Zachytáva a vyhqdnocuje pre 
súčasnosť všetky dôležité momenty a 
pohyby v tejto oblasti. Oddelenie pre 
hudobnú históriu hodnotí a t rl,edi his 
torické dolrumenty hudobnej minulosti 
v oblasti svetskej a cirkevnej hudby -
pričom sa prihliada a správne hodnotí 
špecifický vývoj na sloyenskom území: 
Keď sa v roku 1952 do Ustavu hudobne] 
vedy pri SAV včlenil š tá tny ústav pre 
ľudovú IJ)ieseň, vzni·ká odelenie pre ľu
dovú folkloristiku. Toto oddelenie skO
ma ľudový folklór (ľudovO pleseň) IPO 
stránke hudobnej (variantológi.a ), pre
vádza pod·r>obné skúmanie v oblast i ľu
dového tanca a ľudových kapiel. Pre 
všetky tri oblasti má dôležitý význam 
publikovanie prebádaného materiálu, pre 
oblast hudobnej histórie a folklóru je 
dôležité i oživovanie predmetov báda
nia. Nie v poslednej miere je práca 
kádrov ú stavu dokumentom Ich schop
ností a ov,erovania s i týchto v rámci 
spoloč·nostl. 

Už dva roky po založeni ú stavu ro
ku 1953- 54 vyrhádza na jeho pôde Hu
dobnovedný zborník, od roku 1955 Hu
dobnovedné štúdie. Pozoruhodné boll 
zbierky hlavne z oblasti hudobného fol
klóru - ako Slovenské ludové piesne, 
pričom I. zväzok vydáva ešte Státny 

ústav pre ľudovú pieseň Il. a III. zvä
zok lJHV pr i SAV. Ost8v si získava zá 
sluhu pťf p1·avou a vydávaním práce Bé 
lu Bartóka - Slovens ké ľudové piesne 
(zatiaľ 2 zväzky, editor dr. O. Els chek ). 

. Nezaostávajú vša l< a ni ostatné odde le
nia. V roku 1955 vychádza práca 
dr. Zclenl<a Noväčka (pr vý riad iteľ ústa
vu do r . 1956) Súčasná slovenské hu
dobná tvorba. V roku 1954 sa prihlásia 
k slovu prucovníci z oblast i hudobnej 
hísté ríe - L. Burlas (r.ia d iteľ Os~av·u od 
r. 196·1) v spoluprác i s Fišerom a Ho
i'ejšom publ ikujú prácu Hudba na Slo
vensku v XVII. storočí. V r oku 1961 evi
dujeme prácu prof. Jozefa K1·esánka 
(riaditeľ ú s tavu v rokoch 1956-64) So
ciálna funkcia hudby a rprvou a zatiaľ 
ojedinelou prácou v edícii Fontes mu
sicae in Slovac ia je Melodiarium Anny 
Szirmay Keczerovej z t·oku 1967. V roku 
1957 vychádza dielo už začaté IProľ. Kon
štantlnom Hudcom a dovedené do ko n
ca pracovníkmi ústavu - Dejiny s.Jo
venskej hudby, na ktorých vzniku pra
cuje celý kolektív. Ďalším a zatiaľ pos
ledným dokumentom kolektívnej práce 
je K problemat ike súčasnej hudby, uve
rejnené v roku 1963. 

Spolup1·acovnikmi, pokiaľ ide o oživo
van ie hudobných materiálov sO pre ÚHV 
rozhlas a televízia, moderné médiá, bez 
ktorých si. in formáciu v súčasneJ dobe 
ani nevieme predstaviť - na základe 
svojho špecifika sO schopné čo naj 
rýchlejšie informovať verejnosť, a pri
tom zachytiť čo najši'ľŠí okruh spoloč
nosti. 

A·kademické pracovisko už dávno st ra 
tilo náter ta ju!Pinosti, stratilo pečat ne
dotknuteľnosti sidla vyvolených. Je sl
ce úlohou akadémie sústreďovať ta l,en
tovaných, s chQpných pľacovníkov ako 
intel·e·ktuá lnu e litu národ.a. J,e však 
úlohou týchto kád rov reálne a jasne 
vidieť cieJ,e a potreby spoločnosti, kto
rej súčasť ~Vytvárajú a týmto cieľom a 
spoločenským pot rebám slúžiť. 

Ingeborg Šiškové 

~ECENZpJE~E: 

Hudobn,á 
edukácia 
rozl1lasom 

MetodJcko- výskumný kabinet brati
slavského rozhlasu vyda l zbon1!k pod 
t itu lom Výchovné poslanie hudobného 
rozhlasu. Odhorný redaktor František 
Branlš tu zhromaždil ra d cenných ,pri
spevkov. ktoré sa usilujú prispieť k ob
jasneniu a riešeniu problémov peäago
gic!<ého dosahu hudobných relácií. 

Prof. dr. Anton Jurovský, DrSc. v pri- · 
spevku Rozhlasová hudba v zážitkovom · 
svete. dnešného človeka determ inuje 
hudbu Rko neoddeliteľnO súčasť nášho 
živo tné ho pros tredia. Reakcie aktrvneho 
či pasívneho charakteru sa pre j avujú 
ako chovanie indivídua, ktoré je závislé 
na hod 1ote a množstve podnetov pôs.ó
biacich počas je ho psy.:hicko-somatic.:. 
kého vývoja. Hurlogné zážitky v nižších 
vývinových štádiach postihujú len par
ciá lne komplex hudobných podnetov. Vo 
výsledne j fáze má vzniknúť (prirodze
nou cest ou) schopnosť tvorenia estetic
kého zážitku. !-Havnou podmienkou kva~ 
litného umeleckého záž.itku z rozhlase~ 
vej hudby je častá repet!cia podnetov 
vysokej umeleckost i. 

Dr. Zdenko Nováček, CSc. v úvahe 
Niektoré filozoficko-estet ické koncepcie 
a ich odraz v rozhlasovom vysielaní 
uviedol stručnú chara-kteristiku kon
cepcii (Bergsonova estetika, pragmatic
ká, cirkevná, exlstencionalist !cká est e
tika, estet ický pozít ivizmus ). v ktorých 
naznačil n!i zorovO difer.enciáciu a z ne j 
vyplývajúci odraz v kultúrnej politike .a 
teda a j vo vysielani rozh lasových sta.: 
níc. 

Doc. dr. Jozef · šamko, CSc. vyjadril 
svoje názory v úvahe Hudobný rozhlas 
a pedagogika. Zdôraznil bohat(Í škélu 
uplatnen.ia rozhlasovej hudby. Poukazu
j e na príliš markantnú preferovanosť 
tzv. po~ulárnej hudby u m ládeže. P.e ... 
dagógovia majú nie ľahkú úlohu sústre 
diť všetky sily k vytvoreniu vyššej ume• 
iecke j náročnosti, ktorá by iste pomoh-· 
la zvíťaziť v slovnej argumentácii mla..
dých (" ... nepočúvam vážnu hudbu,le..
bo jej nerozumiem"). Pe dagógovi·a sa 
oprávnene prihovárajú za to, aby sá 
·rozhlas neprispôsoboval požiadavkám !tl:. ' 
ce početnej, ale. 'žiaľ, menej kultúrnej 
sféry konzumentov. Volan ie po nápráve· 
treba uviesť v ozájs tný čin . Začať mož
no od IJ)rvých ročníkov ZDŠ. Pre hlbó
vať záujem o ;j ednot livé žánr e, štýly a 
osobnosti, popuJ,arizovať hudbu rozhla 
som, rozv'íjať estetické názory detí, 
podporovať Ich tvorivú či nnosť - te 
da modifikovať vkus mládeže - to všet
ko je možné nielen na ·Ú!'ovni teoretic
kých úvah. 

Dr. Joze f Tvrdoň, CSc. uverejnU p'rt..
spevok Pedagogické pohľady na hudob
no-výchovné relácie. Dominantnými 
problémami sú .... vnlmanie a zrozumi
tel'n osť hudby. Pou.J,ázal ,na .fo rmy vý.~ 
c.hoyy mládeže a. d_ospe lýc~. venoval po,
zornosť tvorbe a vy užitiu relácii so 
sprievodným 'stovo~n. Symbi6za hudby a 
slová má prinášať· 'umelecký úžitok ollom 
zložká m. Rozoberá ďalej situácie. vznik
lé pri tvorbe relácií a napokon a j pri 
ich použ1tí v škole. Tam nemá exi stovať 
.,šablóna". Podľa ktorej učiteľ postupu
je, ale závisl od .jeho invenčnej spôso
bilosti, ktorú z didaktických funkci! vy
bel'ie ako hlavnO. Cieľom výchovy k 
hudbe je rozvoj vkusu. stá le prilíš sú
stredeného na úzky výber hodnôt. 

Doc. dr. Viliam Fedor, CSc. nazval 
svoj príspevok Účasť hudby v rozhlase 
pri výchovE' mládeže. Hudobno-vzdelá
vacie relácie v r-ozhlase označuje len za 
vhodný pomocný materiál pri vyučo
vani: 

Prof. dr. Jozef Kresánek, DrSc. sa vy
jadril K metodológii hudobnej časti 
estetickej výchovy. 

Pavol Tonkovlč plše o Cudovej hudbe 
v rozhlase, Frantl~ek Braniš prispel k 
metodicke j časti hudobno-výchovných 
koncertov a podal - ako u kážku -
prierez Beethove novou operou F idelio. 

Ing. Zdenko Jedlička uviedol poznatky 
o Stereofónii v rozhlasovom vysielaní, 
Jaroslav Kasan z čs. rozhlasu v Prahe 
poukázal na výsledky sociologického vý
skumu hudobnosti. 

Dr. Vladimir Holina sl všíma rozhla
sové publikum na Slovenslru. Spolu s 
J . Kasanom uvádza výsled-ky výskumov, 
ktor é odbaľujQ zaujímavé vzťahy medz.! 
tvorcami a konzumentami. 

Publikácia je pr!nosom pre pedagó
gov, rozhlasových pracovníkov a !Pre ce
IO kultúrnu vet"ejnosť. Otázky edukácie 
sú vo všetkých epochách také dynamic
ké, že si zaslúžia širšiu pozornosť. 

.M. B. Svobodov6 



Na jubilejnom 25. ročníku 
medzinárodného hudob

. ného festivalu Interna-
tional Musica! Eisteddfod, 
k torý bol v dňoch 6.-11. 7. 
1971 v Llangollene (Severný 
Wales) slov.enské amatérske 
vokálne ume nie l'eprezentoval 
náš popredný vysokoškolský 
seevácky zbor z SVšT Brati
s lavy, TECHNIK, nosi teľ vyzna
m enania Za vynikajúcu pracu. 
Tohoročný jubilejný ročník 

f estivalu, a ko ho označoval a i 
br itská tlač, bol ,. vel'kým kul
tú"nym . i poli tickým pod ujatím 
rqka". Venovali mu značnú po
zornosť nielen noviny ale i 
rozhlas a te lev!zia , ktoré p ria
m e vysielan ie pre náša li v pro
grame cele j Veľke:j Bri tánie. 
Záujem o tento významný 
ročník zo stra ny rôznych sú
borov dokumentuje údaj uspo
r iadatel'ov - prihlásilo sa viac · 
a ko 500 súborov, čo preds ta 
vovalo asi 10 000 osôb. Uspo
riadatelia však z eko nomických 
i organizačných dôvodov boli 

·nútení Vybra ť z pr ihlásených 
m ax·imálne 2000 účinkujúcich, 
k torí zastupovali 33 krájín 
všetkých sve tadielov. Prišli 
spevácke skupiny z Aust ráli·e, 
Ind ie, Južn~j Ameriky, Kana
dy, USA. Svédska, Talianska, 

·GréCka atď. Zo socialistických 
k ra jín sa na festivale zúčastni
li speváci zo ZSSR, Juhos lávie 
Ceskoslovenska a Pol'ska. ' 

Jubilant 

,. ... Ra,jter . je nezvyčaj l1e 
príťažl ivá osobnosť . ktorá hneď 
prezrá dza vysoké na9anie a 
rozvahu ; ihneď našiel kon takt 
s orchestrom. V plnej miere 
ovládané, strohé gesto bolo 
prejavom koncentrovanej vô
le, ktorá sa vždy zreteľne pre
nášala na orchester ... " 

Napísal to berlínsky recen
zent pred tridsiatimi piatimi 
rokmi. Ďalšie roky. činnosti za
s lúžilého umelca dr. h. c. Ľu
dovíta Ra j te ra tento po'
streh iba podčiarkovali. Mohli 
by sme doplniť:. vynilcajúci hu
dobník, profesionál · taktovky v 
tom naj lepšom zmysle s lova, 
umelec vzdelaný, intelige ntný, 
-kultivovaný, s .repertoárovou 
všestrannosťou - i keď sa v 
súvislosti s jeho menom vy
nára najmä "klas iclcá" a 
,.l>rahmsovská" · š pecializácia. 
Kapitál dr. Ra jtera . ;je vel'ký: 
mimoriadne dôkladné vzdela
nie, pri získavaní ktoré:1o stá
li mená Albrecht, Kalenda, 
Marx, Schmidt, Krauss, Dohná 
nyi; možnosť spolupráce s vý
znamnými orchestrami ta-kmer 
celej Európy, hosťovanie na 
významných fes tivaloch, dlho
ročná prax na čele Symfonic-

kého orchestra ma(ľarského 
rozhlasu, pedagugické pôsobe
nie na budapeš t ianskej hudob
nej akadém ii , na salzburských 
d ir igen tských kurzoch (ako 
r< raussov stá ly asistent) - a 
prirodzene, úzky kon takt s 
osobnosťami a dielami hudby 
nášho storočia. S týmto kapi 
tálom · vstupuje Ľudovít Rajter 
v r oku 1946 do s lovenského 
hudobného 7.ivot a a tento ka
pit<i l doií bezo zvyšku investu
je. Vo funkcii dirigen tskej i 
šéhl irige ntskej podiel'a sa 

· značnou mie ro u na raste 
oboch našich reprezentačných 
orchestrov Symfonického 
orches tra čJslwslovenského 
rozhlasu v Bratis lave a Slo
venskej filharmónie. J e peda
gógom mladej slovenskej diri
gentskej generácie, ktorú pri
pravuje na katedre Vysokej 
.školy múzick,ých umení. Odo
vzdáva sa do služieb súčasnej 

s lovenskej tvorby, ktorej vý
znamné opusy premiéruje a 
sám do nej skladateľsky pri
spieva. Nepretŕha sa ani reťaz 
zahraničných kontaktov - dr. 
Ra jter patrí m edzi stálych a 
najspoľahlivejších reprezen-

tantov československého inter
pt·etačného umenia v zahraničí 
(domáci i zahraniční sólisti 
oceiíujú jeho vynikajúce spre
vádzačské kvality ). 

I keď práca zaslúžilého 
umelca Ľudovíta Rajtera vždy 
bola a je garantom vysokého 
štandardu, má svoje kulminač
né body, umelecké prekvape-

Snímka : K Vyskočil 

nia. Medzi ne patrila a;i uply
nulá koncertná sezóna, ktorä 
na početných večeroch, najmä 
však v príspevkoch k bartó
kovskému roku priniesla akúsi 
renesanciu najjasnejších strá
nok interpretačného umenia 
clr. Rajtera, ktorý sa p redne-
dávnom dožil šesťdesiatich 
piatich rokov. ~m-

Do bojov o 'Medzinárodnú 
trofej zasiahol zbor TECHNIK 
v ~yoch kategóriách. V poly
!ónu v kate gór ii miešaných 
zborov sú llažil s dvoma povin- --------

Spevácky zbor TECHNIK s dir igent om Vladimírom Slujkom. 

nými skladbami (Thomas: Clo
se of day a Schtit~: O hilf 
Christe) a s jednou vo lenou 
s-kladbou vlastného skladatel'a 
(Ferenczy). V kategórii pred
nesu ľudovej piesne súťažila 

ženská skupina speváckeho 
zboru (tu bol ohraničený po
čet s pevákov na 25 ) . Súťažný 
repertoár tvorila Ze ljenkova 
Uspávanka a Kardošova sklad
ba E.1. harmonija hrala. Úloha 
speváckeho zboru TECHNIK na 
tejto významnej sv-et ovej sú
ťaži bola veľmi ťažká . Nielen 
pr et o, že bola nesmierna kon
kurencia zo s tra ny 146 speväc-

kych sklliP!n, ktoré sa na súťa
ži zišli, a·le i preto. že bolo 
treba obhajovať prvenstvá 
pr edchádzajúcich slovenských 
zborov (Lúčnice, SZSU, žil!n
ský miešaný zbot·, atď.) , ktoré 
sa v Llangqllene v minulých 
rokoch zúčastnili festivalu -
a TECHNIK potre boval nad via 
zať i na vlastné vynikajúce vý
s ledky, ktoré dosiahol v pos
le dných rokoch na. medzinárod
ných súťa zi H ch. Toto sa mu, 
súdiac podľa v_ýsledkov, v pl
nej miere podar ilo. V po lyfó
nii po veľmi dobrom začiatku 

(v prvej povinnej skladbe mal 

·~-·-· · . ··- ·-·--- ---~~ 

TECHNIK vel'mi s l'ubné 
umiest nenie - bol na dr1-1hom 
mieste) ., hoci techn icky veľmi 
dobre predveden,ým_ ale ne 
prežitým a štýlovo nie celkom 
pochopeným Motetom", ako 
hodnotila porota druhú povin
nú súťažnú sk ladbu, k leso l až 
na šieste miesto, co sa vo· 
lenii'u s k ladbo·u p'ódarilo zlep· 
ši"ť už l~n · o jedno miesto. Lep
š ie sa darilo na súťaži vo fol 
klóre ženskému zboru, ktorý 
l·en o nlekol'k'o desat!n bodo
vého hodnotenia zaos tal za v!
ťaznYin · francúzskym. zborom. 
C:elkove sa umiest nil na t re: 
ťorn mieste ·- a •získal bronzovú 
m eda-ilu. . . . ' 

Dobrý výkon zboru TECHNll< · 
našiel vel'kú odozvu v radoch 
pubJ'i.ka, ktoré ich · odmeňova lo 

najmä na galakoncer te búrli
vým a d lhot rvajúcim potles
kom. Ve'i'kú pozornosť n a zá
klad'e výsledkov •venovala zbo
ru tlač, rozhlas a televízia, pre 
kto.ré bola tlačová beseda a 
natoč~fi .~a. · v ia ceré filmové 
snímky, téle;vízne a rozhlas ové 
záznamy_. Hodnot enie· poroty 
jed not;liyých sklad.ieb, či od
borné:·. k_rit iky, · bľitskej · tla~e . · 
boli veľ,nii . pr,ifJZ~ivé. Vyber'áme · 
aspoň ni!!ktoré : .• Ve ľký hlaso
vý rozsalJ: sp'~vákov bol veľmi 
do bre ·, využit,ý . ·v ich speve. 
Spieváli: ľapi<o a· č·isto" . ,,Inteli 
gentné sP.iéva~ie. a-~é je ' mož
né očaké·~íiť len od" Nysokoško.l, 
ského ' zbo'ru'!.· ,;NeQbvyklá .vy- . 
váženos

1
t , hlaso,v : ~··· .s trhujúci 

predn es ·.J'u~o~ej _piesne". 
o (kl) 

J ~, ' 

V jednom z posledných čísie l Slovenske j hudby som (v čl4n
ku o problémoch slovenského hudobného života) napísala : 
Negatívnou črtou r ozvoja tejto oblasti je skutočnosť, ž'e hu· 
dobný život na Slovensku l>ol zabezpečovaný výlučne .,zhora". 

Pri o slavách 10. výročia Kruhu priate l'ov umenia v Hu
mennom som sa presvedčila, že každé zobecnenie j e napad· 
nutel'né, alebo je pravdivé porekadlo: ,.Výnimka potvrdzuje 
pr avidlo". 

Na besede s funkcionármi KPU som sa stretla s entu
ziazmom, Iniciatívou .a životaschopnosťou tejto or ganiz{tcJ.e. 
Nadobudla som pevné presvedčP.nie, že to, čo sa za 10 rokqv 
v hudobnom živote mesta a celéllo o1cresti deje. nevzniklo 
,.zhora". ale - i pre budúcnosť - j e zabezpečené .z vla~t-
ných síl a zdrojov. . 

Je pravdou, že pri prieskume, kt orý vo všetkých KPU 
uskutočnilo bývalé Povereníctvo kultúry, Humenčania . napi~ 
sali: "Podľa vz-oru Nit ry (kde bol celoštátny aktív o hudob
no-výchovných akciách) z iniciat ívy nad·r iadených or gánov 
založili v roku 1961 K['Uh priateľov umenia v Humennom." 
Také je of.iciálne konštatovanie. Ale skutočnosť je ovel'a bo
hatšia. 

Opýtaj te sa t ých, kto r í boli_ pri 
tom. Sed·ia tu všetci : MUDr. Ste
ra n J ablonický, prvý pr.ed·seda 
KPU, Július Levický, MUDr. Vi
liam Hafner. M{o)Dr. Ilia Brom
bergerová, MUDr. Marta Hafne 
rovä, MUDr. štefan Brombe.rger, 
MUDr. švanderlík, učiteľ.ka ĽŠU 
Elena Gombitová a ďalší, medzi 
nimi i niekt-orí ce lko m ml.adí. 

*** 
. Ako to v Humennom za

čalo? 

J. LEVICKÝ, tajomník KPU: A-k
t!v v Nit re .nám skutočne dal ·im-

pulz. Skúsenosti nJtrianskeho 
KPU nám ukázali cestu. Už tam 
som s i však uvedomil, že . u nás 
- v Humennom - máme na čom 
budovať. Divadie lko hudby v CK 
OÚNZ zisk-alo p re počúva,nie váž
nej hudby veta záujemcov. A tak 
sme začali s tými ľuďmi, ktor! 
čaro hudby dokázali V'n!mať ai v 
primitívn om prostredí. Dnes. keď 
sa o tom rozprávame, zdá sa, že 
to bolo celkom j ednoduché. Al·e, 
ver.te, boli ::>.1 pr·ekážky. Prvé '!<Jro 
ky KPU boli s pojené prevažne v 
spolupráci s Inteligenciou. V tom 
čase som bol za to - ako pr o• 
fes i-onálny osve<tový !Pracovník -

e Združooie pre komornú hudbu 
IPl'i Bulharsk om rozhlase a televízii 
doteraz interpretovalo z českoslo
venskej t vorby diela českých auto
rov. Bulharskí umelci sa chcú zozná
miť aj s hudbou s lovenských skla~ 
date l'ov. Požiadali Hudobné Infor
mačné s tred isko o zaslanie diel p re 
non et. 

Národnému umelcovi Jánovi Cilckerovi udelil prezident 
republiky na znak ocenenia jeho zásluh o rozvoj slq· 
venskej opery prr príležitosti 60. narodenín - Rad prá
ce. Vysoké štátne vyznamenanie odovzdal 29. j úla t. r. 
j ubilantovi - za prítomnosti členov Predsedníct va. OV 
KSS ( tajomníka OV KSS Jána Janíka a ministra kul-

túry SSR Miroslava Válka ) podpredseda vlády SSR 
lng. lrílzus Hanus. Pozdravný Ust OV KSS odovzdal 
Jánovi Cikker ovi taj omník OV KSS Ján Janík. Pozdrav 
ným listom sa pripojil Te IJlahoželaniam aj člen pred 
sedníctva OV KSS, minister kulttíry SSR Mi roslav Vá 
leTe. Snímky: CSTK 

e Na koncer te dňa 23. 5. 1971 v 
Tokiu zaznievala slovenči na v podaní 
japonských spevákov. Zas lúžil sa o 
to náš zastupiteľský úrad. V Tokiu 
totiž pôsobi 50 -členný miešaný spe
vácky zbor (zlo žený zväčša z mla
dých l'udí) J APAN CHORAL SOCIE
TY, k torv vP-d ie zbormajster T<azu 
Yamada. Na spomínanom koncer te, 
venovanom tvorbe Bélu Bartôka 
predn iesli jeho 9 s lovenských pl~8nf 
v pôvod nom znen!. Ako sa dozvedá 
me z listu nášho vel'vysJ.anectva, vý
slovnosť japonských spevákov bola 
znamenitá a ,i vďaka pomoci čs . za
stupiteľského úradu pr i naštudovan! 
sklad ieb. Súbor sa zaujíma o svetov11 
voká1nu t vorbu a chce zaradiť do 
svojho repertoáru a j di-ela české a 
slovenské zo staršej l súčas-nej tvor~ 
by. Hudobné Informačné stre disko 
poskytlo rôzne d iela z pôvodneJ slo
venskej zborovej tvorby ako a j O:pra• 
W/ slovenských ľudových piesnt. ____. _____ _ 



kým postaVy, ktoré stelesnili hosU. • opery SND: 
Ond·rej Malachovský, dôležitý e X!Ponent :celého dob
rého dojmu z predstavenia svojim kultivovane mo
hutným a prekrá~ne znejúcim basom vystúpil v ,dio
he Vodnika; postavu Princa s tvárnil n a pro!eslonlil
nej vý·ške d·r. Gustáv Papp. 

Na záver školského roku sa V~MU pr.edstavi.la ďal
lou opernou pťetniérou svojich púslucháčov a absol
ventov. Tentoraz siahla po známej opere Antonína 
Dvofáka - Rusalka. Bol·o to rozhodnutie značne od-. 
vážne a riskantné. k·eďže táto opera si vyžadu je 
dokonale pripravených a rutinovaných spevákov. 
VŠMU nebola navy·še momentálne schopná obsadiť 
všetky špičkové úlohy svojimi frekventantmi :;- a 
preto bola nútená prizvať do divadie lka VSMU 
(v Bedute ) ako hostí a .i sólistov opery SND. Pre 
operný svet súča snej Brat islavy bol aktuálnym han
dicapom nedostatok iltpecifického j aviskového pri,es
toru s k valitnou akustikou, kde by sa dali čo naj
účinnejšie realizovať a funkčne aplikovať režijné 
i technické zámery. Inscenovať Rusalku znamená na 
jednej strane osvojovať si tradíciu, na strane dru
hej - použiť ;ju ako základný kameň na vybudo
v.anie suges tívneho a dynamického výrazu k·reácie, 
vyzniev.ajúceho prewedčivo i v moderných polo
hác.h, či už máme na mysli t'éžiu, kostýmy, scénu 
a _podobne. V decentnej modernosti predstavenia 
~U sme mali možnosť nájsť hľadanú odstreďivú 
silu, ktorá !POsunula diot•lo a ;jeho domtnantné sym
ptómy do nami zamýšľaných polôh, cieľov a účinov, 
pričom však nebola ochudobnená pralátka diela. 
Režisér Peter D6rr (a:bsoJvenrt JAMU, a. h.) hľadal 
nielen originálne a moderné, ale i výrazovo účinné 
prostriedky, aby konflikt dobra a zla nestaval len 
ako tézy, ale postavil p.r.ed divákov vnem - i určitý 
meditatívny filter. Do svojej precíznej (a výsostne 
profesionálnej) realizácie !Priniesol veľa nového a 
nezvy1dého, bez egocentrického úmy·s,lu byť stoj čo 
stoj svojským, fba .citli<vým re.a.gov.anim na preme
'l'lY v chápaní a v hlbšom, neraz dilemnom osvojeni 
s i idey diela dnešným ·operným divákom. 

Rusa.lku stvárnila absolventka VŠMU Magda Ha
jóssyová, ktorá síce odspiev.ala svoje árie na dob
rej techn ic'kej úrovJli, ale jej c.eJ.kovému v_ýrazu 
chýb ala dramatičnosť, ktorá tak neodkladne 1)r1Uále
žl tejto poSitav,e a ktorú do nej vkladal l samotný 
skladatel' ope:ry. P.rfl!š silne máme zakotvenú v pa
mäti Rusalku v podani národnej umelkyne Margity 
česányiovej. Zdá sa, že Hajóssyová . trochu pr!liš 
skoro si·ahla po takej náročnej úlohe. Chýbal jej 
profesionálny herecký pre jav, vykryšt alizovaná far
ba hlasu, ale na druhej strane sa nedá uprieť urči
tá vrúcnosť. Podobne je to aj u alternantky -
Alžbety Bukoweczkej, ktor a spievala dr uhú premié
ru. Príliš u nej zaniká kon tinuita so zámermi reži 
sé ra, hoci technic-ky je na úrovni. ·Veľmi príjemným 
prekvapením premiéry bol výkon absolventky Ruže
ny štúrovej v úlohe Ježibaby. Napriek mladosti prí
nies·la na scénu nádherným a zamatovo zn·ejúcim 
mezzoso,pránom oživenie a podmaňujúce čaro. Spe
vácky si poradila i s tak náročnou partiou, ktorú 
na všetkých operný·ch scénach spiev.ajú staršie a 
skúsenejšie speváčky. Jej <'!ngažovanie do opery 
SND !Privítajú s nadšením iste všetci miloV'IliCi toh
to žánr·u, pretož·e ídP. o V·Pľmi mladú a perspektiWle 
talentov.anú speváčku. Ďalšou absolventkou {')bfdvoch 
premiér bola v úlohe Cudzej kňa7mej Alžbeta Mi
chálková. Prekvapil-a veľkým dramatickým soprá
nom a má temer všetky hlasové danosti (po od
stráneni technických nedostatkov), aby sa raz s ta
la opernou speváčkou, na ktorú je vždy s;poľa.hnutie. 

V menších úlohách vystúpila Ľudmila Machát sová, 
Peter Oswald a ešte niektorí ďalši po.s lucháčl VŠMU. 
ktorí sa svojJch postáv zhostili adekvátne k požia
davkám režiséra. Vkusné kostýmy navrhla poslu
cháčka VŠMU Maija P ekkanenová z Flnska. auto
rom scény je ďalší frekventant VŠMU - J án Za
varský. Spoluúči,nkoval . orcheste.r op,ery SND pod 
taktov~ou dirigenta Gerh arda Auera a bolo aj jeho 
zásluhou, že sa ;premiéra niesla vo sfére umelec
ko·sti a .dokonalej muzikálnosti. 

Zo speváckych výkonov treba hod.nO!tiť predovšet- Du~an Rapo~ 
•-----•rrcr;·'Jv\ ~----~~·~-~~,~- ~ ................................................ ---

.kr:Li;:ovuný. Bránil som sa - a 
nedal znechuLiť. Veľmi mi pomá
·hali súdruhovia na býva lom Po
vereníctve a Zväze slovenských 
skladatel'ov. Pomohlo i. to, že v 
našom KPU bolo ťa ž i sko činnos
ti a iniciatívy vždy v aktíve dob
,;ovoľných funkcionárov. Dnes je 
é!.nno sť KPU našimi mestskými 
a okr~<;nými Cunkcionármi vysoko 
cenená, ako pomoc kultúrne mu 
rozvoju mesta a ?kresu. 

š. JABLONICKÝ: Ešte predtým , 
ako vzniklo divadielko hudby v 
CK, schádzali sme sa v byte 
MUDr. Her.etí-kove j, ktorá !POZýva
la mladých kolegov a kolegyne a 
zo svoje.i bohatej d iskotéky im 
prehrala vžd y niektorú vzácnu na
hrávku, o ktorej sme sa potom 
rozhovoril i. Bo.li to pre nás krás
ne chvíle. Mnoh! štud·ovali v Pra
he kde mali možnost bohatého 
ku'ttúrneho vyžiti•a. Brat islavskí 
abso lven ti spomí.nali na t u najšie 
koncerty. Každý si so sebou pri
niesol hud·obné záž·itky - poda
ktorí i z vlastného muzicírovania. 
Ja som odch ovanc.om nitrian skeho 
gymnázia, kde prof. Václavík za
ložil malý syJ!lfonický orchester, 
v ~torom sme hrali časti Haydno
vých symfónii, Dvorákove Slovan
sk é tance .a pod. Tieto zážitky zo
stanú čl•oveku na ce lý život a 
nik dy nemôže obísť možnosti 
stretnutia s hudbou. 

I. BHOMBERGEROVÁ: Vysoko
školákov našej generácie prJvied
li k hudbe pravidelné návštevy 
štvr tkových fi lharmonických kQn
certov. Koľko krásy sme tu za 
päť rokov stretli. koľko vnútor
ného bohatstva získali! Potom 
sme sa rozbehli po Slovensku -
budovať socialistické zdravotníc
tvo. Priniesli smP so sebou smäd 
po hudbe. Kolef.l a J ablonický na
vrhol, aby sme založil i divad lo 
hudby. Sám dal k dJs,pozíc-ii vlast-

né platne. Gramofón sme scho
vali :w čiernu oponu, na ktorú 
sme pripevni,1i symbol hudby -
lýru. Ešte stolík a stolná lampa 
a jeden z nás s i sadol do kres
la, aby čítal. vlastný tex t k po
čúvanému dielu. A keď s me si 
už prehra li všetky naše platne, 
ob-rátili sme sa na pražské Di 
vadlo hudby, ktoré nám zasie la
lo hotové programy. Stálym kon
ferenciér-om bo.! dr. Hafner. tex
ty do slQvenčiny p·rekladala 
dr. Hafnerová dr. švanderlík ro 
bil mixáž a ostatn! sme pripr<:~
vili - kávu. Bolo v tom toľko 

elánu, toľko nezištnosti, až mi je 
niek·ed.v ,.ľúto " , že už chodím e 
na profesioná lne zorganizované 
koncerty. 

E. GOMBITOVA: Je obdivuhod
né. že činnosť sa rozvf .iala bez 
základnej podmie nky, ktorou je 
koncer tná sála. Kde vštlde sme 
už koncerty uspor iaaali! Treba sa 
poďakovať č l< ZK Lokomotívy, 
ktorý pomohol prepožičanim svo
jej sá ly. Pamätáte sa, ako pred
nosta stanice zariaďoval prácu 
tak, aby sa počas koncertu čo 

najmenej ;posunova lo a pi ska lo? 

*** 
Desať rokov činnosti, de

sať r okov práce; čo všetko 
dal KPU za tie r oky Humen
čanom? 

N. ŠVANDERLlK: Predovšetkým 
je veľkou zásluhou činnosti KPU, 
že Humenné má pr.avide lný kon
certný život, že má každoroč.ne 

Humenskú hudobnú jar,. kto\ľá má 
fest ivalovú atmosféru. V koneč
nom dôs led.ku to prispi,ev·a k to 
mu, že tzv. provincionálnosť sa v 
kultúrnej oblast i poma ly stráca. 
A to je veľká vec. 

E. GOMBITOV Á: Za desať ,rokov 
činnosti KPU sa humensiké obe
censtvo zbližHo s hud·bou 'všet
kých obdobi - a čo je najv.zác
nejšie, získalo vzťah k súčasnej 
hudbe. Diela Moyzesa, Sucheňa, 
Cikkera, Lutoslawského a ďalš!c.h 
skladateľov nášho sto,ročia majú 
u nás úspech. Mohli ste sa o t om 
presvedčiť pri a utorskom večere 
O. Fere nczyho. Obecenstvo túto 
neľahkú hudbu prijalo, so záuj
mom celé dv·e hodi-ny sledovalo 
hudbu jediného autora . 

G. GLOVACKÝ: Patrlm k n a j
mladšej generá\'i i a pri · orvých 
krokoch nášho KPU som nebol. 

, 

Obdivujem koncertný 
Hume.n·nom. I keď, žiaľ, 
dôstojný stánok umenia 
ty majú vysokú úroveň. 

*** 

~i'V'Ot v 
nemáme 
kon cer-

Jedno desaťročie sa úspeš· 
ne skončilo. S akými pr ed
savzatiami a lJiántpi vstupu
jete do druhej desaťročni
ce? 

V. HAl•NEJ,l, predseda KPU: V 
poslednom čase sa v súvislosti s 
kruhmi priateľov umenia často 
kladie otázka - .,čo cľa lej?". Po
ču l som. že táto forma sa pr·eži'
la, že treba premyslieť čosi no
vé, lebo I<PU v poslednom čase 

stagnujú. Nie sú to správ111e úva
hy. Zúčas tnil som sa vlani na III. 
s tretnuti českých KPU v ·Liberci. 
Kedys i sa v českých krajoch o 
toto hnutie centrálne nik nes·ta 
r a.\ a podľa slovenského vzoru za
čali budťlv.ať formu centrálnej 
starostlivosti. Nám d·nes ohýba 
cen·trá1na . starostlivosť. Treba . ju 
ohDoviť, či už na MK SSR - ale
bo ·na ZSS. Lebo KPU n~·e sú pre· 
konanou • záležitosťou, ale otá2kou 
budúcnosti stovens kého hudobné
ho života. Treba v ich ožjvoval!11 
a zaklad,ani pokra~ovať. Chceme a 
budeme pracovať · i naďalej. Veri
me, že · 20 rokov existencie KPU 
v Humennom oslávime už ov· Do
me umenia. Zatiaľ chceme využiť 
op·ravený kaštieľ a pr·ekrásne 
priestory ĽŠU. V sä-le !:ŠU robt
me už teraz koncerty. Na nádvorf 
oy sme chceli začať s koncertmi 
starej hud•by a budúcu Humenskú 
hudobnú jar plánujeme otvoriť na 
zámockom nádvQrf - IX. symfó
niou L. v. Beethovena. 

Beseďu DripravHa: 
ANNA KOVAAOVÁ 

u 

Zaviedli nás na "'najvyššie vdlt!ľstyo" .spoloc~ost.! · ~on_u 
v Tokiu. Dostali sme !POVolenie navstivJť mtesmos t, 'ktora .1e 
s8111cta sa•notorum elektroni!ky. Bol to veľký, prázdny salón, 
na konci ·kto!rého stál televízor. Na stole z hladkého dreva 
uprostred miestnosti boLi dva malé pristroje, ktoré _nám zm_e-: 
nia ži·vot - videoregislirátor a videokazeta. P án M1ja, veduc1 
reklamného oddelenia v Sonu, vzal do ruky vtd(lokazetu, akoby 
išlo 0 nejaký klenot. a vložil ju do registrátora ( d~·uh _mag_ne
toskopu). Stlačil gombík, a na obrazovke televlzora z.]avi_h sa 
obrazy kvetov, miest. j azie.r, ženy a nákladného auta. Smmky 
sprevádzala hudba. ,.Vidíte? " P•ovedal, ,,hľa, takto bu~e~ne 
tráviť večery v budúcnosti. Videokazeta bude krbom _vesnur
ne j éry." Neustále som sa díval na videok~zety un:tes.tnené 
na skirinke a stojace v rade na spôsob puzdter . .,A co .Je to
to?" spýtal som' sa . .,To bude> odo . dneška naša b,~b\ioték~, 
ki,notéka, naše múzeum, naša spolocno7ť a z~bav?.. .,To }e 
smutné", podotkol som. ,.Smutné, ale tanta.st1cké, dokoncU 
rozhov·or Mija. 

čo j e videokazet a ? •. , . . , 
Smeroda}nú odpoveď nám dáva Noboru Jost, .1ede~ z ptat\ch 

najvyššieh vedtlcich Sonu. To je j~der,t z t~orcov v1de~k,az;ty. 
o tento vymález, ako <:~j o elektromcke novt~y·, vysvetlil~ . nam~ 
sa he:wslúžtl jeden Marconi alebo jeden Ed1son, lebo sucasny 
geniálny vyná.lez je dielom celej skupi-ny praoovníkov. Nasle 
du júci rozhovor te výsled kom séri~ dlhých rozhovorov s Jo-
šim a s jeho spoluprecovn!kml. . 

So zretérom na tvar materiálu je videokaze'W krab1ca ne_
patrných t o.zme.rov: dlhá 19. široká 12 a vysoká 3.17 cm. ~az.l 
sotva pol k ilogTamu. Ale jej m!moriadna vlastno:sť SP?clva 
v· tom, že vo svojom 'V'llútre môze ukrývať ~Iý ft l~, operu, 
~ni:hu, sériu fotografii, alebo c~lé vystelanie, co ste s·1 nak'r ú· 

1 t!li v kine, z televlzle, na ulici. S videokazetou sa prevaha 
audiovizámej kultúry stáva· totál.nou, neobmedze11ou, bez fl!'e• 
cede<nsu. 

v' 

Ak.a· pracuje videokazeta? . . .. . 
- Videokazeta sa musí vkladať do "V1deo.pleJeca . pri·stro.)a 

ťalíkého 14 kg a s rozmermi magnetofónu, .prlrpo jenéb..o na 
televlzo.r. Po stl.ačen( gombfka sa na televiz.nej <lbrazsn~ke 
ukazuje '!)l'ogram z v:l.deolooze~. J.edna náplň ·V'Í~eO<J<:azet~ ,trvá 
50'· až 90 min út . Prog·ram moze byť v čiernobieleJ tecqni'ke 
a.lebo vo farbe, čo .záv,Jsi od pristroja, a prlll'odzeme., ako aj pri 
magnetofóne, mom o ho zastavi.ť, vrátiť •. v~liť podla ľ?B<'vole 
akosť' ol%azu a tónu: Tón je st,e.r,eofomoky. Ol:~raz moze byť 
aj vtecrozmemý. Ok1.-em toho v budú~nO&Sti bude m~é PO
čťivať !Program vo dvoch jazykoch; . d~vek .bude -~ocť. J;Ja• 
pi'i'klad po,zerať na nejáký fd.lm a podl a lubovole IPOCuyať ._r~z
hovor buď v ja'l)onskom, alebo anglickom jazyku. 
ľ·eohnloké ;vysvetlenie je jednoduché. Ide · O· registrátor, 

v ktorom je kazeta. Ona je ~súčasne zdrojom zvuku. aj. .'lirako· 
vých popud ov. Už sme totiž schopní vytvárať . pomocou _ re-· 
g.f.stráotora okrem zvuku aj obraz. , 

Aké p;ogr amy 'nám budt'! môcť ~toskytnúť vid~Q~a-~e~a?. :' 
- . Možnosti j ej vyul;itia sú obrovské. V odbore zabavných 

programov. budú jestvo':ať vide~kezety; ktoré zachytia • celý 
fi lm, televíznu div·adeLnu hru, diVadelné predstavenia yobec. 

~ · Ak Ide o šport. kazety budú môcť uchovať hoc~torý sl.~y 
·".{ fut.baiov,ý .~Ras Vt 9elo~ ·' jetl?o~,4:).rWi:be,h~,- ·h~.ci.k~»-~~~é 

'súťazeni·e; pästiarStky zápas. rozprávame o ne.1akó.m ·Š~ot.t~?'· 
oovi alebo o nejakej športov·ej disc!pl!ne. V odbore hudby 
budeme môcť počúvať a v.Jdieť celú operu, festtival džezovej 
hudbv, baletu, klavírne alebo huslovi? ko.nce·rty, zábavnú hud
bu aUl'. Kultúrny program bude na obrazovke ponúkať čl·ta
nie nejakej k,nfhy, múzeum so všetkými jeho obrazmi vo far
bách, prehliadku sochárskeho ateliéru. DiváJs~vi sa budil 
ooskytovať a j rozličné spoločenské hry, ako sú sachové par· 
tie, h;oy v karty a iné zábavné hry. Prostredntctvom video
kazety sa diváci bud(! môcť učiť, ako sa upravujú kve tiny, 
budú sa učiť tancovať hrat na gitar.e. budú sa zúčastňova~ 
na módnych ,prehiladkach ap. Využitie vid.eo}<azety v det• 
SJkom svete bude veľké. Deť-om budeme schopn! ukázať sf!\· 
tnované rozprávky kreslené filmy. Ženám v domácnosti . budťí 
sa poskytovať vizuálne kurzy o vedení domácnosti, rady o vý· 
žive a opatere deti, o nakupova·ni. základné vedomosti z me -
dicíny. . 

V odbore vzdelávania má videokazeta neohraničené mož-
nost\ . Bude nás priam zásobovať rozličnými kurzami, '.l!ni ž·ovať 
negramotnost, pomáhať v poznávaní cudzíc-h jazykov. Môže 
poslúžiť rozličným odborníkom: v p~iemy.sle, pri zacvičovani 
v práci s poč!tačm!. v architektúre, pľli úprave m!es tno5t1 
a okolia. Bude znamenať mimoriadny prínos IPľe Toz.voj tu
rizmu a cestovania. PredstavtE> si napriklad leon dvadsať 
videok.azi.et, ktoré predstavia rozličné krajiny všetký·m, čo sa 
chystajú navštlviť ich. To bude viac ako akákoľvek prOJ>él!'lá
cia. ktorú uskutočňujú rozličné tul"lstiaké agencie. 

Tíeto perspektívy sú skutoč.ne revolučné, ba doko.nca sa mi 
zdá, že moiŕ.nosti .,kina v domácnosti" s ta.kým veľ·kým dia
pazónom výberu privedú do krizy verejné kiná. čo sa teda po
tom stane s Ich majiteľmi? 

· - Kinosály sa budú musieť zmeniť. V ére videok·azety, keď 
všetci bud1í môcť mat f.llm doma, nikto už nebude , chciéť 
chodiť do ki·na. A· teda · kiná , aby sa •zachránili, sá :'-musia 
zmeni ť .a stat bibUotékami filmov, · t. j . verejnými '-k~notékami. 
Budú pr.ipravovať sé:rie videokaziet, med zi ktorými si · budú 
môcť diváci podľa ľubovôle ' vybrať ·mm a pre!Íliet'af: sl ho 
doma. Takt o sa · mod.Ja kl·noblbliotéky. Táto premena pomôže 
verejným kinám udržať sa pri živote. 

Koľko bude stáť prístroj videokazety? 
- Vldeoregistrát or budeme v konečnej fáze hromadnej vý

roby predávať za 300 dolárov. Ale to bude až v · ' konečne j 
ľáze. S1počíatku hudú tieto prlstroje stáť · vlacej. Kazeta; s ná· 
plňou v trva.ni 90 minút bu de spoči.a'tlku stáť prŕbližme 20 do-
lárov. Nesk9r bude oveľa lacnejšia. ' 

- Pomooou vldeoka2ety · bud() sa môcť doma premietať 
didaktické. i:nformativ.ne aj 'celovečerné f:llmy, ktoré ' sa budd 
kupovať v knfhkupeotvách. v ki~skoch, v predaj-niach gramo
ľánových · platn!. Majiteľov kin sa už teraz :mtocňuje strach. 
Vydavatelia vedta, že ek s a im nepodad zapojiť do tohto, vý
voja komun~·~attvnych prostr.iedkov, stratia svoje· ní,iesto pod 
slnkom. Preto sa tomuto vývoju všetci, ·v1ac alebo menej 
opatr-ne, usf.Jujú pr.l5S)ôsobiť. Dlsneyova s·poločnosť · založila u ž 
pomocnú ·nrmu, ktor á má do v !Qeoka.zlet .a:>re·nlest všetok svo.f 
filmový materiál. Pirlemys.el kultúrnych a lnfoomačnýcll pros
triedkov .ie už pripravený na boj ~ videokazetou. Kto je 
rozumný, ten už pochopil, že totálna vydavateľ&ká revolúcia 
je na obzore. Pr·ived·ie do kirtzy celý systém: kiná, televfz1u, 
tradičn~ vydavateľstvá. ŽU1'1Ua1istllru, výrobu gr amofónových 
olatnt Zasiahne všetko: strany spoločnosť, štáty, kasty, t rie
dy, zame-stnanecké katPgórie . Do~onale zamf.eša karty. Kto 
to zavčasu nepochopi, s tt"ad všetko. 

f!relou l: VIŤA,ZOSLA V HEčKO 

, 



Za Bernhardom 
Paumgartnerom 

Po krátke j, 'ťažkej n~moci 
zomrel v Sa lzbur gu vo veku 83 
rokov dr. Bernhar d P a u m : 
9 a r t n e r, dlhoročný predsecla 

v .Jún! bola ;,; P arlžl Medzi~ 
národná klavírna a husľová sú 
ťaž Marguerity Longovej a 
Jacquesa Thibauda. Každý po
zná súťaž podľa mena, ale iba 
málokto vie o nej viac, o tom, 
kto sa jej inôže zúčastniť, aký 
je predpísaný reper toár a ako 
pre biehajú jednotl ivé kolá. 

·súťaž Marguerity Lo~gOvej · · 
a Jacquesa Thtbauda 

Súťaž založili r. 1943 ťran-
IPOslucháč 2. ročni ka Mos kov
ského ko nzervatót'ia v 3. t·lach
ma ninovom koncerte predvie
dol spoľahlivú techniku a pre
jav smcru,iúei skôr k virtuozi 
te, než k interpretácii. Nepo
dari lo sa mu dcšll'!'Ovať par ti - · 
túru, koncer t sa mu rozpa~ol 
na mnnho časti , k torým chý
bala 7,jcclnoou júca koncepcia a, 
a r ch itektúra. V Schubertoveij 
fantázii Wanderer dokazat svo
je lyrické schopnosti. U Pa·sca..: 
la nogého sme si cenili nároč-' 
nejšl prístup k materiálu. Pá-· 
či ! su hlavne jeho pred nes 
Li~ztovej sonáty. Druhú veľkú•. : 
cenu získal Francúz Claude ' 
Cymt-rman a treliu veľkú ce- · 
nu E'X-aequo získali Vladimír 
Viardo (ZSSR} a Jacques Rou
vier (Francúzsko). Viardo bol" 
až po finále - koncert s or
chestrom - s prevahou na · 
čele súťaže. Nešfa!=>tným v.ýbe- ·; 
rom Brahm~ovho koncertu · a 

Sal·zburských slávnosd. Po , 
tohtoročnom festivale v Mo 
zar tovom meste mal zastávať 

fu nl(ciu ČEistné ho pre dsedu toh
to podujatia. 

Paumgartner sa narod il roku 
1887 vo Viedn i. Pochád zal z 
m imoriadne muziliálneho rodi
čovského domu. Je ho otec bol 
d ir igent , pianista a hudobný 
kr lt il<, matka komorná speväč 
ka a pedagogička spevu. Už v 
rodičovskom dome spoznával 
Paumgartner veľa veľkých hu
dobl)íkov, medzi n imi aj Br u
na . Walter a, k torý p r i:lal mla
d ého Paumgar tnera za svojho 
j ediného žiaka. 

Úlavný Paumgartnerov záu
jem sa už od začiatku sústre 
ďoval nl! hudbu: hral n ielen na 
rozličných nástrojoch mimo
r iadne dobre. ale vedel správ
ne posudzovať a j hlasové kva
lity a stal sa aj v tejto oblasti 
autoritou. Študoval na vied en
skej univerzite nie iba hudob
mi vedu a ved tl o umen í, ale 
aj ' právo; rok u 1911 bol pro 
mo~aný na doktora práv. 

. cúzsld , virtuózi - klaviri stka 
Marguerite Longová a huslista 
Jacques Thiba ud. Je určená 
m ladým hudobnlkom všetl<ých 
národností vo veku od Hi do 
30 ro kov. Uskutočňuje sa kal 
dé dva roky. Cieľom súťaže .ie 
umožniť mladým umelcom, aby 
sa !predstavili medzin;írodnej 
porote a obecenstvu, a otvo
r iť im tak cestu k medzinť\ro d 
ne j kariére. Víťaz súťažo zís
kava Prvú Vel'kú cenu. Byť 
laureátom súťaže, to znamená, 
že dotyčný získal iba niek torú 
z ostatných cien. Z víťazov 
predchád zajúcich ročníkov 
spomeňme klaviristov Samso
na Fran~;oisa, Alda Ciccolini
ho, Marinu Mclivaniov ú a Ale
xe;ja terl{asova, huslistov 
Christiana Ferrnsa, Ne lly Škol- . 
nilwvovú, Borisa Gutnľkova a 
Silviu Markovici. 

Marguerite Longová a Jacques Thiba~td. 

~o prvej svetovej vojne pr i
šie' trldsať1·očný Paumgartner 
po prvýkrát do Salzbut·gu, kde 
sa s tal predsedom M o z a r-
t e a, štátnej akadémie pre 
hudbu ;1 herecké umenie . . Mo
zarteum viedol od roku 1917 
d o: rok u 1939 a po druhej sve
t ovej vojne zasa od roku 1945 
do r ok u 1959. Paumgart ner sa 
však stal pr edovšetkým zttá
my m ako š pecialis ta na Mo
Zaljta. V mnoh ých koncer toch 
sa osvedčil ako je den z na.l
významne.1šfch interpretov 
t ohto veľkého syna Salzb u_rgu. 
Napísal aj dve k nihy o Mozar
tov!, med zi n imi biografiu. kto
r ou si - p ráve t ak ako s bio
grafiami o Bachovi a Schuber 
tovl - ziska! uznanie. ·Paum
gartner , to dokazujú aj jeho 
p ublikácie, bol nielen vyn.ika ~ 

j uci hudobník, ale aj človek s 
univerzálnym vzd elaním a a j s 
pe daqogicl1ýml schopnosťami 

- Herber t von Kara jan bol 
n apríldad :teho žiakom • -H k.to~ 

ré m'u získali všeobecne uzná
vanú autor itu v jeho dlhoroč- . 
nej záslužnej clnnosti. -kľ-

Sydneyská 
"opera opier" 

Pascal Rogé z 
Fr ancúzska získal 
prvtí cenu e:c 
aequo (klavír ) . 

Jaques Rouvlet· 
( Franctizsko ) 
tretia cena e:c
ae_quo (klavír) a. 

· "Vladithír Feltz'rnan 
(ZSSR ) pt·vá 
cena e:c-aequo 
(klavír) . 

Stavaj~} ju už !ltrnást rokov a a ni tt näjväčšl 
optimisti si netrtlfajO veriť, že už o necelé dva 
roky, v marci 1973, ,iu majú otvoriť : operu opier 
v austrálskom meste Sydney. Náklady na t úto 
gigantickú b\Ídovu r:obia asi 280 miliónov švaj
čiarskych frankov. (Pôvodne rátal! iba s 33 mil. 
frankov. ) Peniaze zlskavajú z opernej lotér ie, 
ktorá ht·áčovi za vložených osemnásť f·ranf<ov 
dáv.a každých deväť dní šancu vyhrať milión. l'j~ 
záležl už teda na tom, čo táto monster opera 
bude sttit a kedy bud e hotová, pretože o..perná 
lotéria sa medzičasom stala už akousi Inšt itú
cio u, ktorá - ako ukazu,je počet záujemcov -
by Austrálčanom doslova chýbala. 

Projektantom budovy je dánsky archit·ekt Ja-r 
na Utzona. Opera je nekonve.nčná a taká fantas
tická, Ž·e iba na to, aby zistili, čl plánovaný spô
sob stavania je realizovateľný, potrebovali dve
tisic hodin p ráce počltačmi. · Navyše museli ten
ktorý postup stavebných prác i ,.vyskúša ť" na 
modeloch, pretl'lže ešte nikde na svete nestavali 
opernú budovu s takými odvážnymi konštrukcia
m i. 
. Str.echy paláca pripomínajú vejúce plachty. Na 

zastrešenie potreboval! milión švédskych kera 
mických š kridlíc. Sklo pre 21 metrov vysoké a 42 
m etrov široké o kno dodala jedna francúzska fir
ma. Taktiež vo Francúzsku ut kajú obrovskú ja
vlskovú oponu z austrálskej vlny a zo zlatej n ite. 
{ba toto bude stáť dva a pol milióna frankov. 
V kancertne.i sále bud·e miesto pre 2750 návštev
nlkov, v opernej sále pre 1500, v divadelnej pre 
600 a v sále pre komornú h udbu pre 450 ľudí. 

Otvoren ie najvačš!Aho hudobného centra Au
strá lie má byť také veľ.kole,pé a pa rádne, že niekto
ré letecké spoločno~ti v USA, Európe, J aponsku 
už teraz organl~ujú zá jazdy na túto pr!leži tosť. 

Napriek tomu sú milovnlci opier l kultúrni 
snobi v Sydney, k tor! rátali s " BayreiJthom. Pa
cifiku" alebo "Silper-Scalou" t ak trochu skla
manl. Na pro9rarne o tváracieho večera je sice 
Richard Wagner, ale nech ýba ani celý raď pop
stars. hoci nevedno, či sláv·a niektorej z týchto 
h viezd do roku 1973 nezapadne. . 

" OJ'er.a je centrom pre umelecké žánre, ako 
folklór, džez, pop .a rock, ako aj pre klasiku, 
Chceme mať vyvážený program, ba i ·experimen
táln~ diela sú ná m vítané. Táto opera má slúžiť 
celej Austr~li i" - vyhlásil Stuard Bacon , riadi
teľ opery, ktorý trinásť rokov bol vicemanažérom 
londýnskeho Festival Hallu. ( u ) 

Vybratých l1andldá tov čaka
jú štyri kolá s(iťaže : prvé a 
druhé vylučovacie kolo a dve 
f inií le - recitál a koncert s 
orchestrom. Tohtoročný pro
gram súťaže klaviristov vyze 
ral nas ledovne: V l. vylučo 
vacom kole: Prelúdium a fúga 
J. S. Bacha z Temperovaného 
klavira. dve etudy F .Chopi
na a skladba podľa vlastného 
výberu. V 2. vylučovacom ko
le: Beethovenova sonáta, ro
mantická sk ladba a Faurého 
l. Nokturno a lmpromptu. Fi 
ná le - recitál: Chopin alebo 
Schuman, Debussy, Ravel alebo 
Messiaen a Partita J. J. Gri.i
nenwalda. Finále - koncer t s 
orchestrom: Dva z pätnástich 
k lavírnych koncertov. 

Klavírnej časti s úťaže sa zú
ča<;tni lo 55 kandidátov. V me 
dLinilrodne.j porote zasadali 
zvui'n6 me11á: Monique Haaso

vá, Bernard Gavoty, Pau l na-

Chvíl'ka 
s OMEC.OU 

uu ra-Skoda, Claudio Arrau, .Ta
kov Flier a Gyorgy Sebok. 

Husľovej súťaže sa zúčast
ni lo 15 kandidátov. Medzi nimi 
bol aj náš Jifí Tomášek, absol 
vent p ražskej AMU. Huslisti 
mali pred písaný nasledovný 
pt·ogram: V l. vylučovacom ko 
le: l sonáta J. S. Bacha, Mo
zartov Koncert č. 3, d ve cap
r iccia N. PaganJnlho. V 2. vy
lučovacom kole: Sibelius, Fau
ré, Barták. Finále - r .ecitá l : 
Jedna sonáta (podľa vlastného 
výberu zo šiesti ch navrhnu
tých}; finá le - koncer t s or 
chestrom: d va husľové koncer 
ty. 

V poro te sme si medzi 
os ta tnými osobnosťami všimli 
Arthura ·Grumiauxa, Vilmosa 
Tútralho a Leonida Kogana. 

Všetky kolá súťaže, vč!t.ane 
vylui::ovaclch, boli verejné. 
Obecenstvo malo tak možnosť 
sledovať ka nd idátov pri každej 
. etape a zostaviť si vlastný reb
rí ček. Nečudo, že ·pri vyhlaso
vani v,ýs ledl<ov, krit ick! a t em 
peramentní d iváci neváhali vy
jad r if svoj nesúhlas tam, kde 
sa ich hodno teniE> rozchádza lo 
s ntizorolľl poroty. 

Porota po dva a štvrťhodi
novom rokovan! šalamúnsky 
r ozhodla: u klavir is tov udelila 
d ve pl'vé ceny, d ve t retie, po
nechajúc pri to m druhú a štvr
tú. Táto ii:lflácia cien svedčí o 
r ozpakoch porotcov pri súťa
ži, ktorá napriek velmi dobrej 
ú rovni neobjavila žiadny výni
močný tale n t. Prvú veľkú cenu 
získali ex -aequo Vlad imír 
Felt zmann (ZSSR) a Pascal 
Rogé (Fr ancúzsko). Feltzmann. 

. veľm i slabým výkonom , klesol 
na tretie miesto. Bola t o j t:~ d

na z najkrajších technik, žia
da l by sá ale zvnútornenejšt 
prejav: Rouvicr vynikol int<i·r~ 
ti:>retjtciou flee thov.e'na' a . Faun3- · 

. ho. · 

U hú s listov bola. ··s ituáCia · 
jednoduchšia. Prvú veľkú ce
nu zlska·la Lydla Du brovska;!a, 
d ruhú ve ľkú cenu Oľga Villw- · 
mirskaja a t retiu cenu - cenu 
mesta Paríža - Sergej Krav~ ' 
čenko. Komorný prejav Lycli e 
Dubrovske.i sa iba ťažko uplat
ňuje na koncertnom pód iu. 
Mendelssohnov koncert zahra
la ako dobrá žiačka, J<tore j 
však chýba osobnosť. VUkomir1 
skej a Kravčonkovi možno, 
rovnako ako Ich kolegy ni, vy.:. 
čítať nedostatočnú .anall'zu. 
skladieb, bezkoncepčnosť a 'i 
toho vypl,ývH;I úcl stereotypný• 
predneL · 

Ceny sa tldeľova li na záve
rečnom gala koncerte v Divad . 
le Champs -Eiysóes za Pl'lto m ... 
hosti · frartcO.iskéht> ·· ml 11l~Ct··ä 

kultúry Jacquesa Duhamela. 
Víťazi okrom cien získavaN 
angažmán franc(lzskeho roz
hlasu a televízie. rozhlasovej a 
t e levíznej stanice Luxemburg, 
koncer tné turné po Francúz
sku a v zahraničí a ponuku na 
gramofónovú nahrávku od spo
ločnosti Pathé-Marconl. 

Sabina Skarbová, Paríž 

sa už pracuje. Iš lo by o zájazcl ()rientovaný - ako je 
t u zvy lmm - na americké vysoké školy. 

čo je podľa vás predpokladom, aby sa kapely z vý
chodnej Európy s ús peC'hom presad ili v anglo-amerlc~ 
kom slhow bussinese ? 

Maďarský beat zaznamenal v p0sledných ro1(och po
zoruhod ný kvalitatlvny vzostup. Vďaka výborným pod
mienk·am, ktoré kultúr ne lnšt4túcie vytvorili pre tenlo 
žáner , objavilo sa na budapeštianskej bea tove.i scéne 
niekoľko zaujímavých súborov. Niektoré z nich si vy 
bojova li i zahraničné uutan ia. Var i najzaujímavejšlm 
z javom je v tomto smere hard rocková kapela OMEGA. 
Je to azda prvá skupina zo socia listického štátu, ktorá 
sa dokázala výrazne presadiť v a nglo-am erickom show
buss·inese. Naštrbila tým zároveň - spolu s n iek torými 
holandskými a be lgickými súbormi - legendu o neot ra
siteľnej nadvláde anglosaskej beatovej hudby. 

- Azda t r eba dosiahnuť na každom koncer te dielčí 
úspech. Okrem toho by bolo dobre "bývať t am" - t. j, 
vždy doletieť včas na p redstavenie a takto s l syste
maticky budovať pozíciu. P t·e .nás je to však neriešiteľ
né - máme totiž rôzne záväzky i doma a vyskytli sa 
t u i určité administratívne prel<ážl,y. 

Myslí te sl, že teda nerozhodu:je len tzv. finančno
manažérska zložka? 

- Táto je v podst a te vyriešiteľná, avšak manažéri 
chcú mať väčšinou celého čl oveka - či súbor - k dis
pozícii a teda nejaké čias točné t·iešenia nepl'ichá dzajú 
clo úvahy. Manažérsku ponul<u sme mali med ziiným 
už aj od známeho s peváka Abi Ofarima. 

Zf1padnú populárnu hudbu možno t ak trochu prirov
nať k prudl<o vypá lenej pinn-pongovej loptičke. Je 
vrhnutá na stredoeurópsky stôl a je - mys lím si -
na telesách vášho významu, aby túto kultúmu expan
ziu ,,odrážali" s úspechom sp!iť - nie však .produktmi 
epigónske j štýlovej príchute ... 

Mesačné turné po Anglicku, niekoľko show l])rogramov 
pre te levízie BBC, Mt. Ci'!ť lo, Cannes, vystú penia v naj 
známejších ang lických k luboch, vo Fra.ncúzsku a J uho
s lávH, 4. mies to na fes t ivale Palma de Mallorca a ko 
i 3. cena na tokijskom medzinárodnom festiv.a le (ple 
seň Pearl in Her Hai r) a úspešné nahrávky pre RCA 
Victor Nippon - t>O sú míl'niky na úspešnej ceste. Na 
domácej pôde dostali čle novia OMEGY zvláštnu cenu 
maďarského rozhlasu a t elevfzie za show 10 000 krolwv, 
ako i cenu firmy Quallton za 120 000 výl!skov na do
mácom trhu. Využlli smE' oreto nedávno pražské vy
stúpen ie tejto skupiny a zi šli sme sa s členmi kapely 
vo vestibule Lucer ny, aby sme položili n iekoľko otázok. 
Prvá patrila pet·sonálnym Z!Tl<'tHi m v •kupine; , 

- Ľudia, k tor! od nás od išli (Gábor ľresser, Joseph 
Laux ) chcú robiť in ú m uziku . . Novým členom sku piny 
je Ferenc Debrecény (bicie ), ktorý hral pred tým v sku
pine ,Neoton. 

Čo považujete zatial' za S•VO j najväčš! úspech? 
- Rozhodne tokijský fest ival, a to i napriek faktu, 

že za mesačnéh o anglického turné sme vys tu povali na 
takých scénach, ako sú sve toznáme lduby Marquee, či 
Revolution . •• 

Povráva sa, že máte ísť i na veľké turné po USA ... ? 
- Ano, ale zatiaľ to nie je ešte konk1.·étne dohod

nu té. Možnos·ť však j estvuje a na realizovaní zmluvy 

- Nepovažujeme túto ,.loptičlm" za anglosaskli ex
pa nzi u. Tento hudobn ý ~áner vznikol rv Anglicku a teda 
je pr irodzené, že krajina jeho zrodu ostala dominan tou. 
Pokiaľ ide o naš u hudbu, m noho ľudí sa nás pýta, 
aký štýl produkujem e. My však na túto otázku ne 
vie me ani sami presne odpovedať, Počas nášho mesač
ného turné nám Angličania často v ravievali o tom, že 
sa im naša hudba páči nie p reto, ic s pievame v ich 
jazyku, ale že "znie tak maďarsky". Nesnažíme sa ve- · 
dome o t en to melodický kolorit. Ak t u napriek tomu -
je - vysvetľujeme si ho tak, že v .našej hudbe jest
vuje spontánnE' - pramení jednoducho z fal<tu, že sme 
maďarskej nácie. 

Teda melodika maďarská .. . a texty? 
- Dnes večer budeme spievať výl učne anglicl<y. Stá

va sa, že spievame v zahraničí niel<edy i macl'al.·sky, 
avšak obvykle je to želaním menšiny. Vo všeobecnosti 
sí myslíme, že angličtina sa hodí do beatu t ak dobre, 
ako taliančina do oper y. 

V pos lednom ~ase sa d lskutujf' u ná s i vo svete 
o pojme komercia. Co si mysl!te o nej? 



Obrazom o hudbe 

Soviet ska violončelistka , laundzllca Cajk ovského súťa
že - Vi ldória Jaglingová si získal a československé pub
likum už na lnterpódi u 70. rnedzit !)m vydobyla vet ký 
úspecl1 v maďarskej fl r ehliadk:e /nt er fórum 71 . V rám
ci let11ých lwdobnlicfl festival ov vy st rípila v mestách 
Trenčianske Tep1ice, Piešťany, Zvolen a Bardejov. 
Ako píšeme na inom miest e. v r ámci osláv 50. výročia 
obj w •enia koapľover jaskyne Slobody v Demänovskej 
dollrte, vyst úpil 7. augusta po prvý raz v histórii j asky
ne Žil11uk(/ rnie .~rttt.ý zbnr . Koncert bol v t zv. Hlbokom 
dome lct or (/ je t akme1 80 rn pod úrovňou terajšieho 
vstupu do jasl,·!tne. K oncert, z k torého prinášame stúm
ky, dirigoval prof Ant•m Kállay. Snímky: ČSTK -

- Podľa nás neexist uje pt·esná definícia komercie -
tento po,ium j e ve l'ml ťažko oltt'aničiť. Zdá sa nám, že 
tu ro"hodne obvylde názor väčšiny na to. čo :Je, alebo 
nie .Je lwme r cia. Po<ll'a nás exist uj e len zlá alebo dobrá 
muzika •• • 

Počuli ste neJaké československé kapely'! 
- Zatiaľ, žiar, te n z počuti a. Tak sme sa do~:v etlell 

o kapele Blue Effect l o s úbore Collegium Musicum. 
Videli sme ale jednu výbornú skupinu - FlamengQ. J e 
to kapela, k torá nám pripomínala na jlepšie anglické 
súbory . . . niekedy však až v t om zlom slova zmys
le ..• 

Áno, Flame ngo má st rhuj úci d rive a všetko čo má 
mať profesioná l n~ kape la, avšak chýba jej výr aznejšia 
š týlová nezá vis losť . . . 

- l .v Mad'ar sku je dosť po(lobných kapiel, ale každá 
má predsa len is té svoje špecifilwm. 

Spomínali ste svo.1 ús)Jer·h na tok ijsko m ľestiv.ale; 
aký je podľa vás rozdiel medzi európskym a áz ijským 
publikom ? 

- V prvom t·ade - nezdá sa nám, že Tokio možno 
označiť prízvulwm "ázljs l<ý '' . Je t o l<rajina silne ame
r !kanizovaná a podobné označenie je veľmi nepresné. 
Avšak rozdie l men tality tu je. J aponci sú dosť chlad
ni - neradi prejavujú city. a preto mali všetci účin
kujúci rovnaký po t lesk. Tlieska s a krá tko, a to l s ú
borom, ktor~ sa páčia Nie ie to veľmi dobrý pocit 
stáť pred takým publikom. 

Aké osobnosti s,, te jto st1ťa7.e zúčastni li ? 
- Celkove tam bolo 41 účastníkov z 37 zemí. Naj 

pozot·uho!lnei ším ziav"m hol or!Janista Jimmy Smith, 
ako i slwpina Carpenter.~. Zdá sa, že Angliča nia účasť 
na festivale .. odflákali" Poslali tam . totiž len akúsi 
siahli napodobenlnu sHivneho Toma Jonesa. 

Aký úspech mala L)lat fia l<torú ste nnhra li v J apon
sku ? 

- Is tý čas 110 [l' ~l.iva le nh navštívil v Budapešti zá 
stupea firmy HC.I\ ~ Vict•>r. ktorý nä~ potvr dil, že 
platiía ide výborne na c•dbvt. ľod ľa .1 eho mfor.mácle by 
sme mali cestovať i na ilrohý ročník tejto súťaže. Fes
tival bol celkove dobre organizovaný a ešte teraz do
stávame od pozorných hos titeľov prospekty a in~ m;~
teriály z te jto suťai.e. Zhovár al sa: M. Straka 

Rekognoskácia významnejšlch hu dobných re
zid·encií na západnom Slovensku je d·okon
čená. Onedlho vyjde ·k tejt_? probl·e~ati~e 

i publikácia. Iná otázka j e, ~·~ yzdy po m~kol
kých r okoch kont rolu jeme, C.l ~a peto obJekty 
opravuj ú, umelecky rekonštruujú a dävajú k dis
pozícii pre kultúrne úcele. Túto úlohu sledovala 

. v júlových dňoch i skupinka zainteresov~ných. 
Najskôr s me navš llvili kaš!~el' v Bernol~kove, 
t.ná my zač ia tkom 19. s tornc1a hudobnými am
blclami a miestnou šľach tickou kapelou. Tak ako 
ored n ie koľkým i r0kmi. ani teraz sa nič nezme
nilo: ústredná '-Po ločen~ká sieň sa umelecky ne 
oprav uje, naopak. oproti minulým rokom schátra 
va l fasáda , takž':! nemožno nič iné ako opako
vať prosebné s lová na zodpovedných pamiatkár.ov. 
l' t·vé p!'ijemné prekvapenie však prišlo vo Vo
deradoch (Zichy, Lis7t), kde dokončujú umelec
ké remeslá štýlovú reštauráciu j ednej z centrál
nych miestnosti a rozhľadený a agilný správca 
nás informoval o ·<l'al$ích reštauračných prác.ach. 
Je to opäť nová šanca p1·e hudbu 1 a pr vý prl
s ľub, že vorleradský kaštieľ budú môcť onedlho 

Za I11Jdobt1ými 
t•ezide••eianJ.i 
využiť pri rôznych prll:žito~t!a?h i k~ ltúrn l ?.r: 
ganizátori Bres tovansky kas tse l. tak uzko s.paty s pol'skou kultút·ou, so skladate l'kou a 'organizá 
torkou Ľ.u dm llou Zámoyskou i t vorbou Fryder ika 
Chopina je l naďa lej školou, kde necit livá ruka 
murát•a poruši la pôvodné fas:ldy i vnútorné roz
členen i e . Len z pat ku zmizl i nevkus né zariadenia 
a t iež zau jímavá ,,krypta" rodiny Zámoyských je 
opro ti minulým L'okom v udržiavanejšom stave. 

Orifjiná lne d ivarl1 el i< o v !llnhovcl .it' sice v po•
r iadku , zato vša l< mt·)s tom málo vytľt i té. Vi nu tu 
dá vam mie~tnym kul túrnym or oanizútorom, no·
vy nlmajúc ani u ~ iteľnv mies tnej t šU. k tor! lu 
majú ojedi nelú šancu. žia ľ nevedia si s ňo11 za 
t ia l' pora diť Pri~ m tran ický pohľad sa nasky tá 
v kaštie li v Oponiciach, kde j e uložená veľmi ·' 
cenná knižnica ZHyov<·ov a Appony iovcov. Spra~ 
vuje ju Mat ica slovenská . avšak d ov~Hané knihy 
nar úša jú oôvodn.Ý charakte r a kn ižn ica nem.Ože 
by ť v'ôbe<' s pristupnená ani š iršlm záu jemcom u 
pťavdPpodobnP a ni l>ád'l te l'om. Na sa motnom 
kaš tie li sa za po»ledné roky neurobili odbor.né 
opravy a ako ce lok pôsobí veľm i smutne . 

Plnou krásou sa pýšia Topoľčianky, kedysi veľ
ké ce nt rum hudby, spojené najmä s hudbymi
lovnou t•od inou Kegle vichoveov a známe častými 
návš tevami Bee thovenove j žiačky Bahf>ty r<e~ le
vichovej. Skoda . že v inter iérovom usoorladan! 
nepočí tali tnš ta l á ~ ., r i i s hudo bnou izbou, ktJ ~· by 
sa mohlo \Imiestn i ť v<ac autentick,ých e xponfl tov. 
Azda k tomu v budúcnos ti príde. K žiad nym 
zmenám nedošlo v íJOS iedn .ýc.h r (lkoch ani v Schu
be t· tových Želiezovciach. ~ašt i e ľ slúži i naďalej 
Jas liam a ma terskeJ ško l ~!, avšak národný výbor 
inšta lova l v bllzkom dom čeku aspoň pam~tnú 
Schubert ovu Izbu Obrovskú kultút•nu š ancu však 
v Zeliezovciach zilt iaľ úplne nevyužili. Ke by bol 
kašt ie ľ vo ľn,ý , mohl i by sa tu poriadať každoroč
né Schubertove fest ivaly a sľávnostl , mohol by 
sa · . podchytiť in~d'ziniltodnr-taujem · a ·· pri,pllt;ť · 
ročne tlslce interesal'}tov. Lehni~ký kaštieľ: spo
jený so skladateľom, vir tuózom a husliarom Ru
dolfom Benyovským je síce dokonale opravený, 
slúži však zdravotn!c tvu . Ale ani v ňc;>m, an! 
v okol! nič nepripomina. že t u žil taký ~ynikajúci 
umelec. 

Teda striedavo-oblač.no na našej ces t:e a má
lo radostná sprAva pr e hudobníkov, ktor í by naj 
radšej videli t ieto hudobné rezidencie už v po
reštauračnom stave a v s lužbách miest nej l celo
ná rod nej kultúry. Zdenko Nováček 

In memoriam 

Josef Stanislav 
(*22. L 1897 - t5. VIII. 1971) 

V prvých augustový?h dňoch toh to r oku _;omre~ 
zaslúžilý umelec, nositel Radu práce, laureát státne;l 
ceny - profesor AMU Josef Stanislav. Ceský sldatla tel , 
k lavirist a a hudobný publicis ta, žiak J. B. Foerst ra 
a V. Nováka v kompozícii, Zd. Nejedlého v hudobnej 
vede, A. Mikeša, R. Veselého a K. Hoffmei.st ra v, kla~í

.ri. v dvadsiatych rokoch bol výborným · a sl:Ub~yn: 
klaviristom Už od začiatku s a venoval orgamzacne.l 
práci - z~ložil spolok mladých hudobnlkov Nezávis!i, 
z k torého neskôr - v r. H24 - vznikla skupina Prí
tomnosť. Pracoval v rôznych odborových spol,ko ch. ro
botnickych .s.pevokoloch, istý čas vykonával zástupcu 
zborma,jstra Hlaholu. Hlavne v r obotn!ckych spe~ác
kych s polkoch sa vyhraňoval jeho svetonázor. P.J:"e · Je~o 
nekompromisný postoj mu zostali zavreté dver e ofi
ciálnych Inštitúcií takmer do jeho päťdesiatk~. Bol o_d 
kázaný na pr íležitostné vyu~ovanie hudby. Vy~namny~n 
medznlkom je vs tup do KSC v r. 1931. k tory ho prs
vádza medzi robotníkov - do Zväzu r obotlúckych diva· 
detných ochotníkov. Tu sa uplatnil ako organizátor a 
sk ladateľ r ôznych večerov robotníckej poézie .a hud·by. 
V dobe po loilegalit y KSČ vystupoval pod pseudonymom 
I<arej Boj. Pred druhou svetovou · vojnou mal významnú 

' úloh\J ako funkcionár Prítomnost i. Za okupácie z,aložil 
s A. čechom pedagogickú sekciu únie českých ~mdt:~b
nlkov a súčasne pt·acoval ako člen ilegálnej skupiny. 
I<Sč i predseda 'Revolu,čnébo národného výboru na 
Spoŕllove. P.o vo,i ne J,ol činný najmä v ROH a po Feb.
ruárových udalostiaGh 1948 sa stal predsedom Akčného 
výboru PO'č' 'á'ko a j Filharmonickej jednoty. Od roku 
1948 bol pro'fesor·om AMU a istý čas .aj riad·!teľom ústav\.l 
pr e ettlograf!u• a folk loris tiku ČSAV . . Má významný po-' 
d ie l ori "vytvár;mí revolučnej mas ove j piesne. Z bohat e j 
t vo'l·by tohto žánru spomeňme z námu Pleseň o Granade, 
m nohé so no.v. a le aj komorný piesňový cyklus z r , 1931 
- Pusté poli·a (n a tex t S. Jesenina). Významný je je
ho Kvartet C. Soná ta pre hus le a klav!r, kantáty 

· a nezanedbate ľná .ie aj čfnMsť hudobno-publicist'ická. 
Uvedomelá sl,dad a teľova tvorba pre ľud vyvolala u neho 
hlboký záujem o fo lklo ris t iku. Z te jto oblast! pripravil 
vi11r ero teoret ických článkov a skriptá pre poslucháčov 
AMU. 
česť jeho r amiatke ! , •Z• 

liftNiiiJRZ 
Hladiteľstvo štátne.i filharmónie v Košiciach 
vypisuje konkurz na obsadenie týchto miest 
v orchestri: 

Koncertný majster huslí 
člen skupiny I. huslí 
člen skupiny viol . 
vedúci skupiny kontrabasisto'V t · .. .. ••. ,. 

I. pozaun 
I. fagot. 

Písomné žiadosti posielajte do 15. IX. 1971 na 
adresu: 

štátna filharmónia Košice, Dom umenia. 
Cestovné hradíme iba prijatým uchádzačom. 
Na konkurz budeme každého písomne pozývať. 

Riaditeľstvo štátnej filharmónie 
Košice 

e S dirigentom Já nom Vala chom 
uzavrela Kráľovská oper a v Antwer
pách zmluvu na ď·alšiu sezónu 1971~ 
72. 

novsku dňa 20. júna t. r. odznela 
Hrdinská balad.a De~ideu:.a Kar doša. e Pražské Hudobné Informačné 
stredls lw .navštlv ila m ladá flautist
ka z Ams terdamu Trud.a Ve lthyse no
vá, k torá sa venuje Int erpretácii mo-

d~rne.i hudby. Na zá'kl·ade obsi·aohle.i 
pr.ehrávky českej a s.!ovenskej sú
časnej hudby .si zo slovenských diel 
vybra!.a od P. Kolma111a Mo!izáciu a · 
od I. Par!ka Hudbu p.re troch .a So
nátu pre fl.autu sólo. 

e Na koncer te s lovenskej a čes
kej súčasnej hudby v ZSSR v Uľja-

šesťdesiatnik Juraj Haluzický 
*28. VIII. 1911 

Zas lúžilý umelec dr. Jura j Halu~ický, zbormajste1·, 
profesor Vysokej školy múzických umení sa po tieto 
dni dožil významné ho životného jubilea. Hoci povolan!m 
právn ik, ve noval svoju životnú drá hu h~dobnému ume
niu. Skončil klavirne štiÍdia u prof. A. Kafendoyej, di
r igovan ie u :p rof. J . St relca. Od š tude ntských . čias bol 
či nný hlavne .ako dirigent speväckych zborov (za ložil 
vojenský spevácky zbor v Brat islave, dirigoval spevo
kol Zoru, spolupracova l so zborom SND, krátky čas 

so zborom SĽ.UK a prevza l ume lecké vedenie Vysoko
š kolského umeleckého súboru v Br at islave. S Jánom 
Stre lcom založil v r. 1952 Komorný súbor pri VSMU -
s o zameran!m na klasickú vokálnu po!yf6niu. Neza 
nedbateľ ný .le fakt, že naštudoval zborové .par ty pri 
pre miérach diel E. Suchoňa (Žalm ze me Podkarpat 
skej ), Tibora Frešu ( ">tabat Mater) a Jána Cikkera 
(Cant us fi liorum). Sem. pravda, nepočítame naštu do
vanie významných pôvodných zborových cyklov a je<.l-

OPRAVA 

notlivých zborových skladieb v Speváckom zbore s la · 
venských učiteľov, kde je dir igentom od r . 1955. V tom· 
to t elese na dviazal na metódy p.rof. Jána Strelca, zctls
ciiPlinoval z·bor po stránke intonačnej, vokálno-t echnic· 
kej a r ytm icke j. t'ozš!ril ho takmer na 100 členov a je 
t u známy svojou precíznou a ne kompromisnou pr ácou. 
(Článok o polstoročnici SZSU prinesieme v budúcom 
čls l e časopisu.) Pod jeho veden im z! skal zbor vyni
ka júce úspechy - či už na domácich súťažiach, alebo 
na s úťaži speváckych zborov v LlangolJ.ene vo Veľkej 
Británii, na záj azdoch · v Poľsku, ZSSR, J uhoslávii. Ma.
cľarsku, Francúzsku a naposledy v Holandsku a flel
gicku. Pr of.esor J. Haluzie-ký nezanecháva ani činnosť 
publicist ickú. ktorej sa venoval hlavne v š tyridsiatych 
rokoch. V poslednej dobe spolupracuje s Ceskoslove n· 
skou t elevíziou. J e to zbormajster r ešpektujúc! štýlo
vé nuansy, hľadajúci v každom naštudovanom diele 
jeho hlbku, dirigent s učelným gest om, ktoré pritom 
nepos tráda jasnú členitosť, uhľadenosf a krásu. J e pod
maňujúci, triezvy a presný. Okrem mnohých iných 
vlast ností - hlavne živej muzlkality - sú to hlavné 
znaky činnosti tohto na svoj vek neobyčajne fyzicky 
i duševne mladého jubllanta. -z-

V člsle 15 HZ sme pri
niesli preh ľad tvorby Jána 
C!kker.a na gramofóno v·ej 
platn i. lnfo t·m áciu doplňu
jeme po upozornení o plat , 
ňu: Concertino pt•e klavír 
a orchester. diriguje J. Cik
ker s ólist a R. Macudzin 
ský. Supraphon DV 6208 
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'('Dokončeni,e i t. st1:.)' 

probl~my s · folk lórom za čína jú vždy, 
ked ho ukradneme z j eho prirodze 

nej pôdy a pokúšame sa ho presadiť 
do skleníkov v úprimnej snahe : z a
c h r á n iť a u k a z o v a ť. Ukazovať ho 
môžeme vo všel ijakej úprave. Jeho pre
Sqdeniu a úpravá m sa učene hovori 
š; y I i z á c i a. Štylizácia folklóru je 
uz samostatnou umeleckou činnosťou. 

Upravovatelia a "opravovatelia" to bud' 
vedia - alebo nevedia. Väčšinou, zdá 
sa, nevedia. Prezliekajú ho príliš často 
z vyšívaného kroja do lacnej silonovei 
košele, bez rukávov a deje sa to pred 
našimi očami - v mene uchovania naj
lepších tradícií tohoto národa. Všimnite 
s;i, ko-ľko neupravených upravovaných 
pesničiek znie v televízii, niekedy i v 
rozhlase, koľko zlých choreografi í ľu
ilových t a ncov vidíme na ;j aviskách a 
ako sa nie kedy rep t'E'zen t uje v zahra ni čí 
ozajstná ľudová kul túra ! 
A tak s lo venský folk lór má dvojaký 

losť veci, od autorov odvahu predviesť 
na javisku to, čo majú v úmysle. Zle 
však takýto program dopadne, ak majú 
dobt·ý úmysel, ale vyberú namiesto kle
notov - nevkusn ú bižutériu. Toho ro
ku sme videli v Strážnici práve takýto 
nepodarený program a vel'mi nás mrze
lo, že autor si vybral práve zo sloven
skej klenotnice tú bižutériu. 
N a skutočne klenotn icový pokladám 

náročný progr am Horňácky večer, 
v k torom účinkova li hudobníc i, taneč
níci a speváci z · Horňácka. Výber a 
zvlád nut ie autentického fo lklórneho ma
t er iálu in terptrétmi z n iekol'kých , de dín 

to rudla, ktorf vedia čo od fest iva lu 
chcú. *** 
východná '71. Celoslovenský folklórny 

festival. K dispozícii má nadšených 
Vý.chodniarcov; ale s t all'ý n evyhovujúci 
amfit eát,er . n a kt orom možno obdivo vat 
•len novú scénu stvo renú Ing. V. Grus
kom. Niet vhodného ubyt ovania - ani 
pre s úbory (t. r. asi 800 ľudí ) , ani pre 
návšt evn!lkov (:t. r . asi dvadsaťpäť ti• 
sf.c ). 

Program zau jímave j ší a le pší ako v 
St r ážn ici. Pr ík lon k autentickému 

folklór u znamená ob rovské pozitívum 
vo vývoji toh to fes t iva lu. 

úče·S. Jeden taký por iadny, pos tr a 
pat ·ený, z bujný-ch vlasov, naň sa mu 
:z času na čas položí napudrovaná pa
rochňa. · Bolo by ;vulgárne tvrd'iť, že 
všetci choreografi, filmári, skladatelia 
robia 'ľudovej kultúr-e ta•kúto m edvediu 
služl:m. Je na Č·ase, aby sa česaním fo l
klóru · (učene jeho štylizovaním) zaobe
raLi len umelci, ktorí rozu mejú rovnako 
folklóru i svojmu kumštu. Možno ich 
prHi·š ' veľa teraz nebude. 

• Tr etiu cenu. Cenu di vá/ra zi~lcal vo Východnej scíbor 
K ubra za pásmo' - V Kubre na fa.~ íangy , 

Snímka : ČSTK 

fi'ollä órna skupina Vlachi 1co v progmme tohtt1roč11e j 
Strážni ce - Folklór národov a nár odností ČSSR, 

Sn!mka: J . Botík 
.. 

Najväčšiu pozornosť venujú fanúško-
via ·, folklóru folk lórnym festivalom. 

Je · ich už ako· húb po daždi a neuspo
r i·acLavajú . s a vždy len pr,e uchovávanie 
tých -'najlepších t rad ícií. Ich návštevníci 
n~chodia na ne len kvôli . fo lklóru. 

*** 
c -eloštátny fo lk lórny fes tival v Stt·áž-

nici. Pat r í mellzi nBjstu ršie v Euró-

pe a v . posledných rokoch l naj lepšie. 
J eho koncepcia sa sympaticky vyh rani la 
a zodpovedá súčasnému st avu tzv. 
fo lklórneho hnutia v Českosloven sku. 
Stabilné mfesto v programovej štruk
túre do-stali programy autentického 
folklóru. Ich cieľom je prezentovať au
tentické folklúrne formy výberom vhod
ných · interprétov, l<torých vystúpenie 
znesie as,poií. základné inscenačné krité
riá. Tieto pt·ogramy patria medzi naj
náročnejšie, od diváka vyžadujú zna-

(vo -veku· . oď oserrú1asť do ·ó semdesi,at ) 
ukazuj e, že uvedomelý prístup k uchová
vaniu folklórneJ t radície zvýrazňuje 
estetické hodnot y dnes archaických 
pre j avov a sved čí o postupnom presú 
vaní vzťahu j eho nositeľov . do kvalita
t ívne novej roviny. Inžinieri .a doc.enti 
z Horňäcka rozumejú domácemu fo lk ló
ru tak do bre a ko icf! roľnícki otcovia 
a dedo via. S lováci sa v ~trá žnici zvykli ' dobr e 

prezentova ť. CSTK zaznamenala, že 
na jú spešnejším programom v tohtoroč
ne j Strážnici bol blok s komplikova ným 
názvom N á r o d y .a n ä r od n o s t i 
s o c i a l i s t i c k é ho č e s k o s l o-

Logickým výs ledkom te j to d lhoročnej 
orientácie bo la sú ťažná · JJ reh liBdka 

• vybraných fo lk lórnych skupín. Obecen
st vo pr ij alo súťaž priaznive jš ie, než 
predpoklada li auto r i, por0t a i organizá 
t or i. Samo tná súťaž ukázala, aký spo
ločenský a kultúr ny úžitok môže p r i
nie sť práca s dedinskými fo lklórnymi 
skupinami, v kt orých sa zd,ružuj ú ľudia, 
majúci naj bezprost rednejší vzťah k 
svoj mu vlastném u kult úrnemu dedičstvu 
- ozaj stní nositelia lokálnych a reg!o 
ná1nych fo lk lórnych t radícií. Kto p r i
chádza a očakáva od n ich absolút nu t a 
nečnú, či spe vácku t echniku, na akú 
je naučený od rôzny,ch súborov, odíde 
sklamaný. Kt o folk lóru ro zumie, vytuší 
tretí a na ;jdôležitejší moment pôvod
ného, nefalšovaného a neupraveného 
prej avu. 

v e n s k a v p i e s n i a t a n c l slo- " 
ve nských au torov a režisérov S. švehlá
ka a C. Zálešáka. Sympatické bolo, že 
autori pr i výbere siahli i k mene j 2má
mym fo lklórnym skupinám a výberom 
po d čiarkli d i fP.renciačné i spo ločné čr
ty folk lór u .ie cl n,>tlivých et ník a et nic
kých s kupín. žijúcich na na.šom území. 
p ro gram zahraničných- súbOl'Ov. -i- det- -

ský program možno označiť za prie
mer né. ľPnto ročník Strážn ice nepatril 
k naj lepš ím, ale :;;naha usporiad ateľov 
dodržať dobr E' premyslenú a náročnú 
koncepciu festivalu, ktorá s a vyk;ryš ta 
lizovala hla vne zásluhou vedeckých pra 
covníkov, j e dobrým p rísľubom do bu
dúcnosti. Päť pr ed vedených blokov uká
za lo, že fo lklórne hnutie má v čechách 
dobré zázem ie. Niektoré české súbory 
priš li s veľmi zau jím avým komorným 
poňatím javiskovej Šlylizácie ľudového· 
tanca, k toré, mysllm, je jednou z C'iest 
za net:al šovaným ku mštom. 

ru je cesta k nenás.Jlnému uchováva-
niu tradície, cesta zatial' nevycho

dená, ale zato s veľmi jasnou perspek
t ívou. 
K to nechce rozumieť týmto r iad kom( 

vre le mu doporučujeme vypočut' sl 
spev žien z Východ nej, či zo !ltrby. ž e
ny a dievča tá, ktoré chod ia každé rá 
no do práce a niekedy sa zídu a zaso ie 
vajú si ,.Ue svoje". Vo Východ ne j , v 
ku ltúrnom dome - na javisku s i ;;>;a
spievali t iež. Nenapodobit·eľne. 
p es t ival s a vydaril aj napr iek drob-

ným nedostat kom. Putovať za Fo l
klóro m sa oplatilo už len kvôli poci 
t u, že sú ľud ia, kt orí r ozu mejú svojmu 
kumštu l fo lk lóru - alebo nao pak. 
p olklórn e leto nekončl. V Po prade sa 

chystá v septembri celoštá tna pre 
hliadka amatérskych súbo ro v. 
p olk lóru - všeli jakého - je priveľa. 

V programe att le d.tic;kéh o folklóru získala pr oé miesto na tohtoročnej s tíťaži fol · 
klómych slw pín uo Východnej Očová. ' 11 · · Snímka: .J. Botík 

S t rážn;ci je st á le čo závidieť. Amfi
• teátre v zámockom parku, dobrú 

organ izáciu občer~tvovacfch st redísk , či 

ter:h n i c k ~ vybavenie v amf iteátri Blud
nik. Nad festiva lom sa vznáša pomoc 
ná ruka odbo rníkov združených okolo 
tamo jšieho ústavu lidového umení. Sú 

Za chvíľu nás jeho pseu cl omodiflk á
cie začnú ťažiť. ·Uberme prie s to r kvan
tite a radšeJ premyslene a precl tene 
mrha jme sily v prosp ech kva lit y. Toľ

ko na margo tohot o folk ló rneho leta: 

CL 
Predned!ivnom uplynulo bez povšimnut ia 35 rokov od 

za loženia bývalého Cíferského speváckeho zboru, sv'oj
. ho času jedného z našich poprf dných ama térskych vo
kálnych súborov. Okolo tohto speváckeho telesa (zalo
ženého na sklonku r. 1935 v obci Cífer v trnavskom 
bkrese vtedajším riaditeľom ,školy a zbormajstrom 
D. Bullom) zoskupili sa robotn íci, študu júca mládež a 
všetci tí, ktorí sa bytostne nadchýňali obrodzujúcim 
jasom melódií - burcujúcich l os,Jobodzujúcich. žalu
júcich i pov~nášajúcich. 

Od samého začiatku zbor bol začlenený do Zväzu 
slov€nských spevácky ch zborov pod zášt itou Mu tic e 
slovenskej, J{torý združoval celú slovenskú spevácku 
arriatérslm rodinu. Konce;r t ná a osvetová činnosť CSZ 
v období po dťuhej sve tov·e:i vojne bola natoľko roz
s iahla, že vlastne vytvára jednu z kapitol v de jiná ch 
slov,enského vokálneho umenia. Od prvého koncet·tu 
;v júni 1937 za spoluúčasti Trnavského slovenského spe
vokolu (22bormajster R. Ferencz) vys,ielaného tiež čs. 
rozhlasom, rpodieľali sa Cíferčania na takmer všetkých 
najznámejších kultúrno-spoločensko-politických . podu 
jatiach nielen celonárodného, ale aj celoštát neho vý
znam·u (pravide}ná účasť na oslavách na Brad le ,a De
víne, pri p r íležit osti návštevy prezid-enta Kl. Gottwalda 
v Bratislave - ll. VI. 1948, otváranie Slovanske j ze -· 
mectelsk,ej vjOstavy · v Pr ahe 1948 a účasť na oslavách 
5. výročia oslobodenia našej vlasti Soviet skou armá 
dou - opäť v Pr,ahe 9. V. 1950, na pozvanie mini s ter
stva poľnohospodárstva, cllhoetapový zájaZid medzi na
šich kra j,anov po južnom Slovensku v r. 1949, ot vorenie 
L filmového fes t ivalu pracujúcich na bratisl avskom 
hradnom amfiteátt·i - v tom Istom roku, rozsi ah la 
konce'rtnä činnost, nahráva nie v rozhlase a pod.). Ne
možno" zabudnúť na pravidelnú úča•sť zboru na celoslo-

venských speváckych :pret!'kocli, z k torých najväčší vý
znam malo dosiahnut ie p rvens t va éo ku lU·HI (v' Levi
ciach) .v skup ine . A mi ·.~sa.ný.ch zpo, ' \v ·IJ tlkroč i lý<;h . Bo
la . to jedna ·. z . nevšedn,ých' od Ínien za' ich ušľachti lú 
prácu, za h lbokú br~zdu vy-o ranú na " národa roli de-
dičnej". , . . . ' ' · 

Medzi vedením spevokolu a · n'ie.kt orými našimi ,po
p.red nými s'klad ate ľmi a ·hudobnými od bor níkmi vznikL 
bližšie kontakty, k toré prerá'stli v spoluprácld na jmh 
v povoJnovom obd nbi. Čai>tej ším i návšte vami vtedy obe' 
Cífer poctieva li -o snbnosti, , ako zas !: umelec Janko M<l · 

' tušl<a. dr ·Zdenka Boke.so;vá,. nár. umelec A. Moyz< 
a preclov_št; t kým nár. umelec M ... Schneider-Trnavsl< ~ 
ktorého pú tali k miestu .aj tesnejšie ·pr íbuzenské vz ťa 
hy. 

St>ol up ráca s Majst rom M. Schneidrom-Tr na vský1 
trva la ne pretržite ,až do zán iku spev. zboru (r 1951 
vp lyvom nepochopenia vtedajšieho pat ronát neho zá.vo 
du a pre nezáujem vedúcich činiteľov ,v obci. Al< cs; 
;Jotr e boval k určile j priležitos tí ~ejakú skladbu, Schn'ei 
der-Trnavský . poho tovo vyhove l a úpravu alebo pôvorl nr 
komponovaný zhor načas p riprav il. Tak tomu bolo a 
pri zbore Ruš a j junač, ktor ý Cífer ský s pevácky zbo 
po treboval k Ni t r ianskym slávnostia~p storočného vý 
ro čia zrušenia poddanstva (3.-4. IV. 1948) . Ide o pô 
vodný miešaný zbor, vlastne Hurbanovský :pa cho<' 
z r. 1848 (Tempo di marcia ) rozvrhnutý do t rojdiel 
ne j piesňovej formy (ABA) - podložený vlastno u in · 
venciou (nápev použ il z materiálu, k torý poskytla 
k dispozícii Mat ica slovenská). Cífer ský spev. zbor bol 
tak prvým a snáď a j jediným interpret om te jto sklad 
by. 

Pre potreby spevokolu up r· avil ešte pies ne: Kolo Ta
tier čierňav.a, Mor·avo, ruskú ľud. pieseň Kalinka a -Hu-

r á, prá ci česť, na vlast ný tex t ) JPÔVodne skompono vanú 
pr e Ro bo tnícky spevokol Bradlan ,v Tr nave, no siteľa 
Radu pr áce ). V jeho pozo;,talosti je v rukopise t iež 
hymnická pieseň Hoj, vlasť mo.;al v úprave, p re mie
šaný zbor a taktiež ma lá partitúra spomína ne j p iesne 
s· orchest rálnym podkladom. Podľa datovani8 . spadá už 
do o bdo bia. k'edy sa spevácke teleso ocit lo v nep rí.i~ rn
nej kr ízove j s ituácii • 

' Pri ·príležit osti Ma jstrových 70, \ na rod(mín v máji 
1951 bol v Trnave na jeho počesť s lávnostný koncer t 
za spoluúčasti . Cífer ského s peváckeho zboru Bobot
ní ekeho s pevo kolu Brad lan a d'alš ích s pevácky C'h lhorov. 

O pocitoch radost i a dojatia skladateľa hovoria s lo vá 
z ďakovného lis tu (zo dňa 28. V. 1951 ): .. . "Za Váš mi
:ý zájazd do Trnavy z príle7itosti moj ich 70 . na•·c dt:nín 
1 za krásny, mnQ venovaný s.pev, s kto•·ým st,e ten . mne 
rlre sovaný večierok tak krásne ozdob ili , vyslov u jem 
/ ám .aj touto ces tou moju najsrd~čnejšiu vd!aku. i'la l<u
.~m Vám tiež za krásny dar, ktot•ý mi svo iím n(J cJ I· c r 
.Ým kr istälovým jasom ozdobuje , pracoviíu . a· m i it) ' mi 
'ij)nmí na mo jich milých Ciferčanov. E.šte 'lv l;;: ť rľ.a\ u

~m a j milému bratovi-dirigentovi Danielovi Bullti:vi, 
·aslúžilému tvorcovi Vašej krásne krojovanej spPvnei 
>.ospolitos ti, kto_rý je dušou a v najužšom zmy <;le· lw.h

·1011 páktJu Vášho spevného telesa. Boh žehnaj V:F m u 
·J'ache t:nému úsiliu, Vašej priklad ne j umelecko · l< ulf úr
l C.i národnej činnosti ; nech Vás nič nerozladí." ck /te 
'a " normálneho ladenia", lásky a svornosti a v tedy sa 
>te dospievate k ďalším vavrínom!" 

Z korešpondencie s dlr i9entom Bullom. kt·orý pat r il 
l j eho oddaným priateľom z toho obdobia, sa zacho
: alo ešte · niekoľko sklada:t·eľských dopisov. 

Majst er M. Schneider-Trcna,'.'ský mával vr elý vzťah 
k prostým ľuďom a JPOČas wojich návšt ev p r i nácvi
kooh oplýval aj hojnou dávkou srdečného humo r:!. Ták 
sa j eho osobnost Stávala ešte sympatickejšou a p r íťaz
li:v&jiou..· -Mab'• 


