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1\rio l r'ra ' a. opera E. Su.-lrolra - Bauská B~·;t r·ica . 
l .:nnJÚ•nu,·á slávno,(, opera J. Kownl ského - Telc,•í.wc >tt'rdio Bmtisi;J\·a 
l.amptónová slá,·nosť. opera .1. J\owal,k<·ho - Ostr:"·" 
Lú ka k tt·om pomm·aneom, opera S. Prokofic, ·a !'raba 
Lúska k trom pomarancom, opera S. Pr·okoficnt J>rahn 
:\Ir. Scrooge, opera J. Ctkkera - Kassel 
:\Ir. crooge, opera J. Cikkem - Kassel . 
:\ Ir. · croogc. opera J. Cikkera - Bralishwa 
:\l r. crooge, opera .J. Cikkcr·a - BratisJn,·a 
.\etopirr, opereta. J. Straussa - 13rati ~Jn,·a 
Pagamni, balet S. Hachmaninova - Bratisla,·a 
l-'oho7knj ma. Katarína , mu; ical C. PoriC'I':l - Hra li-la\ a 
Pobozkaj ma, Katm·ína, musica] C. Por·te ra - Bratislava 
Polo,·ccké tance. balet A. P. Borodina - Brno 
Slovanské tance, balet A. D,·orálm - Brno 
Snehulienka, balet Z. \'ostľáka - Bratislava . 
Snehulienka, balet Z. \'ostľáka - Bratislava . 
Tannhäuscr, opera R. Wagnera - Bt·atisJa,·a 
'ľannhiiusf'r , opern R. Wngnera - ll•·atisla,·n 
Trubndúr, opem G. \'erdiho - Košice . 
Trubudúr, opera G. Verd iho - Bratislnva . 
\'esrlohrn na moste, ope•·a B. t\fa rlinii - Brntisl:l\'a 
\'ie lor YO vlasoch, balet i\L Vaeka - l\o;icC' . 
\ ' iktot kn, bale t Z. \' osti·úka - Praha 
Zmiitok v Efeze, opera I. Krejčího - 1\:osice 
Zmitlok v Efeze, opera I. Krejčího - K o&ice 
2 enba, opera B. Martinu Bratislava 
Zenba, opera B. :\Iarlinú - Bra tislava 

Ro:;ličné v yobra:;enia 

Program Prokofie,·o"ho koncertu , . Košicinch r. 1935 
Zábl'r zo zasadnutia ll l. s jazdu Sväzu <'e~koslo"ensk~·ch skladatef o ,· 
,\fakcln architektonickej štúdie pre konzer,·atórium v Bralisla\'e 
Z lf l. ' jazdu \'äZU c!'>kos lovcnsk~·ch sklada tcfO\' 
Súbor piesní a tancov Lúčnica 
Pamätná plaketa Slov enského spevolw lu v :\lartinC' 
Z rokovania II. sjazdu Sviizn slovenských sklada tefo" 
Z roko,·ania Il. sjazdu s,·äzu slovenských skladatcf o,· 
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Novinky 

Státneho hudobného vydavateľstva, n. p., 
pobočky v Bratislave 

ED1CIA GRAMOFONOVÝCH PLATNI: 

Gramofónov ý klub: 

L. Bárta: KONCERT PRE KLA V1R A ORCHESTER (1959) 
D. Balogovä, - klavír. FOK - V. Neuman 
V. Kalabis:. K0"NCERT PRE HUSLE A ORCHESTER (1958-59) 
V. Snítil - husle. Ces. filharmónia - K. Ančerl 

L. van Beethoven: KONCERT B DUR PRE HUSLE A ORCHESTEH 
Ju. Suk- husle. Ces. filharmónia - F. Konwitschny (2 strany) 

POD STRECHAMI PARfžA - vybrané francúzske šansúny po"lcduýc!t t'O· 
kov v podaní vynikajúcich parížskych šansoniérov: Azmwoura, Dalida 
a iných. Nahrávky Barclay disque, Paríž. 

EDICIA HUDOBNfN A K IH O HUDBE: 

Hudobniny: 

T. Frešo: V detskej izbičke - prístupné a umelecky hounotné dielo. Slda<.l:'t 
sa zo 6 klavírnych skladbičiek s určením pre nnšich n tal~·cl t začialocní
kov. Názvy jednotlivých častí ako: Koníček, Zajačik, Bábika, :\Iedvedík, 
Hracie hodiny a Drevený vojačik - vhodne dokresľujú · obsah. Kčs 3.30. 

St. Heller: 40 KLA VlRNYCH ETUD. Výber štúdii z opusov 45, 46, 47 je 
nevyhnutnou súčasťou štúdia každého klaviristu. Zostavil a spt·acoval 
M. Straus. St. Heller (1814-1888) patril medzi vynikajúcich klavírnych 
pedagógov a umelcov svojej doby. Predmetná zbierka bola vydaná SHV 
v r. 1961 a vzhľadom na obľúbenosť týchto štúdií pripravuje sa už 2. 
vydanie. Kčs 12.30. 

L. Castiglione: MELODICKE ETUDY PRE HARMONIKU - nadväzujú 
priamo na Základné etudy. Cvičenia sú upravené tak, že sú vhodné· aj 
pri vyučovaní na malých harmonikách. Niektoré cvičenia sú upravené 
podľa osvedčených klavírnych etud "Duvernoy", "Lemoine·', takže po
skytujú žiakom dobrú technickú prípravu, čo je pri modernej požiadav
ke v hre na harmonike nevyhnutnou potrebou. 
Pre veľký záujem a obľúbenosť pripravuje SHV ďalSi e vydanie. Kčs 5.60 



SLOVE·NSKÁ HUDBA 

XII. S JAZD KSČ 

Č[ SLO 1 
ROČN[K VIl 

/) Cff/3 

a niektoré otázky súčasnej hudby 
Materiály z XII. sjazdu možno čítať dvojakým spôsobom. Buď nás vzru

šuje len samotný dokument, alebo za každým uzáverom domýšľame už 
reťaze nových dôsledkov a desiatky aplikácií na náš odbor. Nazdávam sa, 
že strana chce od nás práve tento druhý spôsob štúdia sjazdových materiálov, 
spôsob, v kt1>rom prevažuje stránka aplikačná, spôsob, v ktorom prevažujú 
nové činorodé myšlienky a nová iniciatíva. 

I keď sjazd širšie nehovorí o podstatnom rozvoji československej hudby, 
predsa vo všetkých odsekoch o rozvoji socialistickej kultúry cítime, že sa vie 
o sile hudobného umenia, že sa výrazne hodnotia úspechy hudobných tvor
cov~ kritikov a interpretov. 

V sjazdových dokumentoch strany púta striezlivosť v hodnotení situácie 
a úspechov. S komunistickou otvorenosťou, ale i skromnosťou sa spomínajú 
gigantické zápasy o rozvoj našej spoločnosti a nezaslierane sa poukazuje na 
problémy, ktoré vyvstávajú aj pred takou vyspelou socialistickou krajinou, 
ako je naša. O striezlivosť a vecnosť hodnotenia ide v celkom našom živote 
i kultúre. Striezlivosť v hodnotení platí aj pre nás, ktorí pracujeme na úseku 
hudby. Vieme, že v prudkom nástupe slovenskej hudby nešetrili sme niekedy 
ani najvyššími oceneniami a často sme pri hodnotení diel užívali jednoznačné 
superlatívy, pričom sme 2labúdali, že hodnota umeleckého diela sa móže v prie
behu rokov dotvárať i meniť a na osud diela a jeho spoločenský význam 
vplýva nespočetné množstvo rozmanitých okolností. Preto si dnes hudobná 
kritika častejšie ako v minulosti berie ako "spolusudcu" sociologický výskum. 
Volá sa intenzívne po tom, aby sme urýchlene zaviedli disciplínu, v ktorej 
sa bude študovať kontakt našej hudby so životom, mnohé cesty yrastania 
hudby do spoločenských súvislostí a súčasne sa bude vedecky sledovať 
a vysvetľovať proces, ako a kedy sa niektoré žánre dostávajú do sterility 
a iné ešte len vznikajú. Sociologický výskum umožní, aby sa organizácia 
hudobného života postavila na vedecký prieskum, aby sa kultúrne potreby 
v krajoch a okresoch konkrétne zdôvodnili a potom plne zabezpečo-
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vali. Na sjazde sa opäť nielwľko ráz zdôraznila nutnosť spoločensl~ej 
zaangažovanosti celého umenia. Táto otázka nie je dnes taká jednoduchá. Sám. 
sjazd žiada "objavovať a stváriiovať, prebojovávať cestu nov)•m vývoj_ov~m 
iendenciám". Zivot sa rozrastá do predtým neznámych rozmerov a nuansí. 
Hudba má možnosť predovšetkým odrážať tento život z najrozmanitejších 
uhlov. Stupeň zrozumiteľnosti a spoločenskej upotrebiteľnosti hudobných diel 
bude pravdepodobne stále diferencovanejší. Bude sa pravdepodobne čoraz 
viac plniť Marxova téza, že rôzne náročnosti sa budú kryť so striedavými spô
sobmi životnej činnosti a vnímavosti. Hudba bude pravdepodobne čím ďalej 
tým viac rozkladať svoju silu od jednohlasných najbežnejších prejavov cez 
skladby, u ktorých sú podmienky pre rýchlu popularizáciu, po skladby, 
u ktorých bude väčší pôžitok z drobnej novosti ako konvenčnosti , až po diela, 
v ktorých nové prvky budú odhaľovať nové stránky našej skutočnosti a nás 
samotných - i keď najvšeobecnejším spôsobom. Bohatšia diferenciácia hudob
ných žánrov zdá sa priam zákonitosťou. Prehlbovanie socialistických ľudských 
záujmov podmieňuje podstatne ďalšiu diferenciáciu hudby. Doba so svojimi 
problémami i ideami, rozpormi i víziami sa určitým spôsobom premieta vo všet
kých žánroch. Rozdiely v žánroch a druhoch odrážajú rozdiely v občianskych 
záujmoch a rozdiely v nárokoch na umelecké vzrušenie či umelecký zážitok. 

Súčasný hudobný vývoj je ovplyviiovaný najrozmanitejšími podmienkami. 
Predovšetkým tu vplýva fakt, že socializmus a naše búrlivé storočie značne. 
rozvírili život. Dostali sa pod povrch mnohých vecí a v prudkom tempe živo
ta sa jasnejšie ukázala nebezpečná "všeobecnosť" a opotrebovanosť niekto
rých štýlov a umeleckých postupov. Mnohé romantické hudobné princípy 
prejavili v posledných desaťročiach svoju zastaralosť, do školských názorov 
o vzťahu tradičnej konsonancie a disonancie vstúpili nové kritériá. Menia 
sa názory na hudobnú farebnosť, ktorej sa začína prisudzovať väčšia úloha 
ako predtým. Prejavujú sa tendencie "odľahčiť" melódie od tradičnej zod
povednosti, uvažovať novým spôsobom o "väzbách" akordov a striedaní 
funkcií, narážame na sklony k samostatnému zreťazovaniu nástrojov i na pre
nikanie nástrojov s vibrujúcim účinkom. Objavujú sa príklady, keď novú 
kontrastnosť nevysvetlíme z tradičných princípov kontrastov a gradácií, ked' 
vnútorné napätie je budované z iných podmienok a koeficientov ako v poro
mantickej hudbe. Mohlo. by sa povedať, že schopnosť jednotlivých zložiek 
hudby meniť svoj obsah i funkciu je praktický príklad. dialektiky. J e to však 
len téza, ktorú treba na konkrétnych príkladoch zdôvodňovať alebo vyvraca~. 
Ak sa objavujú skladby, ktoré rozrušujú rovnováhu romantického a poroman
tického umenia, potom treba uvažovať i o tom, či to nie je praktický príklad 
pre Engelsov rezultát z jeho Dialektiky prírody, že "každá rovnováha je len 
relatívna a dočasná". 

Veľa úvah okolo rozvoja súčasnej hudby, mnohé príklady hľadajúcej hud
by, tvorené doma a prichádzajúce i z cudziny, nemožno zásadne hodnotiť pau
šálnymi úsudkami. Engels hovorí, "aby sme porozumeli jednotlivým javom, 
musíme ich vytrhnúť zo všeobecnej súvislosti, sledovať ich izolovane". Naj
nebezpečnejšia v tejto situácii je estetická metafyzika, ktorá z neznalosti kon
krétnych skladieb nezaujme nikdy stanovisko k žiadnemu dielu, hovorí vše
obecne, podozrievavo, od experimentov ľahko dospeje k ohováraniu tvorcu, 
rada zabí·dne do psychologizovania a chce vsugerovať tvorcom vlastnosti 
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i .mľšlienk~, kt?ré nemaj.ú .. l\~ôže mať pravdu len v jednotlivostiach, nemoze 
Sl vsak ~ob1~" na rok na mč. me. ~ eznalo.sti konkrétneho· materiálu kryje mas
~ ou. "mudreJ a?st~aktnostt. V tychto sudoch sa nenájde ani najmenšie pou· 
ce'?te p_re pr~ktteku hudbu. Operuje "akýmisi" kvali tami, zabúdajúc, že ne
ex_zstttft; kvahty, ?le len s~~adby s kvalitami. V takýchto kritických a estetic
kych sudoch mus1me ostr.~ztte roz?znávať , či ide 0 formálnu abstraktnosť (čiže 
b_ezobs~ho;o.sť) . alebo .:~oztto.sť . ~?gi.c~ých abstrakcií. To sú dve. veci. Niekedy sa 
ta. prva .tvart zasad~eJsle, dolezJleJŠie a spásonosne. Zhrnutie a aspoií približ
ne roztnederúe novych hudobných pokusov a tendencií 1·e oveľa ·· ~7.· • • • • k · · · h . . vacsL ctn nez 
'l-"Set ·y aprtorne uva !' o k~I~értách, hraniciach modernosti , estetických ideá-
l~ch a pod: Doba nab?da kľlttlwv a _est.ét?.v ku konkrétnosti, jasnému zaujíma· 
mu.s.tanovtska ~ dan~J sk.ladbe, k pr~nctptalnemu postoju k novým tendenciám 
a ~~~asne ~ str1ktne Jasnemu stanovisku k hudobnému šarlatánstvu a všetkým 
prii1s e~t~emn~~ prúdom, ktoré povýšili chladnú rozumovú konštrukciu za 
tozh?dujuce kntermm umeleckej kvality. l\tlyslím si 'Že boj 0 novú hudbu v _ 
žaduJe. ľudí J?evn~ch a politi~ky odhodlaných. Ntljzodpovednejšic uvažuJú 
o no~ych mozno~tta~h :vo~covi.a, ktorí sú zapojení do praktického boja za ko· 
~umzmus. v, ka:deJ VYVOJOVeJ etape SÚ vždy sily vyrovnávajúce a podnecu
fUCe." Svetovy nazor a uvedomelosť je magnetická strelka medzi oboma si
lami. 

r Podnetné uz?ve~y možn? urobiť i z niektorých sjazdových téz s. Brežneva. 
\ ys?k? v~zdv1h.uJe medz! národnú úlohu socialistického Ceskoslovenska a 
v suv1slost1. s tym vyzdvihuje kultúrne hľadisko. 'Zdá sa že mnohé naše 
skla~y .m~JÚ ov:~a v.ý~r;o.mnejšiu úlohu v med:.inárodno/n m eradle a nie
kto~e prmci?,Y nasJCh sp1ckových diel majú medzinárodnú · platnosť a mohlo 
hy 1ch vyuz~ť v .kultúrnom myslení celé medzinárodné komunistické hnutie. 
Ak. b?d~ pl.an?vJte postupovať výmena umeleckých skúseností vo svetovej 
sociahstJCkeJ s~stave, P.otom zrejme skúsená československá hudobná kultúra 
hu~.e ma! mozn?sť zr~Jme. o~plyviíovať vývoj súčasných hudobnúch ideálov. 
Mozno! ze ~a mekt.ore prmc1py a perspekth·y našej hudbv budeme pozerať 
z hľadtska mternacwnálnej všestrannosti. • 

. Na sjaz~e sa nadhodili ! ?lázky dôslednejšieho využívania všetkých kul-' 
turn~~h vydob~tkov. V s.uvJslosll s l~uto myšlienkou musíme ľutovať, že 
~aprtkl~d .Z ~k~1e zakl~darua Kru~ov prJateľov umenia sa nestalo hnutie alebo 
kampat~, ;-e statna. sprava n~využi!a túto kultúrnu iniciatívu zdola ako výzvu 
t;ta celost~tne kulturne hnutie. Vieme často dobre využiť podobné hnutia na 
ukse

1
k_u vyrobnom, ale doteraz nevieme využiť rovnaké metódy na úseku 

u tury. 

N J e , správ~e, že sa kult~r.a .zač.ína viac posudzovať ekonomickým zretefom. 
. P.ma to. n~Jako o~medzuJU.CI vyz~am. Ekonomický zreteľ chce poukázať na 

;~~ podujatia, ktorych kulturny ztsk sa často ani najmenej nekryje s vyna· 
oz.enou umeleckou prácou, ani zlomkom vynaložených finančných ro
~tľledkov: Ch~eme, aby ~me!c~ videli finančné náležitosti v správnom po,;:ere 
l v~nalozeneJ umelec~eJ pracl, v správnom pomere k svojmu talentu i ume
eck~mu menu .. J e prave novou črtou socialistického umelca že pri nároku 
~a 0 

. ~en~ b:~!e do ú':a~y ~ia~~~o celospoločenských okolno~tí i istý pomer 
naJzavazneJsun a naJnarocneJSim povolaniam iných občanov. 
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Nadhodil som len niekoľko problémov, o ktorých sa v u~_eleckýc~ kru· 
hoch často hovorí. Bez XIJ. sjazdu by tieto problémy nestah tak vyraz?e 
v popredí, chodilo by sa okolo nich ticho, možno i s. ob~':'ou. Teraz s~ ~~~
kutuje a nie je na škodu, že názory sa niekedy rozchadwJ_U. y e~ veľ_ka vac· 
šina umelcov a kritikov, zainteresovaných o súčasné esteticke d~s~us1e, chc~ 
tvorivo rozvíjať marxisticko-leninskú estetiku a celou hlbkou svoJeJ osobnosti 
výrazne podporovať sily socializmu, pokroku a mieru. • • 

c CIEIO 

Zdenko N ovacek 

hudobnei výchovy a hudobnei o~vety 

v dnešnei spoločnosti 
Hudobná výchova je organizovaná, systematická for~a rozvíjan~a hudob· 

ných schopností človeka, prebúdzanie záujmu o hudbu a Je~o ;ed~me k prak~ 
tickej hudobnej činnosti . lajckv~j-_an:atérsk.ej alebo. pr?!eswnaln~J·. Hud?bn~ 
osveta nie je o nič meneJ dolez1ta, 1 keď JU vykonavaJ~ ; _meneJ. u;tenzr~neJ 
a koncentrovanej forme nielen špeci~lne hu~ob?é, ale aJ me ~ereJn~ kulturne 
inštitúcie. Výchovný proces človeka Je ~ontm';lalnYJ;O. neprer~s?v~nym. ~ro~~: 
som, či už vedomým alebo neuvedomenym, priČO~ J;. P.rJ~nacne, .ze ?aJslln~JSl 
výchovný význam majú práve tie zložky ~lebo mst~tu_cJe, kt?re. su f~?kcn.e 
čo najtesnejšie zviazané so živo~om_, ktoré r_ue .sú špec1~hzovane; tJe m~JU ~aJ: 
väčší p"odiel na formovaní estetJCkeho a e~1ckeho pr~f1l~ č}_?vevka, hoc1. ~ mm1 
relatívne menej počítame ako s faktorm! výchovnym1, CJ uz v pozJtJvnom 
alebo ne.,.atívnom zmysle. Stačí v tejto súvislosti spomenúť rozhlas ale_bo 
televíziu t>(ako markantné kultúrne osvetové zariadenia), kto~é omnoho v_1:c 
"vychovávajú" svojou "bežnou", "nešpecializovan_ou" produ~CJ?u a~ o v zv!ast· 
nych pedagogicky zameraných reláciách, alebo me~~dy s ~1m1 stoJa . e~tetJCky 
a -·výchovne v úplnom protiklade. Akákoľvek zneJuCa hudba, vere~na. alebo 
neverejnú hudobná produkcia je aktom výchovným, lebo hudba Je }edn~u 
zo·· základn)rch foriem umeleckej a morálnej výc~ovy človeka; preskuman~e 
otázky hudobnej výchovy v takom širokom rámc~ by predpokla?alo presk';l· 
manie všetkých spoločenských javov, všetkých for1em sp~locenskeho vedo~ua 
i všetky organizačné formy, do ktorých hudb.a ~asahu~e. Chceme sa _vsa_k 
sústrediť . len na niektoré otázky, ktoré sú spoJene s otazkou hudobneJ vy: 
chovy na všeobecnovzdelávacích školách, v hudobnom školstve a s formami 
mimoškolskej výchovy a osvety. 

Poslaním hudobnej výchovy je vytvoriť objektí':'ne. a subjek~ívne pod· 
mienky pre uplatnenie hudby v spoločnosti: Vytvo.ľl~ tieto pod~Je.nky zna· 
mená predovšetkým vytvoriť v človeku take. recepcne a ap.ercepcne pre.dpo· 
klady~ ktoré by mu umožnili konzumovame hu_dby, t . J·v hu~u ~hapať: 
využívať pre svoje citové a intelektuálne obo~ateme. V. strucnost1 vy~adr~~e 
je jej úlohou otvoriť človeku cestu k hudobnemu umemu. Pre splneme tejto 
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úlohy si vytvára spoločnosť inštitúcie, kádre vychovávateľov, základné ·ma· 
-teriálové, technické i metodické pomôcky, určitý systém práce, ktorý sa pri· 
spôsobuje schopnostiam i úrovni žiakov, resp. poslucháčov. 

Aké konkrétne štadiálne alebo celostnejšie ciele si vytyčuje hudobná vý
-chova? Ide o zvládnutie týchto úloh: 

1. Posilniť tie recepčné, sluchové predpoklady u človeka, ktoré sú mu 
vlastné ako spoločenskému indivíduu, ktoré sa vytvorili dlhodobým vývínom 
a sú zdedené a sú predpokladom hudobného vnímania. Základným prostried
kom je sluchová výchova intonačno-rytmická. Je to oblasť, ktorá tvorí jadro 
a je doteraz najpodrobnejšie metodicky prepracovaná hudobnou výchovou. 

2. Odstrániť hudobnú negramotnosť, t. j . naučiť žiakov čítať a písať notové 
znaky a hlavne naučiť čítané aj počuť vnútorným sluchom, t. j. premietnuť 
zrakový zmyslový vnem do auditívnej oblasti, do špecifickej hudobnej sféry. 
Ako sa bez eminentnej požiadavky odstránenia liternej negramotnosti ne
mohlo hovoriť o plnom spoločenskom a kultúrnom význame li teratúry, tak 
aj hudobné umenie zostane pre široké vrstvy uzatvoreným, málo aktívnym 
výchovným prostriedkom, ak jednotlivec nebude vládnuť znalosťami, ktoré 
mu umožnia, aby sám mohol vniknúť do jeho myšlienkového organizmu. Hu
dobná gramotnosť je kľúč k aktívnemu pestovaniu hudby, a bez aktívnej 
činnosti neexistuje skutočná znalosť hudobného umenia. 

3. Viesť poslucháča k plnému pochopeniu hudby, jej myšlienko· 
vého i emotívneho obsahu, oboznámiť ho so základnými výrazovými pro· 
striedkami hudby a viesť ho k pochopeniu ich významu a funkcie. 

4. Oboznámiť poslucháčov s najhodnotnejšími dielami klasickej hudobnej 
tvorby, ale predovšetkým s dielami súčasného hudobného umenia, lebo len 
v nich sú dané optimálne podmienky pre plnú intelektuálnu a citovú rezo· 
nanciu diela. 

5. Všetky uvedené hľadiská majú smerovať k zapojeniu poslucháča do 
aktívneho pestovania hudby, lebo jedine aktívne pestovanie hudby zaručuje 
jej najplnšie pochopenie a tým splnenie jej výchovného poslania. Aktívna 
hudobná činnosť je stredobodom celej hudobnej v)rchovy, ak sa opiera, samo
zrejme, o záujmovú sféru najhodnotnejších druhov, žánrov a diel hudobného 
umenia. Aktivita je základnou formou akejkoľvek výchovnej činnosti. 

6. Výchova reprodukčných umelcov, ktorí nemajú len sami pochopiť hu
dobné dielo, ale ho aj pretlmočiť ďalším poslucháčom prostredníctvom ve· 
rejnej hudobnej produkcie. 

7. Výchova skladateľov, teda pretlmočiteľov životných zážitkov do hudob
nej formy. 

Kým výchova reprodukčných umelcov i skladateľov je sústredená v špe· 
ciálnom hudobnom školstve, zatiaľ všetky ostatné hudobnovýchovné zretele 
sú v medziach realizovateľnosti na všetkých ostatných kultúrnych a osveto· 
vých zariadeniach i v rámci všeobecnovzdelávacej školy. Medzi jednotlivými 
zreteľmi hudobnej výchovy, ktoré sme uviedli, niet priepastného rozdielu, 
ale ide viac o akúsi sukcesívnu etapovitosť výchovy. Napríklad medzi sklada
teľom a reprodukčným umelcom niet prílišného rozdielu (alebo by aspoň 
nemal byť) , tým menej medzi profesionálnym reprodukčným umelcom a la
ickým pestovateľom hudby. Fundamentálnou podmienkou všetkých výchov
ných stupňov je vnútorná hudobná predstava, bez ktorej sa nezaobíde . ani 
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úspešná skladobná práca ani vyriikajúci reprodukčny výkon, čo sa však 
dostatočne nerešpektuje ani pri výchovnej práci v špeciálnom hudobnom 
školstve. Hudobné školstvo vedie žiaka k aktívnej hudobnej reprodukcii a 
produkcii, všeobecnovzdelávacia škola si doteraz, žiaľ, nekladie za cieľ v príliš 
širokom meradle prekročiť prah pasívneho hudobného vnímania (azda s vý
nimkou spievania). Ten1er všetky formy hudobnej osvety, ktoré pracujú 
s pasívnym poslucháčom. môžu v najlepšom prípade prebudiť záujem poslu
cháča o hudbu alebo rozšíriť jeho pozitívne vedomosti o hudbe, ale málokedy 
bo môžu priviesť do hlbšieho a trvalejšieho kontaktu s hudobným umením. 

Aké je miesto hudobnej výchovy na všeobecnovzdelávacej škole? Po jej 
zrušení pri školskej reforme v 1953 bola až roku 1961 znovu zavedená ako 
povinný predmet až do 9. ročníka v roz::;ahu jednej hodiny týždenne. Tento 
r·ozsah jej nedovoľuje, aby hudobná výchova nadobudla charakter sústav
nosti, a stáva sa tak len predmetom informačno literným, historickým, zostáva 
obmedzená na jednoduché spievanie ľudových piesní, základnej hudobnej 
náuke chýba praktická aplikácia, aj prehrávanie hudby je možné realizovať 
len v minimálnej miere. Osnovy sú predimenzované literným vecným uči
vom a o hudobnej, sluchovej výchove vzhľadom na časovú obmedzenosť 
celého predmetu nemôže byť reči. Je samozrejmé, že úroveň a konkrétna 
náplň výučby závisí od· pedagóga, ale v tomto smere neustále zápasíme s ne
dostatkom kvalifikovaných hudobných pedagógov ; ten učiteľský dorast, ktorý 
sa vychovával v minulých rokoch, nedostal na strednej škole nijaké hudobné 
vzdelanie, pedagogické inštitúty na strane druhej vzhľadom na nedostatok 
hodín hudobnej výchovy sotva stačia naučiť ich základom hudobnej náuky, 
o praktickom ovládaní nástrojovej hry ani nehovoriac. Vzhľadom na nízku 
úroveň hudobnej výchovy v škole zostáva predmetom viac okrajovým, od
dychovým, namiesto toho aby viedol žiakov k systematickej vnútornej 
hudobnej aktivizácii. V tomto smere nemôže tu byť náhradou sebaintenzívnej
šia mimoškolská hudobná výchova, lebo tá môže v najlepšom prípade za
chytiť už len zlomok žiactva. Ak by sme mali súhlasiť s myšlienkou H. 
Krctschmara " Osud nemeckej hudby sa rozhodne v škole" a aplikovali ju 
v našej situácii , perspektívy našej hudobnej kultúry by neboli práve povzbu
dzujúce. Neodškriepiteľným faktom zostáva, že hudobnosť národa formuje 
základná školská hudobná výchova. Osemročné prerušenie hudobnej výchovy 
a jej nedostatočnosť v dnešnej školskej sústave sa ešte nemohli markantne 
prejaviť na tvári našej hudobnej tradícii vzhľadom na neobyčajne pozitívnu 
zmenu v ostatnom hudobnom živote, pokiaľ ide o všestrannú štátnu podporu 
novovznikajúcich hudobných ustanovizní, orchestrov, opier, hudobných škôl 
a tvorivých hudobných umelcov. Rovnako všestranná podpora amatérskej 
ľudovej hudobnej tvorivosti do určitej miery suplovala hudobnú výchovu, 
najmä pokiaľ išlo o školskú študentskú tvorivosť a pod. V každom prípade 
však starostlivosť o profesionálne umenia a rozvíjanie mimoškolských foriem 
záujmovej hudobnej činnosti sú len pokračujúcimi , vyššími formami rozví
jania hudobnosti národa, ktoré spočívajú na základných pilieroch všeobecnej 
školskej hudobnej výchovy celonárodnej. Ak sa začínajú otriasať jej základy, 
musí sa kríza preniesť i do tejto vyššej hudobnej nadstavby. Ze sa doteraz tak 
nestalo, na tom má ·zásluhu, pokiaľ ide o české· krajiny, mimoriadne silná 
hudobná tradícia v celej národnej kultúre, a pokiaľ ide o Slovensko, zohrala 
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rozhodujúcu úlohu domáca hudobnofolklórna tradícia, ktorá tvorí dodnes 
neobyčajne silný moment v celkovom rozvoji hudobnosti nášho ľudu. 

V našej hudobnej výchove však nie je niečo v poriadku, o čom svedčí ne
dostatočná. návštevnosť na koncertoch, v opere, úplný nezáujem o komornú 
hudbu, pritom v p osledných rokch lavínovité podľahnutie našej mládeže 
hudobnému braku a gýču, nehodnotnej salónnej a zábavnej hudbe, deformo
vané~1u splytčenému džezu. Ze však spontánny záujem o hudbu je, o tom 
s\·edčia . preplnené hudobné školy a ľudové školy umenia. Ale ak uvážime, 
.že nam1esto sústavného vedenia k plnohodnotnej tradicii našej hudobnej kul
túry sa do nášho nižšieho i vyššieho hudobného školstva dnes radikálne za
vádzajú odbory vyučovania "ľudových", "populárnych" nástrojov, pre ktoré 
niet umeleckej literatúry, začína sa profesionálne školenie hudobníkov pre 
zábavné orchestre, u k torých sa nepovažuje za nutné, aby prešli školou zvlád
nutia majstrovských diel, ale ich hudobný vkus a estetick)' ideál sa má for
movať na pseudoumeleckých výtvoroch, bežnej módnej produkcii sezónnych 
skladieb a jednodeniek, treba nad touto tendenciou položiť veľký otáznik. 
O akú hudobnú kultúru sa usilujeme, kam smeruje naše snaženie, kde sú 
naše estetické ideály, v čom vidíme podiel hudby na formovaní morálneho 
profilu nového človeka? Má sa hudba premeniť na permanentnú zvukovú 
kulisu nášho života, na sluchové dráždidlo, technicky perfekcionalistickú hru 
bez vnútornej ľudskej hodnoty? Zdravé hudobné základy musia byť vytvo
rené všeobecnovzdelávacou školou, jej základný význam nemôže byť na
hradený žiadnou inou formou výchovy, vedenou mimo školy, alebo neskoršou 
doučovacou osvetovou prácou. 

V čom spočívajú možnosti zmeniť tento negatívny obraz alebo čeliť narasta
júcim negatívnym faktorom: 

a) Odstrániť hlbokú disproporciu medzi výchovou technickou (matema
ticko-fyzikálno-prírodovedeckou), historickou a umeleckou. Treba likvidovať 
výlučné postavenie literárnosti v umeleckej výchove (neúmerne široká ja
z~·ková , literárna výchova) oproti takmer nejestvujúcej hudobnej a výtvarnej 
'"~·chove. Treba dosiahnuť rozšírenie hudobnej výchovy až do dvanásťročenky, 
a to v rozsahu dvoch hodín týždenne. Zmysel polytechnizácie výchovy spo
číva v rozšírení praktického obzoru žiaka, a nie v zúžení jeho vzdelanostného 
obzoru, ide nám o harmoničnosť rozvoja osobnosti, a n ie o jej okyptenú dis
proporcionálnosť v prílišnej špecializovanosti výchovy. Specialistov majú vy
chovávať odborné a vysoké školy. Umelecká výchova by pritom nemala 
chýbať ani na vysokej škole, napr. technickej. Umelecká výchova na vyso
k ých školách technických je dnes bežná a samozrejmá v mnohých krajinách. 
Napr. v Nemecku existujú na technických učilištiach dokonca samostatné hu
dobné katedry. 

. • b~ !e potrebné zintenzívniť výchovu kvalifikovaných síl na pedagogických 
mstJtutoch, ktoré by boli schopné zvýšiť kvalitu, náplň i metodickú úroveň 
hudobnovýchovnej práce. Pri výchove hudobných pedagógov by sa malo dbať 
predovšetkým na ich praktickú muzikantskú prípravu. 

. c) Usilovať sa o aktivizáciu hudobnej výchovy nielen spevom, ale aj zapoje
mm hry na hudobné nástroje do vyučovania. 
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d) Tam, kde sú na to podmienky, sú s trediť pri škole (nepovinne) aj výučbu 
na hudobn)·ch nástrojoch, ide tu predovšetkým o dedinu, kde niet hudobnej 
školy. Takáto prax sa veľmi dobre osvedčila napríklad v Nemecku, v SSSR 
a v Anglicku. 

e) Skola má čo najaktívnejšie podporovať a vytvárať materiálne pod
mi enky pre rozvinutie hudobnokultúmej p1·áce na širšej báze, ako je tvorivos ť 
mládeže, pomáhať pritom kvalitnými pedagogickými kádrami, aby takáto 
záujmov:i v)•chovná práca nebola riadená diletantmi a amatérmi. Pri súbo
rovej práci na školách i v zá,·odoch sa treba sústrediť na hlbšiu umelecko
výchovnú prácu, a to nielen kampa1'íovite a pre kvantitatívne ukazovatele. 

Treba si u,·edomiť, že napr. hudobné školstvo. ľudové školy umenia stačia 
umiestiť sotva 3- 5 °/o z celkového počtu žiactva, pritom výskum ukázal, že 
hudobné predpoklady má drvivá väčšina detí, že len asi 2 p1·omile žiactva sú 
celkom amuzikálne. 

Pokiaľ ide o hudobné školstvo základné, stredné i vysoké, mú mnohé iné 
problémy. l\Ietodika výučby by mala byť postavená na vedecko-pedagogickej 
syn téze, a nielen na individuálnom empirickom zúklade; treba modernizovať 
obsah v)·učby, viesť žiakov metodickejsie k prebudeniu vlastnej tvorivej ak
tiYity, zatl ačiť tradičný mechanický dt·il, priblíži ť výučbu hudobnej teórie, 
resp. náuky k praktickej nástrojovej, reprodukčnej problematike, analýze 
budobn)·ch diel. Predovšetkým treba pri výučbe používané klasické diela po
vúovať za pedagogický, historický materiál, a nie ich vštepovať žiakom 
ako umelecké normy, ktoré sú v protiklade so súčasnou hudobnou tvorbou. 
Treba formovať ich hudobnosť na vytvorení vztahu k súčasnej hudbe, a nie 
budovať ich hudobný ideál ako recesívne romantický. Vzťah k tradícii treba 
vytvárať aktívne tvorivý, a nie sta ticky normujúci. 

Hudobnej osvete sa dostalo v našej spoločnosti širokej podpo•·y, a preto 
prišlo k nebývalému ras tu nášho profesionálneho reprodukčného umenia, 
a t)·m aj k rozvoju hudobného života s cieľom sprístupniť najširším vrstvám 
najlepšie diela klasického i súčasného hudobnéh o umenia. ~Iocn)'mi pro
striedkami pre realizáciu tohto cieľa sa stali technické, sprostredkujúce pre
noso,·é zariadenia elektroakustické. 

J e však niekoľko závažn)'ch faktorov, ktoré brzdia hudobnoosvetovú prácu 
i napriek jej nepopierateľnému kYantitatívnemu i kvali tatívnemu rastu. J e to 
najmä zlý metodický pl'ístup k popularizácii hudby. Popularizáciu nevedie 
často k prebudeniu citoYej, myšlienkovej aktivizácii poslucháčov, ale k jej 
splytčcniu , zjednodušeniu, k nastoleniu minimalistických požiadaviek na po
slucháča. Poslucháč sa nevedie k sústredenému vn ímaniu hudby, ale forma 
·popularizácie ho často odvádza od hudby zbytočnými , druhorad)7 mi faktormi, 
historickými anekdotami, subjektívnym vykladačstvom "obsahu" a pod. Učíme 
poslucháča, že vnímanie hudby je snivé unášani e sa, a nie sústredená, inten
zívna práca ako oboznámenie sa s novými myšlienkami. Texty k výchovn)7m 
koncertom alebo v rozhlasových produkciách niekedy priam urážajúco pod-

Operný súbor Slovensl>ého národného divad!a v Bratislave uv iedol Hoffmanna-ve raz-...._ 
právhy. Na snímke Ľuba Barica-vá a c/.r. Gustáv Papp. Foto: J . Vavro~ 
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ceňujú poslucháča. Popularizátor sa niekedy zmzuJe pod úroveň ľudu, 
namiesto toho aby výchovná práca pomáhala dvíhať všeobecnú úroveň. 

Hudobná osveta nedostatočne bojuj e proti hudobnému gýču, ktorý má dnes 
~iroké pole uplatnenia najmä v masových žánroch , v ľudovke, v zábavnej 
n tmwčnej hudbe, ktorá má neagtívny vplyv na fo1·movanie hudobného vkusu 
najširších vrstiev. Hudba takého typu vychováva k sentimentálnosti, k pasi
v ite, stavia hlaYne na erotičnosti a fyzikálno-fyziologickej reflexívnosti. Kým 
v ostatn)•ch umeleck)•ch žánroch - literatúra a výtvarné umenie - prišlo 
], uvedomenému boju p·roti pseudoromantickej gýčovos ti , za tiaľ v oblasti hu
dobnej tieto úpadkové formy pretrvávajú. Pravda, základom boja má byť 
nahradenie zlého dobrým, a v masových žánroch zatiaľ tvorba zaostáva za 
!'poločenskou potrebou. ' aše úsilie má viesť k vyrovnaniu permanentného 
zaostávania všeobecného hudobného vkusu za h odnotnou hudobnou tvorbou. 

Pri hudobnej osvete, resp. výchove zabúdame na skutočnosť, že predovšet
l<ým súčasná moderná hudba môže pôsobi ť na prevýchovu človeka, lebo 
vyrastá bezprostredne z dnešných foriem života, je v súlade s dneškom, je 
11ám emočne bližšia ako staršia tvorba ; pritom všetky formy našej hudobnej 
popularizácie stavajú na klasickom dedičstve. T)·m sa hudobná osveta odtrháva 
od súčasnej hudobnej produkcie. 

Pri h udobnej popularizácii sa poslucháčovi nesprávne vštepuje predstava, 
ze hudba napodobúuje konkrétne zmyslové obrazy zo života, preto sa vybe
rajú preYažne romantické programové skladby. Vzn iká klamný dojem, že 
hudba je zvukovým fi lmom, sledQm dejov)•ch obrazov. Hudba sa znižuje na 
zvu komalebné pozadie každodenného života s naturalistickou ilustratívnosťou, 
premiei1a sa na literárny, "obrazovo-v)·tvarný" žáner, skresľuje a sťažuje sa 
špecifická hudobná apercepcia. Treba mať na zreteli , že hudba pôsobí na nás 
so svojimi špecifickými výrazovými prostriedkami bezprostredne, bez spro
stredkujúcich predstáv alebo konkrétnych zmyslových obrazov. Predstavy sú 
v hudbe len druhotným produktom. 

Riešenie všetkých týchto úloh je mimoriadne s ťažené, pretože dodnes u nás 
prakticky nejestvuje h udobná pedagogika ako samostatná muzikologická dis
ciplína ; chýba nám dostatočne široká vedecko-teoretická báza pre riešenie 
problémov súčasného hudobného života. Chýbajú nám také základné teo
retické odvetvia ako hudobná psychológia a hudobná sociológia. J e potrebné 
premeniť živelnú popularizačnú prácu na metodicky premyslenú a teoreticky 
fundovanú hudobnú osvetu, ktorá má teoreticky zovšeobecňovať praktické 
skúsenosti popularizácie. V hudobnej výchove musia sa uplatniť aj výsledky 
hudobnoestetick)rch výskumov, musí sa preklenúť jej úzka teoretická, ka
Linentná špecializovanosť a odtrhnutosť od riešenia aktuálnych výchovných 
problémov. Len ona môže položiť základy sústavnej, organizovanej a na 
základe vedeckých poznatkov koordinovanej a riadenej hudobnovýchovnej 
práce, bez kto1·ej je nemysliteľný rozvoj nášho hudobného života a našej hu
dobnej kullúry . Oskár Elschek 

~ Poslucháči bratislavskej Vysokej šholy mú.=ichých umení uviedli aha svoje absolventské 
predstavenie Mozartovu opem Cosi fan tutte. Folo : A. Smotlák 
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=======:::::::::=======}\ j\J J< E -r ;\ ============== 
pred III. sjazdom S väzu československých sklada te lov 

Stojíme pred významnou ud1.losťou v oblasti našej hudobnej tvorby - III. sjazdom 
Sväzu československých skladateľov. Bude iste zaujímavé poznať, ako sa na niektoré 
z množstva otázok. ktorými sa sjazd iste bude zaoberať, pozerajú príslušníci nášho 
sväzu, zástupcovia inštitúcií i n 1.sa verejnosť. Otvárame anketu, v ktorej každý bude 
mať možnosť otvorene sa rozho,·oriť o svojich vlastných problémoch, prípadne Q tom, 
čo očakáva od sjazduvého rokovania. 

• Co súdite o probléme invenčnosti slovenskej tanečnej huclbyl 
Otázlw by potrebQvala hlbší a systematickejší rozbor zo strany našich 

hudobných v edcov alebo iných odborníkov. Rozoberať invenčnosť znam ená 
dotúkať sa najchúlostivejších stránok autorov samých. Tak ako v každej 
inej hudbe, i v tanečnej je invenčnosť jednou z prvoradých znakov dobrej -
zlej hudby a v užšom zmysle slova ju stotožňujem s melodikou hudby • .Te 
nositeľom obsahu, hodnoty. Ostatné znaky: rytmus, formová výstavba, in
štrumentácia spoltt s textom vytvárajú len rámec melodiky. . 

Invenčnosť tanečnej piesne zivisí predovšetkým od autora, ale podlieha. 
~·plyvom celkového domáceho i svetového vývoja, je spútavani módnostou, 
vkusom. Takéto zmeny a vývoj pozorujeme nielen v celkovom vyznievani 
našej httdby, ale aj u autorov samotných. Všimnime si napr. nášho zaklada
teľa modernej tanečnej hudby Gejzu Dusí/ro, ako priebehom doby zmenil 
melodickú invenčnosť, ako vstrebáva do seba vplyvy štýlov. Pritom jeho 
melodická invencia je stále svieža a časová. Nie všetci autori prijímajú nové 
prúdy a poväčšine zotrvávajú na osvojenej invencii. Niektorí autori sú 
zasa schopní takmer súčasne sa vyjadrovať v najrôznejších štýloch melodiky, 
od džez'bvej. cez iberoamerickú až ku všeobecnej. 

Všimnime si nielwľko období, ako sa javila investičná t·vár našej tanečnej 
hudby. Týka sa to najmä obdobia, ked sa prebojovávala socialistická tvár 
celej našej hudby. Prebojovávanie tejto tváre sledovalo ciel uchrániť ju od 
nezdravých vplyvov. V tom období usilovali sa nielttorí autori robiť , ,národnú" 
tanečnú hudbtt mechanickým uplatňovaním lttdových prvkov. Robil tak 
najviac Lieskovský, Lenský. l toto obdobie pominulo. Boli sme svedkami 
i potierania vplyvov svetovej tanečnej hudby a džezu. J e preč i obdobie, 
ked sa neodporúčali a vyraďovali piesne s novšími rytmami a došlo sa 
k extrému, že prehliadky tanečnej tvorby pred niekoľkými rokmi vyznievali 
do "sentimentality"~ zabiehajúcej až do melanchólie. Co mal za takýchto 
okolností robiť náš Matušík, iba to, že rozpustil svoj orchester a prestal pra
covať. Invenčné sily a elán našich skladateľov však neklesajú, a tak po ob
dobí druhej krajnosti, ked Pohankov orchester mal upraviť na správnu 
mieru situáciu, nastalo obdobie rozšírenia palety orchestrálneho zvuku. 
Zvlášť slová s. · Hendrycha o' práci s mládežou vlievajú tvorbe nové- sily. 

Tiež aktív SCS o vplyve tanečnej hudby na mládež ukazuje nové perspektívy 
pre invenčnosť tanečnej hudby. · -· · - · 
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~,astávam_ tú lí~iu, ž_e popri tanečnej hlldbe so znakmi " klasickej taneč
n ef melodLky ma vznLkať nová tvorba, ktorá by v ničom nezaostávala za 
novou svetovou tvorbou. A ttt je stredná a mladšia generácia, ktorá tieto 
znaky do seba v strebáva a v tvorbe ich uplatt"wje. 

~t~rši.~ i.~~er~;čnosť_ spo~!va, ži~l, často na schematických prvkoch, napr. 
na{d?lezL~e{sL; fC, aby z~ctatok pzesne (hlava témy) bola pútavá, zapamäta
teln~, _ongmalna,, a to ntelen v hudobnej, ale aj textovej časti. Da/Sí vývoj 
m elodte sa ~yt~'ara po ?-4 .taktoch, ktor~ sa k sebe "lepia", problém je 
so strednott. ca.soťtt, _kt~ra mus L. "m~dulovat' do inej tóniny, lenže do k torej, 
ked ~ tanecnych pLesnac~ bolt vycerpané už všetky možnosti. V typických 
form~ch. aho n~mba, be~ume, tango a inýc~ je skladateľ zviazaný schém ami, 
P?rttse~L~. ktory~h by vted~o k nezachovamu typu. t ovšia inv e...!Jcia v m elo
dtke _st. z~a~a vwc v_oľn~stt, voľného, neškatulkovaného rozvíjania melódie 
same1 ~ jCf harrr~on.tckef zlož~y. ~~č.as'!á ?"-elo~ika je u piesní pomalých 
temp ttez kantabtlna so sprevadzafucunt trwlamt alebo vnútorne členeným 
r?:!tm~m. Týmto po~iadavkám sa naši autori usilujú vyhovieť, a predsa sa 
~~e vzdy .dostav.ufe. us~ech. Je pr~.to pot:ebné, aby činitelia rozhodujúci 0 bytí 
CL !w bytL tanecne1 pte~ne n~zvazovah skladateľom. rozlet myšlienok N e
smte.me obmedzovať p osobeme zdrav ých vplyvov svetovej tanečnej hudby 
a d~ezu, lebo len zo z~ra:'ého experimentovania sa časom zrodí pieseň, 
ktora bude zodpovedať L z~merom. autora i vkusu ľudu. 

V porovnaní slovenskej tanečnej piesne s českou bola v poslednom období 
~.Zove~shá ,pie~er~ z~~ncívaná. Treba si uvedomiť okolnosti, k toré ovp lyvrlujú 
mvencnost nase1 ptesn: ·. Je to predovšetkým kapacita a umelecké schopnosti 
aut?rov _hudby ~ zvlasť autorov .tex tov, ktorí m ajú p odstatný vplyv na 
stvf'rnem e melo~Lky. Sl~v~ns_l~~ etmkum nemá natoľko rozšírený napr. m.est
sky sla_ng, ktory prebera L vLdLek. Tento spôsob vyjadrovania dáva možnosť 
'l 'ytvonť v tex toch nové súčasné obrazy, vyjadrené nevyum elkovanou rečou. 
S textom sa vyvíja i invenčná stránka melódie. 

M~lodika podlieha i módnosti a v ieme, že módnosť k nám " na perifériu" 
dochadza vzdy oneskorene. 

!'/~ z~ve~ r~i:Jwľko d?lších konštatovaní: invenčnosť autorov tanečnej hudby 
(a~ .mel) zav tsL '!redqvsetkým od nich samých a jej svojráznosť a originalita 
moze . sa u.mocnov~ť vytvorením všetkých možností tvoriť a nebojácnym. 
u.plat~w":~ntm n~ve1 t;orby. !nvencia sa rozvíja a dostáva takú tvár, akú jej 
t·ytvar~fU sp~locenske p odmLenky, cítenie a myslenie autorov. K aždopádne 
sa nwstr:le ustlovať, aby sme sa dostali k melodickej invencii rozvitejšej ne
Sf?Úla~el ša?lónou. a_ domi~ujúc~m vkusom. Len ·vol ná tvorba, pravda, v ~ám
ct f?O::.tadav.L.~k nas.e! spolocnostt na spoločenskú funkcitt tanečnej hudby dnes 
nafmasovefsteho zanru, uvoľní tv orivú fantáziu jej tvorcov. Július Letňan 

• Co má trápi 

Učite_lia _hovori~ •. že n~majú no~é piesne pre svojich speváčkov v školách, 
~?ormaJsln ne~ll~Ju. nove . ~b~rove skladby pre svoje telesá, huslisti krá tke 
~ola, podobne ~eh~t1 , klav.lľlstJ,_ trúbkár_i~ k.larinetisti . .. speváci-sólisti nemajú 
co sptevať, mladez tancuje pri zahramcnych šlágroch, vojaci nemajú piesne 
~o poehodu. · 
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Zo všetkých strán sa ozýva: nemáme, nemáme! 
Ako pracovník Sväzu slovenských skladateľov mám možnosť nazrieť do 

zoznamu nov~·ch diel v Slovenskom hudobnom fonde; viem, čo vychádza 
v Státnom hudobnom vydavateľstve, v Pantone i OsvetDvom ústave. Som 
v styku s mnoh)rmi skladateľmi a mám prehľad o ich tvorivých plánoch. 
Nezaháľajú! Veľa sa píše i vydáva. Nie je nám jedno, či sa naše diela 
dostanú k srdciam našich poslucháčov alebo či zapadnú v prachu skladieb, 
prípadne v zásuvkách pracovných stolov. 

Vynárajú sa otázky: 
Všetko, čo sa píše a vydáva, je zlé? Alebo nevhodné? Majú naši "kon

zumenti pt·ehľad o tom, čo vzniká a čo sa tlačí? Prekrýva dopyt ponuku? 
Hoci na niektoré z týchto otázok by sme boli schopní hneď a zodpovedne 
odpovedať, predsa by.ari bolo dobré urobiť dôkladný rozbor situácie, roz
vinúť širokú anketu na stránkach obidvoch našich časopisov, prípadne získať 
potrebný prehľad dotazníkovou akciou. Snáď i náš III. sjazd Sväzu česko
slovenských skladateľov by tejto otázke mohol venovať trochu času. 

Ak z konta "čo nás trápi" prečiarkneme spomínaný problém, urobíme 
síce veľký krok vpred, no trápiť nás zas bude problém iný, snáď ešte pálčivejší. 

Zdenko Mi kula 

• 
Vzdali ste sa funkcie dočasného riaditeľa Slovenskej filharmónie, aby ste 

sa mohli intenzívnejšie venovať umeleckej výchove orchestra. O akých nových 
dosiahnutých kvalitách a úspechoch by ste mohli hovoriť na sjazde? 

Aby som sa mohol čo najplnšie a najzodpovednejšie venova( umeleckej 
činnosti, musel som striasť zo seba (archu administratívnej práce. 

Cas do otvorenia III. s jazdu SväztL slovenských skladateľ ov bude príliš 
krát/ty, aby už bolo možné poukázať na konkrétne pozitívne výsledky môjho 
snaženia. Mojím prvoradým cieľom je v čo najväčšej miere uplatňovať v dra
maturgie/wm pláne Slovenskej filharmónie súčasnú tvorbu našich, sovietskych 
i svetových sldadateľov a, samozrejme, diela klasického odkazu minulo.~ti, 
ktoré sÍL najlepšou školou umeleckej interpretácie. Slovensk;i filharmónia sa 
musí stať čo najdôstojnejším reprezentantom slovenskej hudobnej kultúry. 

Ladislav Slovák 

• 
Generácia mladých skladateľov, ktorá začala umelecky dozrieva( začiat

kom päťdesiatych rokov, zasiahla do vývojového prúdu slovénskej hudby 
s jasným cieľom dotvoriť realistické a ľudové tradície výrazovými prostried
kami zdedenými od svojich učiteľov. Ani v dnešnej situácii, keá sa proces 
formovania našej hudobnej kultúry dostáva na ďalší stupeň, nezrieka sa 
pôvodného estetického ideálu, hoci jej vzťah k týmto základným pilierom 
slovenskej hudby je prehlbený o poznanie svetovej súčasnosti, z ktorej sa 
1naží kriticky vybrať progresívne najlepšie hodnoty. 

Ivan Hrušovský 
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j~( 1f\YJ~ ~ ~ ~ Dušana Martinčeka 
Ak hľadáme v radoch našich mladých 

skladateľov človeka, ktorý niesol pečať hu
dobníka od útleho detstva, tak je to rozhod
ne Dušan 1\Iartinček. Tým v;ak nechcem 
povedať, že taká apriórna predurčenost 
je jediným znakom talentu. Bolo veľa ne
skoro dozrievajúcich umelcov. Ak však 
berieme moment spontánneho hudobného 
reagovania, tak je to príznačná črta j eho 
osoby. 

Cesta Dušana Martinčeka hola priamo· 
čiara a nikd:r neodbočovala od línie, kto
rá bola zameraná na skladateľskú čin
nosť a klavírnu hru a stojí v nerozbornej 
jednote s jeho tvorbou. Azda niet u nás 
skladateľa, ktorý by stál v svojej tvorbe 
v takom komunikujúcom spojení s du
chom klavíra ako Martinček. Celý okruh 
jeho hudobn)•ch asociácií bazíruje na mož
nostiach klavíra, no bez toho, že hy ho 
klavír dostal do vlt ku, ale v tom zmysle, 
že smer jeho nápad~.v sa zhoduje so zmys· 
lom klavírnej sadzby. 

Vývoj Dusana Martinčeka je evolučný 
a neobsahuje p rudšie štýLové zmeny. Po
stupné narastanie sústavy výrazových 
prostriedkov možno sledovať od začiatkov 
až podnes v plynulej kontinuite. Mar
tinček nikdy nereagoval prostriedkami ne· 
osvojenými a nesublimovanými vlastnou 
osobou, v jeho tvorbe sa nikd y nestre
távame s takými postupmi, ktoré by sme 
moh.i nazvať cudzím telesom v jeho spô
sobe vyjadrovania. To však neznamená 
že by jeho tvorba nebola vôbec inšpiro~ 
vaná silnými osobnosťami. 

Ako rutinovaný klavirista a komorný hráč 
absorboval už vo veľmi mladom veku pod· 
statnú . čas~ klavírnej. komornej, ako aj 
symfomckcJ tvorby. K silným skladateľ
ským zjavom, ktoré obohacovali Martinčc
ko-:u tvorbu - nespomíname tu veľkých 
maJSlr?v minulosti - patria predovšetkým 
~r.o~o~·~v, Bartó~ a Rachmaninov. Stopy 
msp1rac1e Prokof1cvovou tvorbou badáme 
azda v :'llarlinčckov)•ch charakteroch scher
zosa a burlesknosti, ktoré poznačili mno· 
hé l\lartinčekove diela. 

Rozhodujúcim krokom v Marlinčekovom 
vývoji bolo jeho štúdium u J ána Cikkera 
~t?rŕ ho viedol najprv rovnobežne s jeh~ 
stud10m klavírnej hry na konzervatóriu u 
pr?f. Kafendovej a neskôr na VSMU ako 
UČiteľ predmetu kompozfcie v hlavnom od-

bornom zamerani. Cikker usmcr•loval Mar· 
tinčeka bez toho, že by mu nanucoval 
vlastný spôsob umelecl;ého myslenia, ale 
akoby z pozadia mu pomohol rozvinúť jeho 
vlastnú osobitosť. 
Martinčekova tvorba je veľmi obsiahla, 

p~acoval takmer bez väčších prestávok. Z 
d1el, ktoré napísal, vyb.-nl kritickým trie· 
dcním len určitú časť, ktarú usporiadal do 
väčších skupín, v hrubých črtách chrono
logicky. 

Prvá Martinčekova skladba je Rapsódi~ 
pre kiavír a orchester v d voch častiach. 
Prvá časť rozvíja kľudnú spevnú tému, 
ktorú striedavo obmeňuje klavír a orches
ter. Druhá časť nadväzuje na prvú a začína 
sa priam expozíciou hlavnej témy v mar
kátovanom, energickom charaktere. Téma 
zostáva dosť prísne zachovaná v priebehu 
celej druhej časti, ukazuje sa však výrazove 
poddajná a prispôsobivá zmenám výrazu, 
hlavne v smere obrazov lyriky. Súhra kla
víra a orchestra je stavaná v duchu dô
slednej koncentrovanosti. Viaceré gradácie 
ktoré staval i\Iarlinček väčšinou slupňova~ 
ním p~hybovosti, dávajú priebehu skladby 
drama!lcký spád. Rapsódia azda stoji zo 
všetkých diel Martinčekových Cikkerovmu 
vplyvu najbližšie. . 

Po Ra!>sódii nastáva (ak berieme do úva· 
hy len opusované diela) dvojročná medzera. 
.Je to obdobie štýiovej l<ryštalizácic. .M cla
morfózu v Martinčekovej tvorbe dosvedčia 
nasledujúce tri skupiny diel: Tri prelúdiá 
pre klavír. op. 2 (1959), Poéma pre klavír 
op. ~ 3 (1957) a Sesť etúd pre klavír, op. 4 
(1!b8). Harmonická paleta Martinčekova sa 
zacma chromaticky zahusťovať. Autor sa u
si luje o hutnejší orchestrálny zvuk klavíra 
súčasným využitím celej klávesnice ako to 
vidieť na prvom prelúdiu, op. 2: Druhé 
a t~cti.c prelúdium ukazuje noÝú, svojráznu 
n:'e•od1ku v porovnaní s tcmatick)•m mate
n á}om ~apsódiC:; . melodický oblúk sa pri
sposob uJe bohatšeJ harmonickej palete. Po
éma svedčí o novej pianistickcj koncepcii 
skladby. Prevažuje tu snaha o synletizačný 
a~t. vlastnej hudobnej predstavivosti a kla
VIrlzmu. 
St~dium Chopinovho diela inšpirovalo 

Marll?čeka st':'árti.ovať u~elecky špecifický 
pro~lem . klav1rneJ techn1ky. Tak vznikla 
scpllmova etuda pre klavír, t. j. piatin 
etuda z op. 4, z ktorých vznikla prvá už 
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r. 1955, teda v roku vzniku Rapsódie. Sta· 
vať postup dôsledného sept.imov~h~ P?hylm 
do súvislej harmonickej koncepcte Je ustred
ným skladobným problémom tejto etudy, 
čo sa Mm·tinčekovi podarilo. 

Ostatné etudy tiež prinášajú problémy 
phmistické a kompozičné. Tu sa autor pre· 
bíja azda k najsvoj'skej~iemu skladateľské
mu 5 lovú · či berieme útočnú poslednú etu
du s jej 'pôvodn)'m gracióznym . st~cdn)~ 
dielom alebo druhú s legatovanymt dvOJ· 
zvukmi v pravej ruke alebo - snáď naj
hodnotnejšiu - tretiu. Všade dospel Martin
ček k originálnemu kompozičnému prístu
pu vo v\,razovom využití pianistických pro· 
hlémov. 'sú to skladby ústredného významu 
v jeho 1 v orbe. 

V rokoch 1956-1958 sa prebija do po· 
predia · kontrapunkt. Hovnobcžné štúdium 
Bachových. ako aj Sostakovičov),ch prelú
dií a fúg, pôsobia podnetne na Martinčeka. 
Styku s u vedenými dielami možno azda 
pripísať vznik Troch prelúdií a fúg. Zaují
mavé j e, že i\Iat·tinčekovi nešlo v týchto 
dielach o dogmatické uplatt10vanie prísneho 
viachlasu ako ústredného problému. Usilo
val sa skôr o vyťaženie inštmmentačných 
efektov. Preto je jeho prístup voľnejší a 
zameraný viac na obsahovú i inštrumentač
nú stránku ako na "r)'dzosť" sadzby. Prvá 
z Iúg vernejšie sieduje barokovú tradíciu, 
k)'m ostatné dve prelúdiá a fúgy smerujú 
k ·nov)'m cieľom; dt·uhé prelúdium usku
toč•'íuje inštrumentačné zúmery. Najvyššie 
stdjí azda tretie prelúdium a fúga, ktoré 
spája jednotná koncepcia. Scherzózne p re· 
lúdium, ktoré Martinček využil aj v svo
jich . .,Dialógoch" a dramaticky gradujúca 
fúga, ktorej charakter sa vracia do pô· 
.vodného, prelúdiom vyznačeného scherzan· 
.da (teda na celkom inej rovine), uzavrie 
s11vislý výrazový oblúk. Osobne považujem 
toto dielo · za jedno z najpodstatnejších z 
Martinčekovej tvorby. 

D~,~Eiie skladby stoja v znamení vyjas
nenia v),razovej paiety. Faktúra sa stáva 
stríedrnejšia, "hm,nonický plán transparent· 
nejší. Možno · povedať, že práca na prelú
diách a fúgach pripravila tento ďalší v)'vuj. 
Sú: to predovšetkým "Dva bulharské tan
ce" a "Tri valčíky", op. 6 z roku 1959; 
"D.ialógy pre klavír a orchester vo forme 
vp~iácií", op. 7 (diplomová práca), potom 
Dve romantické prelúdiá m memoriam 
Skriabina. 

Bulharské tance vychádzajú z asimetric
k)·ch bulharsk),ch tanečných rytmov, na 
ktoré postavil i\Iartinček (ako Bartók v 
svojom Mikrokozme) d ve skladby. Druh)· 
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tanec existuje aj v úprave pre husle a 
klavír. 

Tri valčíky stoja v znamení ~oézie a hu: 
moru valčíka, videného cez opl!ku vlastneJ 
harmonickej palety. 

Dialógy majú azda naJsirsm koncepc!~ .a 
najväcší význam v jeho tvorbe. Var1ac!? 
(na v lastnú tému) sa postupne vzďaľUJU 
od témy k veľmi odľahlým ideám a l?~ 
opätovnom kontakte s tén~ou sa ':'racaJ.U 
obuhatené k úvodnej myšlienke. Dtelo Je 
bohaté na nápady a forma klavírneho kon
certu je riešená v duchu symfonizmu. 

Dve romantické prelúdiá sú (i obsahove) 
reminiscenciami. Dôvtipne riešil autor v pr· 
vom prclúdiu prob.ém Juy ľavou rukou. 
Obmedzujúca podmienka je riešená plným 
využitím vi.etk)·ch možností vo zvukovom 
a kompozičnom približovaní dvojručnej hre. 

Pasionato pre violu a klavír, ktoré tvorí 
dielo patriace s dvoma romantickými pre· 
lúdiami k op. 8. postavilo Martinčeka pred 
problém spájania sláčikového nástroja s 
klaYÍrom, oo ho priviedlo k novým postu· 
pom v skladbe. Svojrázny lyric~ý . m~los, 
ktor)' je pu;zom skladby, sa zdruZUJe mak 
s prísne komornou koncepciou. Tá to sklad
ba ro7.hodne prispela k rozšíreniu zúsoby 
výrazových prostriedkov novými postupmi. 

Op. 9, Zabudnuté piesne, písané v obdo
bí r. 1957-62, ako aj mu'lské sbory a ca· 
pella, tvoria v doterajšom Martinčekovom 
diele výnimku. 

Najnovšie skladby: llumunská rapsódia 
"Negrea" pre klavír, op. 10 (1962) a Im· 
provizácia a balada pre violu (bez klavíra), 
op. 11 sú diela diametrálne odlišné. . 

Ne.,.rea" skladba virtuózneho zamcrama, 
je " br~vúrn'cj pianistickej faktúry, ako aj 
skladobnej tektoniky; tu rozvíja Martinček 
na rovine v:astných harmonických a mclo
dick)·ch základov lisztovský pianizmus s 
narážkami na rumunský folklór značne 
sublimovane a pretavene vlastnou hudob
nou dikciou. 

Improvizácia a balada prinucovali Mar· 
tinčeka premietať svet svojich h udohn)·ch 
predstáv, inak tal•ý spriahnut)· s klavírom, 
na celkom inú rovinu. Dielo sa vyznačuje 
zaujimav)·mi nápadmi a obsahuje podnety, 
k toJ'é prekračujú rámec jeho doterajšej hu· 
clobnej reči. 

Nebolo by od veci, keby sa ~Iat'linček 
zameriaval na žánre a obsadenia, ktorým 
doteraz nevenoval dostatočnú pozornosť. 
Značne hy rozšírili jeho v ýrazový am· 
bi tus. J eho doterajšie diela tvoria zákiad, 
ktorý dáva možnosti ďalšieho nadväzova· 
nia a plodného umeleckého rastu. 

Ján Albrecht 
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V SSSR 
V diioch 9.-23. decembra min. roku zú

čast nil som sa ako člen trojčlennej dclc
~ácie Sväzu československých skladateľov 
študijného ·újazdu do Sovietskeho sväzu. 
Seolu so s. Josefom Roháčom, tajomníkom 
SCS a skladateľom Ivanom Jirkom sme 
navštívili hlavné strediská sovietskeho hu
-dobného života: Moskvu, Leningrad a Je
revan. X a še dotcraj~ie zna:osti sovietskej 
hudb)· snažili sme sa doplniť predovšetkým 
poznaním tvorby mladej i najmladšej gene· 
rúcie skladateľov a oboznámiť sa s jej u
meleckými názormi a p lánmi. Na druhej 
s trane bolo naším cieľom predstaviť mla
<lým sovietskym skladateľom niekoľko diel 
~úcasnej českej i slovenskej tvorby z na
hrávok , ktoré sme si yzali so sebou. Možno 
povedať, že naše predsavzatia sa splnili 
nad očakávanie. 

·Samozrejme, že pri takomto krátkodobom 
a rozmanitým programom nabi tom zájazde 
stačiii sme zaregistrovať len veľmi malý ú
sek zo súčasnej tvorby sovietskych sklada
teľov. V každom z troch miest, ktoré sme 
navštívili, naši hosti telia nám na našu 
vlast nú žiadosť predviedli z magnetofóno
vého pása nahrávky viacer)'ch súčasn)·ch 
skladieb rozmanitých žán~ov, k toré pova'lo· 
vali za najreprczcntatívnej;ie. V)'mcnou na· 
~a delegácia prchtávala z gramoplatní a 
magn. pásov vybrané diela súčasnej českej 
.a ·slovenskej hudby, najmä mladej generá· 
<:ic; ~truktúru týchto p rogramov sme me· 
nili podľa situácie a najmä z toho dôvo
du, aby bolo podľa možností zastúpených 
v obmedzenom časovom iimi te čo najviac 
autorov. Neobmedzili sme sa len na žán· 
re tzv. vážnej hudby (z českej hudby sa 
h ral napr. Mácha, Rezúč. Jirko, zo sloven· 
skcj Kardoš, Zeljenka, l'vlartinček, Hrušov
sk)'} , a le predviedli sme našim hostiteľom 
aj mnohé reprezentatívne ukážky súčasnej 
českej tanečnej a šansónovej hudby, ktoré 
sa všade stretli s veľkým úspechom. Na 
obidvoch stranách sa prchrávka každej 
skladby uviedla stručným výkiadom o 
skladateľovi a jeho diele ; po každom "kon-

certe" sa obyčajne r{)zvinula diskusia, na 
ktorej sme si s prí tomnými skladateľmi 
i hudobný mi vedcami vymenili názory na 
predvedené diela. Prehrávky vo všetkých 
II'och mestách, ktoré sme navštívili, sa ko
nali na pôde Sväzu sovietskych skladateľov, 
pričom ich značnou v ýhodou bolo, že nic 
vsade sa obmedzili na in ternú záležitosť 
V · kruhu odborníkov. Napr. v Jerevane ar
ménski súdruhovia vedeli zainteresovať o 
našu prchrávku aj .,laickú" verejnosť, tak · 
že na koncert prišlo veľa záujemcov (a 
pozorn),ch· p:>slucháčov !) z rozmanitých ob· 
last í kultúrneho a verejného života. Okrem 
tohto hlavného styku so sovietsk{)u hudbou 
veľa cenného sme získali aj individuálnou 
'"~·menou názorov a skúseností s niektorý
mi poprednými predstaviteľmi sovietskej 
hudobnej kultúry (napr. s veľk)·m priate· 
ľom česk{)slovenskcj hudby prof. Lvom 
Ginzburgom a in)'mi), výmenou notového 
materiálu a pod. 

Z prehrávky n iektorých d iel leningrad
sk),ch skladateľov veľk)'m dojmom na mlia 
zapôsobilo III. sláč. kvarteto V. N. Sal
manova, prof. leningradského konzerva t.ó
ria, dielo p lné vä:nivého pátosu, vyjadre· 
núho dokonalou kompozičnou technikou i 
súčasn)'mi výrazový mi prostriedkami, ďalej 
výrazn~' pies1'iový cyklus šostakovičovského 
strihu "Vstait, človek! " od mladého A. A. 
Preslcneva i veľmi zaujímavá K lavírna so· 
náta mlad ého Slominského, ktorá však vi
nou svojho improvizačného základu nako
niec dopláca .na · svoje experimentátorské 
zameranie, trpí rozvláčnosťou formy i cel
kovej · huclobnej dikcie. Zapôsobilo na nás 
aj· mo.numentálne oratórium pre dvoch re· 
citútorov, sbor a orchester "Krok sveta" 
od m ladého estónskeho skladateľa Arvo 
Pjarla, predvedené na koncerte Leningrad
skej filh armónie pod taktovkou Njeme 
Jarviho. Prirodzene, že sme navštívili aj 
Akademické divadlo opery a baletu S. M. 
Kirova; tu sme mali šťastie . pretože okrem 
t radične dokonalej inscenácie Cajkovsk<!ho 
baletu "Spiaca krásavica" v ideli sme ume· 
lecky neobyčajne pôsobivý balet Arifa Me· 
likova "Legenda o láske" (na námet rov
nomennej H ikmetovej hry) s m odernou, 
technicky precízne písanou a divad elne ci· 
lenou hudbou, nekonvenčnou výpravou a 
lanečne virtuóznou interpretáciou. V tejto 
súvislosti treba podotknúť, že ma d o znač
nej miery prekvapili rozpory, ktoré existujú 
v inscenačnej p raxi sovietskej opery alebo 
baletu. Sklamalo ma hlavne tradici·onalis
tické, niekde a'l detailne naturalistické vý
tvarné ri ešenie všetkých opier a baletov 
(okrem Melikovovej Legendy o láske), kto· 
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V poslednom čase si hudobné vzdelanie 
vynucuje hlbší rozbor svojich zák[ad

n)•ch funkcií. Dvojaký aspekt spoločenského 
pôsobenia rozhlasu, vzťah medzi úlohami vy
plývajúcimi z cieľov kultúrnej revolúcie a 
vzťah k poslucháčom si žiada nástup do ve
decky podloženej činnosti. Predovšetkým 
ide o spracovanie ro:.hlasovei teórie na po
moc úspešnému splrianiu programovotvori
vých zámerov. K tomu pristupuje systema
tický výskttm mienky poslucháčov za úče
lom poznania skutočnej reakcie na rozhla
sov)• program, keďže iba analýza listov, 
najmä takých, v ktorých pisatelia oznamu
jú, čo "masy" žiadajú a čo nie, nedáva 
pravdivý obraz skutkového stavu. A bolo 
by len v záujeme a na prospech spoločnej 
veci, keby sa v určitých etapách zapojili 
do alteie aj naše hudobnovedecké inštitú
cie. Niektorí poslucháči (podľa skúseností 
z podujatí v iných krajinách) odpovedajú 

ré som mal možnosť vidieť v Leningrade, 
Moskve alebo v Jerevane. Konvencia v tej
to inscenačnej zložke mi značne znižovala 
dojem z perfektných to.nečných alebo dob· 
rych speváckych kreácií, či už to bolo v 
Cajkovského Spiacej krásavici, v insce
načne rozpačitom Chačaturianovom Sparta
kovi v jerevanskej Státnej opere, v umelec
ky problematickej, naturalisticky insceno
vanej baletnej jednoaktovke "Breh šťastia" 
od A. F. Spadavekkiu (v Stanislavského 
divadle v .l\loskve), v klasicky interpreto
vanej Musorgského "Chovanščine", pozoru
hodnej niekoľkými vynikajúcimi spevácky
mi výkonmi (Veľké divadlo v Moskve), 
alebo v iných predstaveniach. 

Azda najsrdečnejšie pohostenie nám pri
pravili arménski skladatelia. Z Jerevanu 
si odnášam silné dojmy, vyvolané nielen 
priebojnosťou tamoj:li.eho hudobného života, 
aktivitou arménskych skladateľov a hudob· 
ných pracovníkov alebo ich hudbou, a le 
aj prejavmi priateľstva arménskych pracu
júcich a celkovým životom v tejto zaují
mavej krajine. Co sa týka predvedených 
diel arménskych skladateľov, konštatovala 
našo. delegácia oproti umeleckej vyrovna
nosti leningradských kompozícií už väčšie 
rozdiely v kvalite jednotlivých skladieb, čo 
nesporne súvisí s ideovo-este tickým kvasom, 
vyvolaným mladou generáciou, k torá prud
ko zápasí s problémom hudobnej súčas
nosti. Veľký umelecký zážitok nám pripra
vila priebojná Symfónia pre sláčikový or
chester a timpany od predsedu Sväzu ar
ménskych skladateľov Eduarda Mirzojana, 
kompozične vynikajúca a myšlienkove hl-
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totiž úprimnejšie a hlavne kritickejšie, keď· 
rozhlas pri výskume nefiguruje ako uspo
riadateľ. Napokon rozhlas uplati"iuje aj me
todologiché princípy tvorby programu a ve
nuje im maximálnu pozornosť. 

K týmto _zásadným otázkam bude potreb
né vrátiť sa podrobnejšie. Tentoraz sa za
meriame iba na jeden problém, a to na 
súčasnú rozhlasovú kritiku. 

Treba povedať, že analytický pohľad na 
hudobné vysielanie rozhlasu naozaj potvr
dzuje nežiadúco vysoký počet priemerných 
relácii. Akosi sa zabúda, že rozhlasový po
slucháč nie je len "v1úmateľ zvukov", ale 
aj subjekt, ktorého zmysly a schopnosti 
sa prostredníctvom sluchového vnímania an
gažujú v takej miere, ako sú rozvinuté. 

boká Symfónia pre veľký orchester od 
mladého Konstantina Orbeliana, ktorá bola 
pre nás v pravom zmysle slova objavom, 
i citove vrúcny piesr"10vý cyklus s orches
trom "Vlasť" od Aveda Terteriana, nekon
venčne využívajúci bohatstvo arménskeho 
folklóru. Skoda, že diela ostatných talento
vaných skladateľov, Symfónia Edgara Or
ganesiana, Obrazy pre orchester Lazara 
Sariana, Violončeluvý koncert Adama Chu
dojana, Rapsódia pre husle a orchester 
Eduarda Bagdasariana a Baletná suita Ale
xandra Anžemiana pri všetkej vybrúsenej 
kompozičnej technike a pohotovosti (lá je 
ináč príznačná pre celú arménsku kom
pozičnú školu) sú viac-menej závislé od 
princ.ípov štýlu Chačaturiana alebo r uskej 
národnej klasiky. 

U arménskych súdruhov sme medziiným 
právom obdivovali n ielen ich hudbu, ale aj 
materiálny základ ich hudobného života. 
Napr. centrálnu budovu Sväzu arméns.kych 
skladateľov, v ktorej sú okrem úradných 
miestností aj byty skladateľov, koncertné 
siene s kompletným nahrávacím a repro
thrkčným zariade~úm, klubové miestnosti, 
knižnica, archív a iné zariadenia, poskytu
júce skladateľovi štúdium, oddych či spo
locenskú činnosť . . Vec, ktorá j e u nás v 
tejto forme ešte len ideálom! Specifickým 
zážitkom bola pre nás aj účasť na koncerte 
prepracujúcich jednej z jerevanských to
vární, na k to rom účinkovali jerevanskí in
terpreti, skladatelia a hudobní vedci. Kon
cert, zostavený vý~učne zo súčasných diel 
arménskych skladateľov, prenášalo. jerevan
ská televízia. Bolo lo niečo podobné na-
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HUDOBN~HO VYSIELANIA ROZHLASU 
Ak má rozhlasový hudobný program pôso

biť podnetne, musí sa o to pričiniť aj kritika. 
Prirodzene, na začiatku i na konci progra
motvorivého procesu musí stáť dôsledná se
bakritika rozhlasových pracovníkov. Tá sa 
začína už pri hľadaní témy, pokračuje v 
spôsobe jej spracovania a výbere formy (obe 
sa navzájom podmidíujú, dialekticky urču· 
jú) a končí sa celkovým zhodnotením podľa 
ohlasu poslucháčov. Pravda, určiť vhodnú, 
progresívnu koncepciu rozmanitých typov 
hudobných relácií je zložitý problém. Iste 
preto sa často mení aj prorit pravidelných 
cyklických útvarov, nie vždy podľa chuti 
konzumentov. T~'lll nechcem tvrdiť, že hu
dobné vysielanie nerealizovalo viacero ume
lecky náročn),ch relácií. Ide však o riešenie 

stm zvycaJnym kultúrnym brigádam, ale 
predsa v podstate nk)• zásadný rozdiel! 
Predovšetkým v srdečnom, bezprostrednom 
kontakte účinkujúcich s neobyčajne pozor
nými a vcľačnými posluchúčmi, ktor)•ch o
boznamovali so skladbami nielen hudobní 
vedci, ale aj skladatelia. Najväčší úspech 
mali však sk ladatelia, ktorí sami interpreto· 
valí svoje d iela. Niečo podobné zatiaľ u nás 
nemáme, a ak, tnk vo veľmi m alej miere. 
Nestálo by za to prehlbiť zmysel týchto 
podujatí takouto formou? 

Ohoznamovanie sa so sovietskou hudbou 
z nahrávok sme zakľúčili v 1\Ioskve, kde 
sme si vypočuli Ešpajovu patetickú, ale 
nic veľmi presvedčivú II. symfóniu s nie· 
ktor)·mi peknými m omentmi a m yšlienka
mi, ďalej klasicky prostú I. symfóniu Ka
rena Chačaturiana, ktorej dravá symfonič· 
nosť sa pomerne najlepšie prejaviia v kraj· 
n)•ch častiach, no prostredné časti boli už 
neosobité a myšlienkovo až lacné. Najza· 
ujímavejším dielom prehrávky bola nespor
ne Sonáta pre dvoje huslí mladého mos
kovského skladateľa Edisona Denisova, kto· 
rej sa snažilo konkurovať brilantné Basso 
ostinato pre klavír od Rodiona Sčedrina. 

.Yrcholným umeleckým zážitkom celého 
zújazdu bolo však zoznámenie sa s dvoma 
diE.'lami Dmitrija Sostakoviča. Najprv to 
bola sovietska premiéra nového dieia maj
stra sovietskej hudby, XIII. symfónia pre 
barytónové sólo, mužský sbor a orchester 
v 5 častiach na básnické texty Jevgenija 
J evtušenka. Symf6nia svojím hlbokým 
myšlienkovým obsahom a adekvátnym tl· 

problémov, teda o podstatné, trvalé skvalit· 
nenie všetkých programov. Spol iehať sa teda 
na zrodenie toho lepšieho, kvalitnejšieho iba 
z čírej mechaničnosti prakticizmu nestačí. 
Práve tak skúšať vlastné sily - čo je iste 
právom, ba povinnosťou každého - e;te ne
znamená experimentovať priamo vo vysie· 
laní. V záujme poslur.háča i vo vlastnom 
záujme je potrebné "preveriť" kolektívnym 
o<)posluchom najmi:i n ové typy relácií pred 
zaradením do programovej štruktúry. Potom 
nevznikne dojem akl>hosi formálneho " plne
nia plánu" bez ohľadu na obsah a adekvátnu 
fo rmu. 

Z uvedeného vyplýva, prečo rozhlas -
okrem pripomienok poslucháčov a stálych 
aktivistov - právom očakáva hodnotenie 

močením Jevtušenkových prenikavých tex
tov je špičkovým dielom súčasnej sovietskej 
kultúry. J ej humanistický pátos je hlb oko 
pravdivý. Svojím výrazovým rozpätím kle· 
nie sa od meditatívnej subjektívnej lyriky 
n tragick)rch tónov k slítvnostnej monumen· 
talite, od šľahavej irónie k vážnej spolo· 
čcnskej kritike. Obidvoch autorov odmenili 
poslucháči dlhotrvajúcimi ováciami. Ešte 
vi:ičšim dojmom však na m1'ía zapôsobila 
inscenácia staršej Sostakovičovej opery J e
katerina lzmajlovna na scéne Stanislav· 
ského divadla. Videli sme však len prvú 
generá lku, nakoľko premiéra sa uskutočnila 
až o týždeií neskôr. So zatajeným dychom 
sme sledovaii toto geniálne dielo, ktorému 
ťažko môžu konkurovať najlepšie európske 
opery násho storočia; dielo, obrovské svo
jím hudobným a dramatickým majstrov· 
stvom, prenikavou k ritikou a realistickou 
psychológiou a najmä tragickým záverom 
shakespearovského dychu. Opera bola j edi· 
nečným zážitkom i napriek tomu (a bohu
žiaľ!) , že interpretačne nebola na žiadúcej 
úrovni. Týkalo sa to orchestra, sboru a nie· 
koľk)•ch sólistov, ako aj réžie. J edine hlav· 
ná predstaviteľka vynikla nad priemer, a 
to tak herecky, ako aj svojou inteligentnou 
speváckou technikou. · 

Studijný zájazd do Sovietskeho sväzu bol 
pre nás cennou školou poznávania a zis· 
kavania nie.en umeleckých skúseností, ale 
hlavne uvedomovania si nerozborného pria· 
teľstva, spoločných životn)•ch a pracovných 
záujmov medzi našimi národmi. 

Ivan Hrušovslcý 
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programu aj od pro{~>sionálnei hritiky, ktorej 
pripisuje dóle.Gité m iesto pri zvyšovani účin
nosti svojho vysielania. Zá kladným zna
kom tejto kritiky má byť hlavne ideovo
estetické, výchovné zameranie. Každý totiž 
nie je schopný rásť autodidakticky a vlast
nou akth·itou pochopiť sociá lnu funkciu a 
zmysel h udobného umenia. Doterajšia prax 
t lačoYej hitiky zameriava sa zväčša n a n o
vinárske intcn·icw o pripravovaných hudob
nonáučn)•ch cykloch, bez akéhokoľvek po
sudku zaznamenáva,· čo rozhlas odvysielal, 
slovom - n epovzbudzuje intenzívne dom)·š
ľať n ové formy 1 n ezdomácnené pracovné 
metódy . Teda kritika jednot.ivých relí1cií 
chýba nielen rozhlasu, ale i samotn)·m po
sluchácom. A práve 1.)'111 m ôže rozhľnden)• 
kritik poskytnúť n ejednu priateľskú radu 
pri v ý bere a orientácii '" b ohatej škále roz
hlasoy~·ch h udobných p rogramov. Dalej mô
že prífa~livými publicistick:)'ln i p rostriedka
mi zaintcreso,·ať i poslucháčov rm rozh laso
, ·om procese, a tak ich priz,·ať k akt ívnej 
účasti. Napokon kritik pomáha pozdvihnúť 
hudobný program na takú úroveľí, aby sa 
k onzumovanie umeleckej hudby rozhlasom 
sta lo pre jednotlivca nástrojom jeh o ľudskej 
integril .nosti. Ide ted a o ::alaivi::ovanic kri
tiky, kt or;á nehodnotí progran1 ind ividualis
ticky a lebo "mierou" svojho okolia, ale ráz
n e bráni záujmy celku, porovnáva jednotlivé 
h udobné relítcie, ziada iné rozdelen ie p ora
dia dôležitosti vo Y~·sielaní ap. 

:l azdáq un sn však, že kritická a nal)•za 
jed notliv)·ch re lácií nemá vyzdvihovať iba 
kladné stránky, resp. v~·s t ríhať pred urči t )·· 
m i nedostatkami. al<' má perspekt ívne pred
značiť m oznosti ešte účinnejš ieho, rozh,aso
, ·cjsich o stvitrncnia pat t·ičnej témy. Teda 
dobre zv{lži ť, čo je p t·e rozhlas, a t )•m nj pre 
jeho konzumen tov účelnejš ie: či vecný kri
tický rozbor, kt orý redak tora, zamýšľajúceho 
sa n ad tvoriv:)·mi otázkami, p ohne k úpor
ncji;icmn hľadaniu špccii ick)·ch for iem pro· 
gram oYého umenia, a lebo ľahkovítžne roz
d ávaná poch vala, vedúca k sebauspokojeniu, 
ba až k pasivite. O správnosti p rvej požia
davl<y netreba dislw tontť. fnak sa sotva p o
darí prekl i esn i ť t" n zau tomatizo,·aný kruh 
a postúpiť o krôči k dopredu. Konečne ob
jektívny stav vecí skutočne žiada upustiť 
od viacer)·ch zvyklostí, k toré lákajú najmä 
mladších pracovníkov len preto, že sa tra
d ične zauzívnli. A IO je ďalší podnetný dô
vod, vyžadujúci na platforme rozhlasovej
šieho domý;[ania náročných ú loh n ové, 
vhodnejšie p racon1é postupy. 

ObjektíYna úloha hudobnej k rit iky ak o 
spojovacieho čiánku medzi rozhlasom a po
slucháčmi bude n esporne vzrastať viac než 
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kedykoh·ek predtým. Preto ·aj Ccskosloven
ský rozhlt~s u víta iniciatívu hudobnovedcckej 
sekcie Sväzu slovcnsk)·ch skladateľov uspo
radúvať pravidelné diskusie j ej členov 
s praco, ·níkmi hudobného . vysielania o n ad
hoden)·ch otáz~ach. Dom n ievam sa totiž, že 
zverejtioYanie p osudkov o ideovo-u meleckej 
kYalit e hudobného pl'Ogramu patrí pred sa len 
odbornej kritike, ktorá n emôže donekonečna 
fahostajn e obchádzať tak)• emocioná lne h lbo
ko pôsobiaci a mocn)· spoločenskovýchovný 
prostr-iedok, ak~·m je hudba v rozhlase. A 
práve s,·äz sk .ndnteľov sa má zaujímať nic
len o v šeobecnú kritiku, ale m ó2e rozprúdiť 
aj špeciálnu kritiku po<lľa jedn otliv)·ch hu
dobných programov žúnrov (na pr. jedna 
skupina bude venoYať pozornosť p rogram om 
tanečnej hudby, iná ľudovej umeleckej tvo
rivosti, ďalšia móže sledovať tvorhu sym
fonickú, opernú a komomú, členovia peda
gogickej vetvy môžu hodnotiť relácie h u
dobnovzdelávacie atď.) . Taldtto prog•·amová 
kritika v zmysle kritiky celého hudobného 
p rogramu zatiaľ úplne ch)·ba. 

Kakonicc pok ladám zn n anajvýš správne, 
aby úlolw ro~hlasu v boji o h armonicky 
rozvinutéh o čl oveka socialistického d neška 
sústavne posilt'iovala 11uclobnit hritiha, zanie
tená pre spoločnú vec doví·šenia kultúrnej 
reYolúcic. i\ložno práve v systema tickej ve
rejnej krit ike rozhlasu je aj zúrodok t rva
lého úspechu hudobného vysielania. 

František Braniš 

••• 
FRANCIS POULENC 

30. januára zomrel v P aríži francúzsky 
skladateľ Francis Poulenc. Poulenc, narode
n ý 7. januára 1899, študoval klavír u Ricar
da Viň'esa a skladbu u Charlesa Koechlina. 
.\ ko o~emnásťročn)• sa stal prí•lu šníkom sku
piny, ktorá čoskoro d ostala názov "parížska 
šestka". Poulencov skladateľský prejav, o
vplyvnen~· hlm·ne Satiem a Ravelom, vy
značoval sa Ycľkou ku 1túrou a dokonalosťou 
kompozičnej pritce a ušľachtilosťou m elodi
ky. V období medzi dvoma svetovými v oj
n ami upozornil na seba najmä zn amenit)·mi 
skladbami, Vidiecky m koncertom (Concert 
champetre) pre čembalo a malý orchester , 
p iesriovými cyklami ( Pocmes de Ronsard), 
baletmi a komickou operou Tiréziovc prsia 
(Les Mamelles de Tirésias). V p ovojnovom 
období zaujal hlavne operami Dialógy k ar
melitiek ( Les Dia'ogues des Carmélitcs) a 
Ľudský hlas (La Voi.x h umaine) . 
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K ŽIVOTNÉMU 

JU BIL!:. U 

Tibora Gašparka 
12. jrumára 1963 sa p rofesor Tibor Gaš

parck dožil piit'desia tky. J eho ži, ·ot od um<'· 
leck)·ch počiatko,· ú podnes, kecľ s toj í na 
vrchole sYojich t\'Oriv)•ch schopností, je 
úzko spät~· s rozkvetom slovenskej hud by. 
Jlicmožno si predst aviť rozvoj n ašej hutlu y 
bez cinnost i T . Gašpat·ka, ktorý stoji s krtž
d ým úsekom jeho práce, ci už umeleckej 
a lebo pedagogickej . v nerozbornom súvise so 
slovenskou hud obnou tvorbou a vôbec 
s rozvojom koncer tného života na Sloven
sku. 

Popri boh atej sólistickej činnosti bol 
Tibor Gašparek zakladajúcim členom 
väčšiny našich vrC"holných orchestrov. v kto
r )·ch pôsobil d lh é roky ako koncertný mni
ster. Okrem toho bol členom skoro všetk)'ch 
zitvažn)·ch komom)'ch združeni v m in u· 
lost i. A ko pedagóg Yychoval špičkové k úd-. 
re, ktoré dnes pôsobia v or·chestroch a k o
m orn)•ch enscmbloch, sú činné ako sólisti 
a lebo ako pedagógovia n a konzervató riu, 
Yysokej skole múzických umení a lebo v 
in)·ch h udobn)·ch uči.ištiach. Jeho v)•chon1i1 
pritca bezprostred ne a lebo prostredníct\·om 
h\'Ojirh ziakov u•mt•ľl'to\·ala rast \·efkého 
poctu huslistov. 

H lavnou núplliou Cašparkovej bohatr j 
či n nosti je jeho umeleckú práca. Z p ozíci<' 
umelca-huslistu p ôsobil v ostatných oblas
tiach sYojej priekopníckej práce nn Slo
vensku. 

Pn·é Yyučovanie husľovej lu·y začal Ti
bor Gašparek u učiteľov: Snwčka. St róbia 
a 1-\oulinského. Juraj Aktardžtev b~l prvým 
pedagógom, ktor)• pôsobil širším obzorom 
11a rast T ib ora Gašparka. Aktardžiev ako 
žiak H. ~ l artcaua, Yychoval Gašpat·ka k 
premosti a sved omi tosti, k ú cte ku skladbe 
a k skkldatefov~·m zti merom. Tak Aktar
d~ic,·,_ ako aj jeho učiteľ Marteau, ktorý 
pusobtl dlhé rok y v Bel'línc, zastá vali este· 
ticl.'ú l_í~iu in terpretačnú, zastúpen ú jej naj
znamcJSim reprezentantom J osephom J oa
chimom. Po štúd iu n a viedenskej akadém ii 
sa Gasparck obrá til ešte n a E. Za thurcc
ké~o v Budapešti, ktorého Yplyv bol azda 
~~Jrozhodujúccjš í na roz,·oj T. Gašparkn. 
Zathureck)· ak o zástanca zúmerov fran
cúz ko-belgickéh o štýiu, orientovaného na 
Vic~'itempsa a Hubaya, u vofnil Gašparkov 
preJav a d al podnet k rozvoju fantázie 

<1 zrnyslo,·osti, ako aj k t•ozvinutiu t\'oriYé
ho momentu " hre. 

Gasparek Yimk n eprcberal ani jeden z 
,·pi~To,· mcchanick,· a nekri tick y. Skór 
mozno po,·edať. ze Gašpru·ko,·a hra je syn
tl·zou mnoh~·rh kladn~·ch komponentov na 
ÚI'O\'ni jf' ho \'lao; lnc j u meleckej incl ivirlna
lity. Koncert , v ktorom hral Gašparek a 
Zat hurcck)· BadtO\' Dvojkoncc t·t pud ta k
to\'kou \'. Talichn, ukázal p1·úvc n:dia le
no.o;ť spósouu prcja\'u a umeleckého pl'Í
~tupn od jl'ho h \·ya iého u(·i tcfa. Sr,·:<'clmej
;i pr<'ja,· a bat·oku adekvittnejsí št)·! Gaš
park" ,· dokáza l oproti roman tizujúcem u 
stvúrueniu Zathurcck~·m, že zložka inte lek
t ;~ a disciplíny sa stala napriek rozhod
nému ohohntt' niu jeho p ale ty francúzskou 
skolou pt·ed sa imanentnou Y!astnosťou jeho 
umenia. bez toho Ysak, ze b~· intuícia ulr
pcla ujmu. V tom prúvc m ožn o vidief syn
tetizujúci ch arakter Gašpat·kovej husľovej 
lu·y. 
Pociat k~· Ga~parko\'ej u meleckej činnost i 

siahajú až do roku 1927: už ako 14-rocný 
hm! na ,-efk~·cl t Yercjn~·ch podujatiach b)·
Yalého í.i rl<e,·no-hudobní·lto spevokolu , ako 
Hapd kiad p,.i prcd,·cd cni JX. s~·mfónie. 
p,.,-~· YCI'<'jn)· samuhtatn~' koncert mal 

Ga~pat·~k roku 1934. vo Ycfkej sále Re
dut~·. Cspcšn~· v)·kon , ·sak ueost.al ojcclinc-
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lým, znamenal len začiatok jeho bohatej 
sólistickej dráhy. 
Počas svojho umeleckého pôsobenia si 

Gašparek vypracoval široký repertoár veT
kých husľov)·ch koncertov, ako je Beetho
venov, ktorý predviedol p rvýkrát v Ná
rodnom d ivadle. Cajkovského Koncert, ako 
aj Bachov Dvojkonccrt, hral ešte pod ve
dením V. Talicha. Drahms, ~Iozart D dur, 
i\fendelsohn, Dvoľák (ktorý hral aj v So
vietskom sväze) odzne:i v j eho predvcdeui. 
V novšom čase uviedol Gašparek ako no
vinku Defossezov Koncert pre husle, ako 
aj Prokofievov Koncert č. 1 D dur. V Gas
parkovom repet·toári nechýbal ani menej 
bcíný Trojkoncert Beethovenov ani obťaí
ný Brahmsov Dvojkoncert a mol. 

K veľkým Gašparkovým zásluhám patrí 
interpretácia slovenských koncertov pre hns· 
le a orchester , ako Suchoľ10va Fantázia, kto
rá nadobudla definitívnu redakciu až v ro
ku 1947, a premiéra l\.foyzesovho koncertu, 
ktorý uviedol Gašparek aj v zahraničí. 

. Azda k najhodnotnejším výkonom patri
h víd y Gašparkove sonátové recitaly, kde! 
sn jeho osobitý vkus a disciplína spájali 
v p rikladQcj _syntéze_ v_o V):dolovaní nená
padn5·ch hodnôt komorn)·ch skladieb, v štý
love prccítenej drobnokresbe, ci to uí boli 
cyk ly Dcethovenov)·ch son{tt, Brahmsove 
či Bacho ve sonáty, Mozart či Franc k. ľ\ a 
jeho koncer toch nechýbali ani novšie d ie
la, ako naprik lad Hegerova Sonáta fis mol, 
op. 95, ktorú podal s R. i\lacudzinským 
ozaj nczabudnutefne. {Intencie Regcrove 
prijal Caspnrek cez Marteaua, ktorý uol 
Regerovým priateľom a partnerom.) Z mo
dernej tvorby uviedol Gašparek sonáty P. 
~indemitha, L. Janáčka a Debussyho, ako 
aJ sonáty čcsk)•ch autorov Chlubnu a l'o
dešvu. 

Zo slovenskej sonátovej tvorby interpre
toval Gašpa rek Moyzesovu Poetickú suitu 
pri vzniku ktorej bol ak5•msi spolul\·orcon; 
vo fotme inštrumentálneho poradcu mla
dého A. Moyzesa. Okrem toho hr{tval často 
Sucho•1ovu veľmi podarenú a obf úbenít 
Sonatínu, ktorú nahral spolu so Suchotio
vou Fantáziou na gramofónové platne. 

Tibor Go.;;parek bol dlhé roky koncert
ným mojstrom Symfonického orchestro pod 
vedcnim Bobuška, Baranoviča a Weidlicha, 
okrem toho bol zakladajúcim členom Or
chestra Cs. r ozhiasu , ako aj zakladajúcim 
č lenom s .ovenskej fiUlarmónie (1949) kde 
pôsobil ako koncertný majster. Orch~str:ll 
nu činnosť zakľúčil Gašparek r . 1961, keď 
bol poverený zodpovednejšími funkciami na 
Vysokej škole múzických umeni. 
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V>•voj komornej hudby je tiež úzko spä
tý s menom T. Gašparka. Jeho č innosť ako 
komorného hráča siaha do obdobia pôso
benia Spolku J. S. Bacha, lu lc sa interpre
tovali v rokoch 1935-1938 diela ba
roko\"é, predovšetk)·m však J. S. Bacha. 
Cašparek hrai ako mlad)· huslista s vie
denským hobojistom Alexandrom W undere
rom Händlo\"u triosonátu. Pred nnikom 
Bratislavského komorného zdmženia úči nko
\"al Cašpa1·ek už v Aktard.licvovom kvarte
lc ako sekund ista. (Aktard.Zicv- Gašparek
Urman-Simandl). 

V roku 1940 prevzal Gašparek umelecké 
\"Cd enie Dral islavského komorného zdruze
nia (Ga;parck-Pragant-\Va"ner-Pollák 1t 

Karin). Okrem diel klasikov o a romantikov 
uviedol tento súbor aj diela slovcnsk)·ch 
autorov, ako napríkiad kvartetá E. Suchotm, 
A. Moyzesa, A. Albrechta, ako aj Albrechto
vo Klavírne kvinteUl a Terzetlo. 

Po r. 1950 vzniklo Trio sólistov SF (Gaš
parck- Berky-Karin) ; v tomto zložení u
viedli umelci klavírne triá \V. A. i\lozarta, 
F. Schubct·ta, A. Dvoľáka, C. Francka a 
i\1-. Ravela. Zo slovenskej tvorby uviedli 
Trio J. Kresánka a IUavírne kvarteto E. 
Suchotia (s A. Ilyksom). 

Pedagogická činnosť T. Gašparka, ktorú 
začal na mestskej hudobnej škole v roku 
1934, trvá neprerušene do dnešného clrta. 
Pôsobil okrem toho od roku 1938 na Hu
dobnej a dramatickej akadémii, resp. St. 
konzcrvalót·iu. V roku 1949 b udoval hus
ľovú triedu na VS~IU, ktorej docentom a 
dekanom sa stal v r. 1955. Pre jeho peda
gogické a umelecké zásluhy bola mu v ro
ku 1958 udelená profesúra. 

O. rozsahu Gašparkovej pcdagogicke~ čin
nost• sme sn už v úvode zmieni li. Co sa 
\"Šak týka kvality a špecifičnosti jeho peda
gogického pôsobenia, treba vyzd vi hnúť, že 
Gašparek zmodernizoval husľovú hru v Bra
tisla\"e a na Slovensku a prispôsobo\"al ju 
m oderným potrebám. Nahradil zostaralé ha
tiace zásady hry a otvoril dvere širšiemu 
a n•l\·šiem u estetickému ponimaniu inter
pretácie. Tak položil Gašparek ako peda
góg základný kameti rastu mladsím kád
rom, schopný"lll obstáť v meradle mcdziná
rodn)·ch kritérií. 

ľ\ie je našou ú lohou vyčerpať zásluhy 
Tibora Gašparka krátkym zhodnotením. 
Chceme poukázať skôr na rozsiahlosť j eho 
cinnosti. C::tšparck sa vedel vypracovať nn 
umelca, k torého výkony boli ohodnotené aj 
na 7.ahraničn~·ch fórach .. p ri zájazdoch do 
Maďarska, N DR, Rumunska, Bulharska, 
Belgicka, Talianska a do SSSH. Napriek to-

Žiak O -SVOJOM UČITEĽOVI 
z príležitosti päťdesiatych narodenín svoi

ho profesora Tibora Gašparka spomínam si 
na dradsat rokov :;nám osti s t ý mto umel
com, htorého meno ie nero:;lučne spiité 
s "!Ívinom slovenshého reprodukčného u
menia. 

Prišiel som k nemu r. 1942, niečo v yše 
osemročný. Moirt radost bola •·e{há nielen 
preto, že sa ttčím u prve; hus{ovei auto
rity (1>tecly bol Tibor Gašparek lwncertným 
maistrom Symf. orch. bratislavs/;ého ro:;
hlasu a profesorom na Strítnom lwn:;erva
t6riu), ale i :; mim oriadne priiemného a 
sympatichého ov:;clušia "yučovania . Aho mi
moriadne vtipný človeh, 1>erlel hažclú h~ts
lovtí hodinu spestriť a urobiť iu pú.tavou. 
Ziaf, na čas som stístavné štúdium pre· 
rušil a iba sledoval T ibora Gašpar/ro :; 
koncertných výlwnov, htoré mi boli prílda
dom a imponovali tvorením k rásneho tónu, 
eleganciou a disciplínou. V marci r. 1951 
som sa konečne ro:;lwdol pre povolanie hus
listu a opäť som prišiel k docentovi VS.\1U 
Tiborovi Gašparkovi, ktorý ma pripravil na 
k.on:;en:atórium. Po absolvovaní hon:;erva
tória som sa defin itívne vrtltil l> nemu na 
Vysokú šhoht mú: icl;ých umení. 
Pod~tatný •·:;iah. ktonj ma 1>ia:al k prof . 

GavrJarhovi, bola tip/ná d6vera "0 1>Šetkých 
otá:knch wnelechei reprocluhcie. Táto clá
vera osobným v ý vinom nevyrástla :; oclo
v;:;clanosti clo rtíh pedagóga, táto uvedomená 
dôvera v :nilwla " procese po:;návania a 
spolup ráce, pri riešení umeleckúch problé
mov a naipevneišott ie práve tera:;, lwá 
som clohončil štúdiá a :;íshal d iplom. V 
Bratislave a počas štucliiného pobytu na 
kon:;ervat6riu v l\1osh"e som po:;nal nie 

mu, že v oných časoch, v ktor)·ch sa za
čal jeho umelecký rast, ncjcstvovali štedré 
štipendiá a v)·hod né vymoženosti ume:ec· 
kého rastu, ako napríklad umelecké ašpi
rantúry alebo služobné úľavy vedúcich kád
rov orchestra, podarilo sa G::tšparkovi roz
vinúť taliú bohatú všestrannú činnosť. Prá
,·om môžeme preto nazvať jeho pôsobenie 
prácou pionierskou, ak sa zahľadíme na 
, -šetko, čo Gašparek v relatívne krátkom 
rozpätí t ridsiatich rokov napriek všestran
nému pracovnému zaťaícniu vy tvoril. 

J án Albrecht 

m álo huslistov a pedagógov, ich umelec/~ 
ná:;ory, v ýsledky a úspechy. Tí, htorí učia 
a podávaití umelecky cenné výl>ony, na
prie/;. .,Jethým osobitostiam maiú spoločný 
menovateľ - rešpekt a osvoienie si urči
tých estetichých a štýlových :;ásad, pri l>to
rých niet hompromisu, v:;delanie a po:;na
nie, :; kwrého vyplýva prísl~tšná disciplína 
- zásady, htoré prof. Gašpareh clôra;ne 
vštepoval svoiim :;verencom, boli v :icly pro
spešné. V :;ahraniči som sa viachrát mohol 
presvedči{. že prof. Gašparek mal pravdu. 

Náš ittbilant alw študent vo Viedni a 
Budapešti vyrástol v ov:;cluši, /;.cle ro:;/"•i
tal hudobný h/asici:;mus, pre .~týl a inter
pretáciu htorého nadobudol neobyčainý 
:;m yse!. Ob:;v/ášt :;ávažne sa venaval štúdiu 
Bachových sonát a partít pre sólové hu.sle, 
a to osobne, ako ai vo vyučovaní. Zvlášt 
::auiímavé a plodné ie štúdium Bacha pod 
vedeníni prof. Gašpar/ro, kde sa poslucháčo
vi iednak uiasní .,e[hosť a clo.~ah Bacltovei 
t vorby, ieclnal> sa formuie a clo:;rieva ume
lecká pripravenosť huslistu. Záhlad bachov
shý a :;áf.dad 1>iedenského hlasici;mtt sú 
pramene, :; htorých žiie lroždý interpret, 
ak chce byt plnohodnotným profesionálom; 
tieto stí priamo alebo nepriamo samozrei
mott oporou pri reprodukcii diela ľubovol
ného štý lového obdobia. Pri šttídiu diel 
hažclei štýlove; epochy, ocl baroha po mo
dem u, prvou :;ásaclou prof. Tibora Gaš
par/ro ie služba dielu a striedmy výber 
prostriedlwv. K aždý obra:; postrebuie svoie 
príslušné orámovanie. U prof. Gašpm·ha sa 
nepo:;nalo, čo ie to nevlms alebo inštru
mentalistické extravagancie. V ::hl aclom na 
••šethy stručne spomenuté vlastnosti ostá, ,a 
prof. Tibor Gašparek radcom a priatelom 
nielen po~lucháčovi v šhole, ale ai hon
certnému huslistovi, ktorý má ::a sebou u ž 
:;načmí lwriéru, lebo ieho rada ie cenná 
a v i dy namieste. Zahrať vyhovuiúco pred 
tým to umelcom a pedagógom :;namená 
s tým istý m výhonom obstá( s kľudným 
svedom ím na ka:idom koncertnom pódiu. 

Zelám v m ene svoiom, ako ai v mene 
všethých študujúcich poslucháčov, so súčas
ným v yslovením úprimnej váaky prof. T i
borovi Gašparlw vi k i eho ittbileu vela :;clra
v ia a energie a vela ďalších tvorivých u
meleckých, ako ai pedagogický ch úspechov ! 

Konitantín Sedláh 
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_V_IL_I_A_M __ F_E_D_O_R_50~-r_o_č_ny_' _ ) 
Slovenská hudobnú pedagogika včítane 

didaktik~· a metodik~· patrí k mlad)·m Yed
n ým odborom. Pribli zne do päťdesiatych 
rokov nášho storočia u i:it clia hudobnopeda
gogic~;~·ch predmetov na odborn )·eh a mne
leek)·ch !Uwlách napísali iba niekoľko oje
dinel~·ch poznámok a núvodov k niek to
rým hudobnodidaktick)·m a hudobnometo· 
dickým otázkam, ktoré boli skôr Y)Tazom 
pedagogického empirizmu, ako odbornej ve
decko-pedagogickej koncepcie. Z nepočetnej 
skupin y sloYensk)·ch nuizikológov sa nikto 
nezaeberal pi'Oblematikou hudobnej peda· 
gogi·ky, tí sa Yenovall tiež zúvažný m a na· 
l ieha\')·m otúzk3m hudobn~·ch dejín, teórie, 
folk lorist iky a este tiky . K prv)·m pracov
níkóm, ktorí sa usilovali postaviť hudobnú 
ped!lgogilu i na v:edecké zúldady, pat i'Í pre
do\Zše.tkým d r. \'i liam Fedo r, ktorý v 
týchto doloch doYí·~il p rvú piiťdes i atku svoj
!io .,uzi t f'čnou · p rúcou nap lneného života. 
~ ·llr .. Vi,iam . Fedor sa narod il 3. januúo·a 
1.913 v Smolníku, v Rožo'ia\'Siwm okrese. 
Odborné stred oškolské. štúdium 3bsolvoval 
na l:c"iteľskono ú taYe v Presove, svoju ži
votnú profesiu zač31 ako u<:iteľ na ľudovej 
š-kole v Niznom Slavkove, neskôo· v Hertní
ku. Vrodené nad3nie a lúska k hudbe s:. 
uilho prejavili už v chbpčcnsk~·ch rokoch, 
súm sa začal uciť hrať na husliach a na 
kla,·ío·i. L:čiteľské št úd ium jeho spontúnn) 
muzil<an t sl;~· v~·,·oj usmernilo 3 rozšíriio o 
mnohé teoret ické i pmktické zna:osti, čo sa 

22 

prej3vilo už na prvých pôsobištiach, kde 
zakladá a dir iguje spevokoly detské i spe
vokol dospelých. Stúdium a prvé hudob· 
no-pedagogické a umelecké úspechy vyvo
lali u mladého učiteľa Viliama Fedora 
túzbu po vyššom odbornom hudobnom 
vzdelaní. Zača l formou sú·kromného ~~ú.Jia 
a po úspešne ziožen ých štá tnych skúškach 
kategórie A (spev, husle, k l3vír.. •Jrgun) 
pred Státnou skúšobnou komisiou h udby 
a spevu v Bratislave získ31 k valifikúcill 
profesora hudby n3 učiteľských ústavoch. 
Pokračoval odborným · umeleck)•m štúdiom 
na Státnom konzervatóriu v Bratislave -
odbor dirigovanie (u prof. K. Schimpla) a 
skladbu (u prof. E. Suchmi a), absolvoval 
odbor dirigen tský v roku 1949. Ako človek 
v plnom vnímavom období a s vyššími 
osobnými ambíciami sa však neuspokojuje 
s dosiahnutými výs:edk3mi a popri zamest· 
naní ako asistent u univ. prof. Eugena Sn
chooia na Ústave hudobnej výchovy Pe
dagogickej fakulty SU v Bra tislave nado
b úda plnú vysokoškolskú kvalifi kúciu v 
predmete hudobnú výchova, rozšírenú o a
probáciu pedagogiky (na zúklade jednoroč· 
ného nadstavbového ; túdia). Tak si vytvo
ril kvalitné základy pre v niknutie do 
u nús málo prebádanej hudobno·pcdagogic
kcj problematiky a pre jej čiast kové teore· 
tické spracovanie. Schopnosti vedecko-teore· 
tického bádania preukáz3 l d obre napísanou 
a úspešne obhújenou dizertačnou prácou na 
tému "Konkretizáci3 a abstrakcia tónových 
,·ziah·o\' '·. Po·omoval 3ko d oktor pedagogiky 
na brnt islm·skej uni\'eo·zite v roku 1952. 

Dr. Yiiinm 1:edor posobí od roku 1949 
ako "~·sokoškolsk)· uciteľ na Katedo·e h u
dol.mej ,·~·Phov~' (do roku 1953 pr:.covisko 
SlovemkPj univerzit y, v rokoch 1953-1959 
pra~o,·isko \ ' ysokej školy pedagogickej a 
od r. 1959 opäť súčasť Katedo·~· hudobnej 
vedy a v)·chovy FFUK v Bratislave), kde 
prednúš3 predmety : metodika hudobnej V); _ 

chovy, zákl3cly hudobnej výchovy, dirigo
vanie, intonácia a sluchovú 3n3l)·za. Jeho 
hlavným zameraním je metod ika h udobnej 
výchovy na ZDS, PS a PI so zvláštnym 
zreteľom n3 p redhrávanie hudby. K úspeš· 
nému pôsobeniu v školskej pra..xi (ako me· 
todik) a teórii využíva svoje boh3té skú
senosti učiteľa-hudohník3, ktorý prešiel pe· 
dagogtckou p raxou na všetkých stupiíoch 
našoch !!kôl. Iniciatívne a tvorivo sa po· 
clieľa na učebnicovej tvorbe, napísal sám 

, 

alebo ako spoluautor 11 učebnicových ti tu
lov. K jeho na jzúvažnejšim prácam patrí 

Metodika hudobnej výchovy", príručka 
pre učiteľov všeobecnovzdelávacích· škôl 
(SP;\!, Bra tislava 1954, str. 208) - prvá 
slo,,enská syntetická p ublikácia z metodiky 
hudobnej ' ')·chovy, napísaná na zákl3de hl
bokého filozofického, estetického, ped;~go
gického, fyziologického, psychologického štú· 
di3 a znalostí školskej hudohnopedagogic
kej praxe. Okrem mnoh)•ch pôvodne spra
eovan~·ch častí zaujímavo, podnetne a tvo
rivo v nej spracoval po prvýkrút v našej 
literatúr·c c"asť o predlu·úvaní hudby na ško
lách. Fedorova Metodika bola prijatá ako 
učebni ca revolučného dosahu, ktorá zorga· 
n izovala stále sa rozrastajúcu rodinu učite
ľov h udobnej v),chovy na školách do jed
notného frontu, čím zohrala významnú úlo
hu v boji o skvalitnenie metód a vyučova
n ia hudobnej výchovy vôbec. V súčasnom 
období p racuje dr. Viliam Fedor na roz
siahlejšej p ráci z oblasti hudobnej psycho
lógie. 
Neoddei i teľnou súčas(ou vedecko-teoretic

kej práce vysol;o:..kolského učiteľa je vlast
nú živá prúca pedagogická. Táto si aj u dr. 
Viliama Fedora vyžiadala veľa času a ná
mahy, pretože sa jej s úp lnou oddanosťou 
venoval najmä v období zásadného ideovo
od borného prerodtt a širokého kvantitatíy 
neho rozvoja našej školy, podmieneného 
eellw,·ou demokratizáciou a potrebami vy
sokoškolskej odborno-pedagogickej k valifi· 
kácie všetkých uči teľov na školúch II., III. 
a TV. stupo'i3. V rokoch 1948- 62 sa p o
dieľal prcd núškami, konzultáciami a skúša· 
ním na odborno-metodickej príprave v iac 
ako 300 absolventov vysokoško .skej apro· 
bácic n3 riadnom i diaľkovom štúdiu v od
bore hudobná výchova. No popri práci pe
dagogickej a vedecko-teoretickej dokázal si 
dr. Fedor nájsť dosť času aj na vlast nú 
umelecko-in terpretačnú prácu. Svoju diri
gentskú kvali fikáciu uplatnil ako dirigent 
vysoko,·kolského hudobno-speváckeho súboru 
"Pedagóg" na Pedagogickej fakulte Sll. 
Tento mu hol odrazov)'m môstkom pre ná· 
ročnejši u dirigentskú a umeleckú prácu v 
Spevokole bratisb vsk ých učiteliek, ktorý ú
spešne viedoi v rokoch 1953-1958. Teraz 
opä ť pôsobí medzi milovn íkmi sborového 
spevu. je u meleckým vedúcim Umeleckého 
súboru Un ive1yúty Komenského v Bratislave 
<USUK) ! 

Nášmu jubilantovi, skromnému, hlboko 
cit.ivému a čestnému človeku, iniciatívnemu 
a poprednému hudobnému pedagógovi a za
kla-dateľovi modernej československej h u-

• CHOPIN, 
• RACHMANINOV 
• A STRAUSS , 

NA SCENE SND 
Baletný súbor SND v Bratislave uviedol 

tri jednodejstvové núladové kontrastné ba
le ty v choreografiekom naštudov3ní .\Iari
leny Tóthovej na scéne Pavla Gábora a v 
kostý moch Ireny Schanerovej. Orchester 
dirigoval Adolf Vy kydai. 

Klasicky dokonalá a ušľachtilá choreogra
fia M. Fokin3 na suitu zostavená z Cho
pinových diel ži3da od interpretov (štyroch 
sólistov a ženského sboru) perfektnú ta
nečnú techniku, vysoký stupeľi. muzikality, 
zmysel p re štýlovosť a dokonalú harmóqiu 
pohybov. Vo vzdušných, oslnivo b ielych 
kos týmoch na puritúnsky striedmej scéne 
vzniklo predstavenie studenej krásy, v k to· 
rom najmä technická časť interpretácie vo
lá po ďa.~om stabilizovaní a spresnení. 

Vyše pol storočia triumfuje Fokinova 
Chopiniáda na svetových javiskách. S kla
d3teľ, k torý slávneho ruského choreografa 
k tomuto dielu inšpiroval, tu dosť náp3.Jnc 
ust upuje do pozadia, p retože -:>rchestrú lne 
rúcho, n ie práve najprvotriednejšie ušité, 
Chopinovi nepristane. Húcho je ťažkopádne 
a vzduchotesné, zahratmje prenikaniu špe
cifickej a jedinečnej atmosféry, ktorá súla 
zo Chopinovej k lavírnej tvorby. Chopin 
pa trí k skladateľom, ktorí neznášaj ú p retl
močenie, rôzne úpravy, lebo je veľký prúve 
tým, čo dokázal vyťažiť z jediného nústroja 
- z klavíra. V hudobnom naštudovaní a 
predvedení zo s trany orchestra to b.ola naj
s.abšia časť baletného večer3. 

Farebne drsnejšia scéna, miestami s ho· 
rúiikovitým, až diabolsk ým núdychom, tvorí' 
rámec k výjavom zo života dobou prero
mantizovanej osobnosti Paganiniho. Toto ro
mantické ponímanie a stvárnenie jednej z 
najpozoruhodnejších muzikan tských postúv 
minulého storočia, ktorý m je poznačené 
Lavrovského baletné libreto, prenieslo sa i 
do práce choreografky a do miestami pre· 
e..xponovaného v ýkonu sólistov v :itulnej 

dobnej metodiky, želáme veľa zdravia a no
vých tvoriv),ch úspechov v práci za vyššie 
pozdvihnutie a rozvoj našej hudobnej pe· 
da~ogiky, ~~d_obnej psychológie a metodiky. 

-lg-
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úlohe. Emocionálne je však tento balet naj
silnej; ou zložkou Yečera. Účinnosť umoc
ňuje efektná hudba S. Rachmaninova, kto
rá buduj e predovšetkým na motívoch Pa
ganiniho hudby. Sólo,·ý k lavírny par t hral 
miadý poslucháč VS~IU J ozef Bulva, k to
rého loto vystúpenie nachádza ešte v ob
dobí technického zdokonaľovania a vytvá
rania svojského int erpretačného štýlu. Jeho 
hra má silu a váhu, vo veľkej miere sa 
podieľa na pôsobi,·osti inscenácie Rachmn
nino\'ho baletu. Orchestrálny sprievod bol 
dohr)', no divadlo m ohlo oceni ť sólistove 
prednosti aj dodatúm zvukove ln•alitnejšie
ho nástroja, než na akom bol Bulva nútený 
hra t'. 

Technickú bravúru v tanci a komediálny 
prvok v herectve baletného súboru využi
la choreografka v duchaplnej baietnej ka· 
rika túre spokojného, zabávaj úceho sa mcš· 
tiactva \'iedne minulého storočia , v diele 

zostavenom z tvorby J. Straussa. V rých
lom slede ná lad a výstupov tu defiluje 
množstvo postáv. l\Iedzi návštevníkmi vie
denskej kaviarne sa vystrieda množstvo 
typov: od básnika až po malého neškodného 
zlodeja, od zaľúbenej devy po naivné cho
vanice penzionátu. Stried'\ sa tu komika 
až groteska s nehou a lyricky laden)•mi 
scénami. Realizátori Straussiády sa vyhli 
nebezpečiu nevkusného preht·ávania v gro
teskných situáciách a neupadli ani do bie· 
denn aierovského presentimentalizovanin po· 
stáv, ktoré k tomu do určitej m iery zvádza· 
jú. Pretože ten to balet zamestnáva veľkú 
časť súboru, dostalo sa tu k úspešnému 
slovu Ycfa mladých tanečníkov. 

Baletn)·m Yečerom pribudla k repertoáru 
bratislavskej o pernej a baletnej scény, kde 
otázka návštevnosti je stále o tvoreným pro
blémom, inscenácia, magneticky príťažlivá 
pre široké \'I'Stvy obecenstva. Z. M. 

D I E L O vždy aktuálne 
S vcľk)·m záujmom som sa chystal na pre

miéru opery Ludwiga van Beethovena Fi
delio v Košiciach 9. decembra - nie:cn 
preto, že som mal možnosť niekoľko rokov 
sledovať vývojovú cestu košickej opery, ale 
i vzhľadom na zmeny jej Yedúcich pracov
níkov, ktoré sa uskutočnili začiatkom se7.óny 
1962/1963. Séfom opery sa stal režisér Kor· 
nel .Hájek, dramaturgom jeho kolega Brani
slav Kriška, na mieste J ozefa Vincourka sa 
objavil za dirigentským pultom doteraj ší 
šéfd irigent banskobystr ickej spevohry Ján 
Kende a funkciu sbormajstra nateraz vyko
náva Roman Skrepek. Bol som zvedavý, či 
sa toto omladenie kádrov osvedčí - a treba 
hneď povedať, že som sa v očakávaní ne
sklamal. P ravda, z jedného predstavenia 
ťažko robiť ďaiekosiahle uzávery (tým vine, 
že som nemohol vidieť druhú premiéru ale
bo aspoií generálnu skúšku - iste by to 
pomohlo ucelenosti a úplnosti tohto referá· 
tu), ale možno napísať s istotou : omladenie 
vedúcich kádrov otvára v košickej opere 
novú éru, ktorá má veľmi sľubné predpo
klady. 
Keď som v m inulosti začínal hodnotenia 

košických hudobnodramatických predstavení, 
zvykol som najprv písať o práci režiséra 
a výtvarníka. Nebolo to poväčšine náhodou : 
košickí režiséri a výtvarník Ján Hanák sa 
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prejavovali ako suverénneJSte osobnosti než 
dirigenti. Tentoraz v~ak k tvorcom scénickej 
podoby d iela pristúpiia ďalšia, prinaj menej 
rovnoprá,·na osobnosť: dirigent Ján Kende. 
J eho zásadný podiel na st,·árnení Fidelia 
vidím 1. v dôsled nom otvorení škr tov de
finitívneho (Treitschkom prepracovaného) 
znenia Leonory-Fidelia, 2. vo vynechaní 
predohry Leonorn III (h rávuncj obvykle 
m edzi 3. a 4. ob razom), 3. v dôslednom ak
centovaní zrozumiteľnosti hovoreného slova 
a - súdiac síce len z auditívneho porovná
vania s bratislavským textom Fide.ia - v 
určitých korektúrach textu. Kende sa opäť 
prejavil ako plnokrvn)· dramatik (hoci mám 
dojem, že pre svoje hlbavé povahové črty 
by rovnako dobre interpretoval symfonickú 
hudbu). 

Za najväčší klad režisérskej p ráce Brani
slava Kričku pokladám akcentovanie všeľud
ského a stále platného jadra Fidclia - boja 
proti t.y ranstvu a bezpráviu, viery vo ví
ťazstvo dobra a spravodlivosti. Tým, že 
dielo akéhokoľvek lokálno-historizujúceho 

Záber ;:; Rachmaninovho baletu Paganini~ 

Foto: J. Vavro 



chápania a za pomoci prostej scény (J án Ha· 
nák) a j<!dnoduchých kostýmov (Helena De· 
záková) zv)-raznil jeho nadčasovú platnosť. 
V obsahu napísanom Kriškom nie t žiadnej 
zmienky o Spanielsku, resp. F rancúzsku. 

Všetci Ycdúci čini tel ia predstavenia (cliri· 
gent, režisér, vý tvarník) vychádzali dôsledne 
z hudby, čo však v i nscenačn)·ch zložkách 
vyvo.alo urči té problémy. Dcethovenov Fi· 
delio totiž - pri všetkej úcte k nemu - n ie 
je kompaktn~·m dielom. 1. obraz je typický 
singspiel, druhým obmzom sa začína dráma, 
ktorá čo do monumentality a hlbky nijako 
nezaostáva za vrcholným i an tiek.:·mi traooé
gédiami. Posled ný ob•·az je apoteó~ou, o •·a~ó
riom. (P roblém je vždy javisková pod oba 
úvodného singspielu.) Cesta javiskového 
stvárnenia F idelia sa mô.le poberať dvoma 
rôznym i smermi (ktoré v konečnom dôsled· 
ku môžu rovnako d obre prispieť k cieru) . 
1. Tak, ako lo urobili v K ošiciach - dósled· 
ne vychádzať z predlohy . 2. Isť na p red lohu 
a štylizoYať všetky obrazy mono.itne. J e 
iste vecou vkusu, k torý smer si in•cenátori 
vyberú, domnievam sa však, že dojem z ko· 
šického realizovania Fidclia narúša v)·tvarná 
podoba I. dejstva (v 1. obraze n ie p ráve 
najpodarencjší dvor s domčekom ozdobe· 
n)·m kyticami, šnúrou na bielize•i do oou ver· 
nérovho sídl~, v 2. o braze rušia ná~naky 
st; ?mov ~? ma~ ~kusnom pozadí po celej 
vyske a s1rke JaVIska sa rozprestierajúcich 
väzensk)·ch mre/.í; možno síce, že ide len 
o ncpod arenú real izáciu nápad u - ako sa 
to -~ ! al o naprík lad s ~- obrazom II I. dejstva 
Sva l_opluka od toho JSl_ého v ý tvarníka) . ~a
prot• tom u bola veľm1 peknú scén ickú po· 
doba II. dejstva (3. ob•·az tvor ia len spomí· 
nané mrc.le, ktoré vo 4. ob raze zmiznú -
a tal• . sa . apo teóza slob?dy spieva na prúzd
nom Jav1 sku) . Vcelku Je teda v Hanúkovej 
výprave z~chovanú korešpondencia s pred· 
l<?hou,_ no 1 tak ostáva ideúlom klasicky čis 
ta. sccna J oscra Svobodu k predstaveniu 
Si'i D roku 1951 (k torá, p ravda, v detailne 
drobnokresb~:)Vej réžii_ :\I. Ficdlcra pósoh ila 
kontrapunkt1cky rozdt el ne). Použitie podob
?ého princípu b y v Košiciach znamenalo ísť 
1 v ré.li_i d?sledne drul~ým spomínaný m sme· 
rom. ::'\evtem však, Čl b y práve ten nebol 
režisérovmu naturelu vyho, ·oval v ine. Kriš
ka _v. tragé~!?ch zjavne tialme k štylizácii 
(naJYyrazncJste to d oteraz ukázala tlú rka 
ktorá na Slovensku ako prvá tvorivo zužit: 

...olli Operetný súbor Novej scény v Bratislave 
~ naštudoval Straussovho Netopiera. 

Foto: J. Smotlák 

.kovala podnety moderných beyreuthských 
inscenácií). Aj v tomto p redstavení najviac 
imponovali režisérove š t ylizačné nápady: 
vstup Pizzara za sprievodu jeho soldatesky, 
sbory väzňov v 2. obraze - prvý kontr~
punkto,·aný tromi d"oj icami str:Ucov nbia
.v_ujúcich sa v p ravideln)·ch d clcn)·ch' dvoji· 
c1ach v pôdoryse trojuholníka, vrcholná scé
na opery v 3. obraze (Lconora zachrat'iuje 
život manželovi) a celý záverečn )' obraz. 
Z rad u ďalších kladov treba "yzdvihnúť 
dobrú prácu so svetlom a prirodzene hovo
renú prózu, ktorá je p re spevákov vžJy 
tvrdým orieškom. 

KÔst)·my Heleny Bezákovej podporili S\'O· 

jou jednoduchosťou inscenačný zámer reži
séra a v)•tvarn íka , zbytočne však v oble· 
koch ~occa a ľllarceliny narušili kompakt· 
nosť v tzuá lneho d ojmu (ncdaii by sa na· 
hradiť podarenejšími?) . 

Stať o hudobnom naštudovaní nechávam 
opiiť na koniec - tentoraz však p reto že 
pr~ v~ ono z . celého predstavenia za~jalo 
naJVIac. Po mekofkých rokoch (prakt icky 
od na~t udo,·ania P nslorkyne Jozefom Vin
courkom) zaznela hudbn núročného diela v 
košickom d ivadle v plnej kráse. ~ikto ne
pochybuje, že je to zásluha naj mä Jána Ken· 
deho. O dôslednom zachovaní všctk:)·ch hu· 
dobn~·ch čísel som už písal; na tomto mieste 
t reba ešte '')·zdvihnúť , ·cfmi dobrý výkon 
orchestra (ok rem "kikso"" lesného rohu a 
n ie v ždy čistej intonácie k larinetu v p re
dohre). Kende , -o.i! v z[tsndc o niečo rých· 
lcjš!e tempá, než bolo u n :'ts zvykom : t ým 
dosmhol želateľný spúd. Zvuk orchestrúl
neho telesa sa pohyboval n a krajnej h t·anici 
symfon izmu a sprievodu. Spevúkov bolo 
dobre rozumieť, a zvuk o•·chcs tra mal pred 
sa dosta točnú beethovenovskú plnosť. 

Vyn echanie Lconory II I. zvýšilo loooičnos ť 
(dej 4 . obrazu predsa bezprostredne ~1advä
zuj e nn 3 . obraz), u vied lo Yšak na myš.icn· 
ku, ~i by nebolo možné (i napriek zlomu, 
k t~~y ~JY nastal po prvom zdvihnutí opony) 
zact.~at ~J?eru Leonorou IH., jednou z naj· 
gemalncJStch Bcthovenov ých skladieb (prav· 
? a, skôr by . sa to hodilo do spomínaného 
Jednotne štylizoyaného po1'íatia všetkých ob· 
razov). 

O ~-kone spevúkov len s t ručne. Dve hlav· 
né ú loh y boli zverené u melcom k torí v 
~ch majú nesporný primát. Lepši'eho Fide· 
li~·Leonol'u než. je Abrahámovú (svojím 
zp vom, hrou, krasnym dramatickým , v pró· 
ze temer mužným hlasom, technicky bez· 
pečne zv ládnu tým) a Florestana (0. Burooel 

, , • • t:) 

ystupnu arm m tcrp retoval vi rtuózne) by 
~me tak ľahko nenašli. ~I. Hájek (Pizzaro) 
zanech!ll nezabudnuteľný dojem svojou kre· 
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áciou Pizzara i napriek lyrickej~iemu hlaso· 
vému naturelu. Lež aj ostatní predstavitelia 
hlavných úloh (Rocco - L. Neshyba, Mar• 
celina- H. Likierová-Stubňová, Jacquino -
J. Regec, minister - K. Mareček) dobre spi· 
nili náročné skladateľove požiadavky a ich 
hlasy v ensemblových spevoch tvoriii po· 
merne homogénny celok. Ľutujem, že som 
nemal možnosť vidieť druhú premiéru, lebo 
práca alternantov by si iste zaslúžila po
všimnutie. 

O výkone sboru platí poznámka o cel· 
kovej úrovni orchestra - i tu sa ukázalo, 
.čo dokáže správne vedenie (R. Skrepek) za 
nadšenej práce celého kolektívu. 

Knšic'ké predstavenie Fidelia je opäť po· 
zoruhodným tvorivým činom a zaslúži si, 
aby neostalo obmedzené svojím dosa
hom len na východoslovenskú metropolu. 
Televízia a rozhlas by mali v tomto smere 
zaujať úlohu sprostredkovateľa. 

Iaor Vajda 

v E · C JYJ }\ 1\ f{ o p o L u s V BRNE 

Každé Janáčkovo dielo vzrušuje a pod
necuje nové hodnotenie a stvárnenie. V 
Brne, kde sa uskutočnili premiéry takmer 
Wet·k)'Ch Janáčkových opier, vzbudzuje tým 
"väčšiu pozornosť každá nová inscenácia 
jeho opier. 

J e samozrejmé, že dnes, keď prehodno· 
mjeme každé klasické dielo a snažíme sa 
mu dať pravdivý zmysel, vznikol tiež no
v)r pohľad na Vec Makropulos. Nesmieme 
však zájsť príiiš ďaleko, novosť nemožno 
zamier"iať so schválnosťou alebo túžbou po 
senzačnosti. Dobové spoločenské pomery a 
dielo sú tu základn)'m východiskom. 

Karel Capek, tvorca komédie Vec Makro
pulos, ktorá mala u nás premiéru pred 
40. rokmi , napísal Janáčkovi v čase praž
'skej premiéry rovnomennej opery: "Prijdu 
zatleskat Vašemu velikému dílu, ke kterému 
jsem mi!! lu čest dáti tak trochu podnet." 

Capkova skromnosť tu jasne hovorí, že 
ide o dielo predovšetkým Janáčkovo. Sku
točne, Janáček oproti Capkovi poľudštil 
studenú 300-ročnú opernú "hviezdu" Emi
liu Marty a urobil ju teplepšiu a súeitnPj
šiu. Zatiaľ čo Capek necháva starú Emíliu 
Marty žiť a ukončuje hru výsmechom ne
smrteľnosti, Janáčkovu Marty sa v rozho· 
dujúcom momente pálenia receptu na elixír 
.života zrúti a zomiera. Janáček svojím die
lom protesoval proti nezmyselnosti dlhého 
.osamelého života a v závere oslávil mladý 
život, ktorý má odvahu chápať skutočnosť 
bez záhad a fantastičnosti. 

Po hudobnej stránke sa dnés hľadá _ vo 
.Veci Makropulos odraz Schonbergovej kvar: 
·tovej sústavy a táto snaha sa snáď stretáva 
s· ú.spe<;hom, zabúda sa však na to, čo ob· 
klopovalo Janáčka v ť:eskoslovensku, a -"Že 
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Janáček zostal vo svojom slohu osobitým 
až do konca života. 

Brnenská inscenacm vychádzala podľa 
priznania režiséra jednak z reality, jednak 
z expresie. Janáček vt;ak zasadil Emíliu 
1\1arty do prostredia veľkomesta a buržoáz
nej spoločnosti a nechcel ju zvonku izolo
Vať. Janáčkovu hudba nie je taká surová 
a studená ako obnažené povrazište, železná 
konštrukcia a reflektory na scéne, udržo
vané tam dôsledne počas všetkých troch 
dejstiev. Preto máme výhrady proti po· 
l'ratiu režiséra Miloša vVasserbauera i vý
tvarníka Františka Trostra, ktorí síce oplý
vajú nápadmi, ale nevychádzajú z doby, 
z hudby a Janáčkových požiadaviek. Pre
nášaním nábytku alebo manipuláciou s re
flektormi počas dramatických akcií sa Ja
náčkovi nepomôže. Naopak, nezastierajme 
&kutočnosť, že Janáčkove opery sú málo 
navštevované. Takáto inscenácia, hoci jej 
zámer je sebalepší, odradí poslucháčov. V 
prvom a treťom dejstve nemá obnažené 
javisko vôbec žiadne oprávnenie a nie je 
funkčné. Toto riešenie by sa dalo zniesť 
v druhom dejstve. 

SéE opery František Jílek, ktorý má veľ
kú zásluhu pri uplatňovaní Janáčkovho 
diela v Brne od roku 1952, tlmočil pro
stredníctvom tvárneho orchestra a dobr)·ch 
sólistov Janáčkovu partitúru v dramatickom 
:á lyrickom prúde, plnom napätého vzruchu 
a zbrázdenom citovosťou. Jeho po1iatie by 
však potrebovalo viac dramatického ucho
penia. Nadežda Kniplová (Emilia Marty) 
veľmi dobre pochopila, že ide o cynickú, 
chladnú . a prestarnutú "hviezdu", ale že je 
v nej pre'dsa len človek. Dala do svojho 
hlasu bohatú výrazovú iíkálu 6d prost}·ch 
n· jemných tónov k hrubým výkri·kom a za-

l 

Bergov husľový koncert v podaní Milana Bauera_ 
l 

Na našu radosť udomácňuje sa na na;ich 
koncertn)'ch pódiách súčasná hudba. Co 
však podstatne zvyšuje uznanie bratislav· 
ského obecenstva a čo stup1iuje hodnotu 
tejto skutočnosti, je, že sa v poslednom 
čase programuje moderná koncertná tvorba 
v predvedení našich domácich sólistov (mys· 
líro tu predovšetkým na našich huslistov). 
V uplynulej sezóne odznel Sostakovičov 
koncert v podaní l\f. Jelínka, v tomto roku 
boli na programe koncerty Albana Bcrga 
v interpretácii Milana Bauera a Prokofievov 
Koncert D dur v predvedení Tibora Gaš· 
parka. Vo· februári budeme svedkami pred
vedenia Bartókovho koncertu v interpretácii 
M. Jel.lnka. 

Môžeme skonštatovať, že klasické hus· 
ľové koncerty svetovej moderny sa stávajú 
repertoárom našich sólistov. 

Bergov koncert - ak som dobre infor
movaný - neuviedol doteraz žiaden hus
lista našej republiky. Tým viac si ceníme 
zásluhu Milana Bauera, ktorý vzal na se· 
ba takú veľkú úlohu. 

K najobľúbenejším koncertom "moder
nej ·klasiky" patria vedľa Prokofievových 

ujala veľmi sľubne. Všetky ostatné posta
vy, hoci by ich spev zniesol kľudnejšie 
podanie, vžili sa do Janáčkovho slohu, za
čínajúc aristokratickým Z. Kroupom (Prus), 
výrazným Halí!·om (Kolenatý), A. Jureč· 
kom (Gregor) a končiac naivnou Kristí· 
nou J. Pokornej a Jankom (J. Vrverka) i 
v)'stižnými figúrkami senilného Hauka (Z. 
Soušek), solicitátora (Vítka (Kurfiirst) a bod· 
rých ľudov)'ch typov upratovačky (Buriá· 
nová) a strojníka (F. Kunc). Iba lwmorná 
(J. Pavlová) by mala pridať vo výraze 
i zrozumiteľnosti. Dva dôležité m omenty 
potrebujú ešte dramatické vyhrotenie: vý
čitky zdesenej K ristíny ľahostajnej Emilii 
Marty a záverečný hold mladému, odváž
nemu životu. Dobre vyhovovali vkusné 
kost)·my, svetlám chýbalo viac farebnosti 
a sborovým doplnkom jasná výslovnosť. 

Početné publikum prekvapene kvitovalo 
·nové naštudovanie Janáčkovej Veci Makro
pulos .(16. novembra 1962). 
·· -·. . Bohumír · Stédroň 

rozhodne Bartókov a Bergov koncert. Tieto 
dva koncerty, hoci sa lEin od seba diamet· 
rálne, spája spoločný znak monumentálnos
ti; tak Bergov, ako aj Bartókov koncert, 
sa v tom opiera o tradíciu neskororoman
tizmu. Oproti Bar tókovmu koncertu, v kto
rom sa tak v celistvej výstavbe, ako aj v 
tektonike j ednotlivých častí, dôsledne uplat
ňuje princíp kontrastu, nesie sa Bergov 
koncert v dosť homogénnych výrazových 
rozmeroch. Derg, ako j eden z najvýznam
nej ších Schonbergových žiakov, prebral od 
svojho majstra isté črty reflexie meditatív
nosti ako dominujúce výrazové dimenzie. 
Preto k ladie Berg na interpretáciu svoj ho 
koncertu (počítajúc do toho aj d irigenta!) 
zvýšené požiadavky, ak má dieio upútať 
pozornosť poslucháča od začiatku až do 
konca. 

Veľkú obľúbenosť získal Bergov koncert 
tým, že jeho au tor preniesol tvorivým spô
sobom z romantickej hudobnej reči širokú 
kantabilitu, ktorá je husľovému prejaVJI 
adekvátna a zodpovedajúca. Opierajúc sa o 
roman tický melos, pretaví ho Berg do sve
ta svojich vlastných harmonických pred
stáv a stavia tým svojský ideál nového hus· 
ľového koncertu. Ozaj nedogmatické a 
"Spontánne čerpanie z viedenského ľudového 
hudobného prostredia dáva koncertu pri j e
ho inak veľkej harmonickej abstraktnosti 
regionálnu uzemnenosf. Citácia éhorálovej 
témy vnáša do koncer tu m oment - subjek
tívnosti a programové zameranie. · 

Výkon Slovenskej JiU1armónie pod vede
ním Ladislava Slováka bol veľmi dobrý. 
Veľkú zásluhu má na tom aj d irigent, ktorý 
sa zrejme usi:oval o jednoliatu lwncepciu so 
sólistom; preto aj vyznelo podanie veľmi 
presvedčivo. 

Milan Bauer sa ukázal ako huslista, kto
rému taká obťažná úloha nekladie prekážky. 
Zvládol llergov· koncert s veľkou technic· 
kou a muzikálnou suverenitou. Kvalita tó· 
·nu bola optimálna a neutrpela ani na naj~ 
obťažnejších miestach. ·Spevné úseky vyzne~ 
li v plnom lesku a boli " v oblúkoch dy-
namicky do tvoren~ a vyspievane. 

(J. A.) 
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UPEVNIŤ ČINNOSŤ 

KRUHOV PRIATEĽOV UMENIA 
Naša hudba dosiahla v uplynulom obdo· 

bí veľa pozoruhodných výsledkov v tvorivej 
práci a znacné úspechy doma i v zahranicí. 
·Tieto úspechy potvrdzujú stále rastúci zá· 
ujem obecenstva o novú tvorbu. Da rí sa 
·nám aj triedna prestavba obecenstva a zis· 
·kavanie nového poslucháča pre naše kon· 
certy a ostatné kultúrne podniky. Na druhej 
litrane nesmieme zastierať niektoré počiatoč· 
né ťažkosti , ktoré sa v období kultúrnej re· 
volúcie občas vyskytujú a sťažujú široké 
·uplatnenie hudobnej tvorby a najmä jej pre· 
nikanie do dedín a miest nášho vidieka. 

Kultúrne inštitúcie na vidieku obmeclzili. 
svoju činnosť hlavne na organizáciu kultúr
nych podujat!, predovšetkým na ich pláno· 
vanie. H.ealizácii t),chto podujatí venovaii 
už menej pozornosti a na styk s konzumen· 
tom kultúrnych statkov slúžil často len o· 
znamovací plagát či letáčik. Isteže to stačilo 
pri týchto podujatiach, kde išlo o zábavu, 
teda estrádu alebo tanečl)ú zábavu, no von
koncom už nie na naplnenie sály s ume· 
leckou produkciou, teda pravým umením, 
a práve o toto nám ide. 

Zakladanie Kruhov priateľov umenia bo
lo prvým signá .om rozmachu kultúrneho 
života nášho vidieka. Začali sme so zosku
povaním najskôr priateľov hudobného ume· 
nia. Po založení KPU v Nitre a postupne v 
.ďa lších mestách otvorila sa nová cesta hu
dobnosti nášho ľudu a výchove nových kon· 
zumcntov umeleckej hudby. Funkcionári a 
.členovia v)•borov ponavštevovali poclniky a 
závody, školy a úrady a s pomocou dôveMtr· 
kov na týchto pracoviskách získali stovky 
·priaterov umenia a takto fundovaní mohli 
už prvé koncerty do posledného mi~sta na
plniť. pčinná bola pomoc miestnych orgá· 
nov prt zakladaní KPU, no nemožno nespo· 
menúť aj ojedine:é prípady nezáujmu nie· 
ktorých miestnych kultúrnych činiteľov o 
KPU. Osvetové zariadenia mohli nájsť v ra· 
_doch čle9stva KPU nadšených propagátorov 
nášho hudobného umenia a rozsievačov no
vej socialistickej kultúry. Nechceme osobit· 
n e bilancovať činnosť ·Kruhov priateľov u· 
m enia za Jilinulé obdobie. Na stránkach 
.nášho časopisu sme viac rá:~; zhodnotili ú· 
spešnú prácu KPU. Absolvovať vyše 100 
koncertov v rámci Hudobných jari, získať 
·1200 občanov do jedného KPU, organizovať 
700 občanov na j ednu návš tev.u opery SND 
kruJtom, ktorý má iba 200 členov, vedieť 

28 

organizovať autorské večery našich poprcd· 
n)•ch skladateľov, besedy a diskusie o hud· 
be a poézii s ukážkami si vysoko ceníme. 
Vedúci a funkcionári týchto kruhov si za
sluhujú osobitnú pochvalu za svoju dote
raj.:,iu činnosť. 

Chceme však poukázať na niektoré pre
chodné nedostatky KPU, kde sa doteraz ne
podarilo upevniť spoluprácu všetkých zio
~iek v tých mestách, kde z nezdravej riva· 
hty tzv. Iunkcionárcenia alebo nedostatočnej 
organizácie, napokon aj z neveľkého záuj
mu činnosť dobre sa rozbiehajúceho kruhu 
'POmaly upadala a prešla do dočasnej stag· 
nácie. V tak)·chto prípadoch treba túto 
prestávku využiť na to, aby sme správne 
zistili všetky príčiny stagnácie a reorgani
_záciou kruhu nastúpili novú cestu práce. 
Z niekoľkých konzultácií s vedúcimi či funk· 
cionármi KPU sme zistili takéto nedostatky: 

Pracujúca inieligcncia niektorých našich 
miest nepodporuje dosta točne činnosť i(PU, 
·nestáva sa spontánne j ej členom a nechod.i 
manifestačne na jej podujatia. Pritom prá· 
ve ona má byť organizátorkou a propagá· 
torkou nášho súčasného umenia, motorom 
ku.túrneho života a agitátorom pre zospo
ločenštenie nášho umenia na vidieku. Sku· 
točnosť ~e, žiaľ, iM: miestna inteligencia 
sa uzaVrie do vlastných clom<.'tcich krúžkov, 
kde sa vraj dostatočne kultúrne vyžíva v 
'Programoch zal1ranicného rozhlasu a tele
vízie. Práve v jej radoch je najviac umel
·cov-amatérov (študentov) , ktorí by (združe
ni v KPU) radi a možno úspešne vyplnili 
medzeru medzi podnikmi s profesionálnymi 
umelcami. A už sme pri druhom p i'Obléme: 

. Pra\'idelnosť kultúrnych poduja tí je je
danou z:í rukou úspešného rozvoja koncert· 
ného života. Pravidelnosť koncertov a utor· 
sk)rch \'ečerov, besied, výstaviek,' spoje
n)·ch s poéziou a komornou hwlbou atď. 
udržuje stáiy záujem členov KPU a miest~ 
neho občianstva. Navyknú si na pravidel
ne organizované kultúrne podujatia a ne
dočkavo budú s ledovať nové programy. U· 
kázalo sa, že veľké časové odstupy medzi 
jednotlivými kultúrnymi podujatiami od· 
vedú pozornosť občanov a ich záujem sa 
vermi skoro preorientuje na iné pole na 
športové podniky, estrády, tanečné zábavy 
atď. Tu treba vopred zosúhlasiť v:.Ctky 
plánované podujatia, aby , nedošlo. v jednom 
meste v tom istom čase k usporiadaniu 

dvoch-troch kultúrnych podujati, vzájomne 
si konkurujúcich, čím veľmi často dochá
dza k hrubému narušovaniu kultúrnopoli· 
úckých hľadisk a napokon i k neúspechom. 

Vyhovujúce prostredie je ďalším dôleži· 
t)-m faktorom ku.túrneho podujatia. Nedo
statočná úprava miestnosti, p oužívanej na 
rôzne účely, poskytuje niekedy obraz ľaho· 
stajného postoja organizátorov i miestnych 
činiteľov k Domom kultúry. Výkonný u
melec nemôže vstúpiť s pocitom spokojnosti 
pred vystúpením do takej sály, v ktorej sú 
ešte neupratané zvyšky výzdoby po posled
nej tanečnej zábave. Vetranie, vykurovanie 
a osvetlenie týchto miestnosti býva tiež 
uemalým problémom, a to na jmä na dedi
nách. Naj väčším problémom býva však 
dobre vyladený klavír. (Stal sa už aj taký 
prípad, že na . otázku klaviristu, kde sa 
nachádza druhý pedál od klavíra, povedal 
ktorýsi z usporiadateľov : hrajte len s 
jedným.) Opodstatnené sú však niektoré 
sťažnosti KPU na svojich partnerov, jedni 
ich chcú použivať na distribúciu vstupeniek, 
ini na subalternú zložku. Sťažnost na po· 
bočky umeleckých sväzov je ešte stále 
otvorená. Ich členovia, žijúci v sldle KPU, 
stoja akosi stranou, hoci podľa skúsenosti 
z doterajšej úzkej spolupráce v.tnikli mno· 
hé podnetné návrhy, ktorých realizácia pri
niesla radostné úspechy obidvom organi· 
záciám. 

Záverom radi konštatujeme, že Kruhy 
priateľov umenia pomohli hudobným skla· 
dateľom v minulom roku v rámci 61 be· 
sied s pracujúcimi a autorských večerov 
nadviazať bezprostredný styk s pracujúcimi 
v závodoch, JRD a v Domoch osvety, kde 
skladatelia otvorili svoje dielne a dali, hoci 
nepriamo, nahliadnuť do tajov tvorivej prá· 
ce a v otvorenej diskusii prerokovali mno· 
hé problémy okolo umeleckej hudobnej 
tvorby v snahe priblížiť ju každému, kto 
má záujem o hudbu. A tých je veľa! Skla· 
datelia si z týchto besied odniesli mnohé 
cenné poznatky a postrehy, ktoré použijú 
pri svojej ďalšej tvorivej práci. 

V tomto roku ide teda o upevnenie Kru· 
hov priateľov ume.nia. Obdobie krátkeho 
oddychu máme za sebou. Treba sa s no· 
vý-m elánom pustiť do práce a začatú ces
tu rozširovať a upriamiť sa na dosiahnutie 
rastúcich úspechov z rozsievania novej, so· 
cialistickej kultúry na našom vidieku. Vzor
ná spolupráca s Koncertnou a divadelnou 
kanceláriou, s Krajským podnikom pre 
koncerty, film a estrád y a s miestnymi 
organizáciami tomuto dielu ešte viac po
mô7.e. -okr 

IN MEM O RIAM 

KURTA FREITAGA 

Dňa 23. XII. 1962 zomrel vo Fulde di· 
rigent a organový umelec Kurt Freitag, kto
rý dvadsať rokov pôsobil v bratislavskom 
hudobnom živote a bol blízkym priateľom 
slovenských hudobníkov staršej a strednej 
generácie. Narodil sa 11. V. 1896 v Leu· 
basch v Nemecku, absolvoval konzervató· 
rium v Lipsku ako žiak známeho priekopní· 
ka bachovskej tradicie Karla Straubeho. 
Ešte počas štúdií sa sial druhým organis
tom v kostole sv. Tomáša v Lipsku, ktorej 
cti sa dostalo len najschopnejším Straubeho 
odchovancom. Po krátkom pôsobeni v Aši 
prišiel roku 1925 do Bratislavy, kde pri 
novom a toho času jednom z najdokonaiej
ších organov v evanjelickom kostole na Pa· 
nenskej ulici naO,iel ideálne pôsobisko, aké 
mu vtedajšia doba mohla poskytnúť. Roz
Yinul tu pravidelné t)'ždenné koncerty, kde 
zaznievali vokálne, inštrumentálne i orga
nové diela., najmä obsiahla, v Bratislave 
predt)= vôbec neznáma kantátová tvorba 
J ohanna Scbastiana Bacha, l\Iatúšove pa· 
šic, Vianočné oratórium, Veľká omša h mol 
atď., Händlove oratóriá, organové koncerty 
s orchestrom a iné. Freitag pri tomto or
gane vybudoval svoje umelecké fórum, kto
ré spoJu s činnosťou Alexandra Albrechta 
a oboch Nedbalovcov znamerlalo pre braú· 
slavský hudobný život nielen obohatenie, 
ale i podstatný podiel na formovaní vkusu 
a obzoru celej generácie slovenských hudob· 
níkov. Mnohí z nich sa priamo zapájaii do 
Freitagových hudobných akcií, večierkov a 
koncertov, ktorých repertoár vtedy neposky
tovala ani Viedei1, Budapešť či Praha. Frei
tag sa zaslúžil aj o popularizovanie skladieb 
Jána Levoslava Bellu a patril k prvým Íll· 
terpretom jeho organových diel. Bol činný 
aj pedagogicky a pohostinne dirigoval roz· 
hlasový orchester a iné n aše telesá. Na svo· 
jich zahraničn),ch cestách si získal umelec
kú slávu ako organista. 

Podiel práce na budovaní hudobného ži. 
vota v Bratislave, k torý vidíme v svedo
mitej, obetavej a neúnavnej umeleckej prá
ci Kurta Freitaga, nám n avždy zachová 
jeho svetlú pamiatku. Ferdinand [(linda· 

29' 



BRATISLAVA- DRAŽĎANY. . -.-----~--------- -· 
• Spoločenský význam hudby nespočíva len 

v .to-r:n, že pôsobí nn emócie n intelek.t hu· 
dobne vzdelaných Tudí, ale predovšetkým 
v jej -pretvárujúcej sile, pod účinkom kto· 
rej sn mení ČlOVek._ A nielen jednotlivec, ale 
celé masy. Veď dnes by už sotvakto chcel 
poprieť skutočnost', že zámerným, organizo
v.an)'m prenikaním hudby a všetkého, čo 
hudba so sebou prináša do vedomia čoraz 
väčšieho okruhu najrozmanitejších ľudí, spô· 
sobuje všestrannejší rozvoj ich duchovných 
hodnôt; néch sú už vyvolávané prostredníc· 
tvom estetického nazerania · na hudobnom 
materiáli alebo jeho noetickou funkciou : po· 
znávanim objektívnej skutočnosti. Pravda, to 
plati, ak aj tu máme na mysli hudbu, kto.rá ne· 
vybočuje z hraníc norm{dncho, -reálneho sve· 
t!l. No nie sú to len estetické a noeti.cké zre· 
t t:!le ll tendencie, ktoré hudbu p ovyšujú na 
dôležitý spoločenský faktor. Ak hudba po· 
máha stierať a zntiáčať lo, čo v societe ľudi 
prekáža vytvárať dobré ľudské vzťahy v 
dhraničenom etniku i medzi národmi, ak, na· 
opak, tieto vzťahy zámerne rozv íja a upev· 
ňuje, ak ·ich zjemňuje a normali~uje, stáva 
sa aj pozitívnym sociálnym a politickým 
č_initer om. · , 

V tnk)·chto širších súvislostiach treba, 
myslím, vidieť aj význam družby medú 
VSMU v Bratislave a Hochschule {ilr Musik 
Carl Maria v on \Veber v Dráf.clanoch. Vzá· 
jomné poznávanie učiteľov i študentov obi· 
dvoch .s-kôl, výmena odborných i pedngo· 
gických skúseností, pozorné rešpektovanie 
osobitosti lokálnych i povahových, vzájom· 
ná pomoc v práci a radosť z dosiahnutých 
úspechov na obidvoch stranách vedú často 
ďalej ako iba k dobrým priateľským vzťa
hom medzi d voma susedmi. A o to nám dnes 
ide viac ako inokedy. 
· Srdečné vzťahy medzi obidvoma našimi 

školami sa rozvíjajú už niekoľko rokov. 
VSMU už v r . 1957 vítala priateľov z Vy· 
sokej školy múzickej v Drážďanoch a v 
marci toho istého roku ich uvíta znova. 
Predstaviteiia našej školy oplatili ~m· návšte· 
vu v r. 1959 a v novembri 1962. V roku, 
v k torom drážďanská Hochschule fiir Mu
sik oslávila desiate výročie svojho založenia. 
Tých to osláv sn zúčastnila početná delegácia 
učiteľov a študentov našej školy a aktívne 
sa zúčastnila na d voch koncertoch aj iných 
podujatiach tamojšej školy. Delegáciu viedol 
prof. A. Moyzes a holi v nej dekan hudob· 
nej fakulty prof. ·T. Ga~arek, doc . . R. Ma-
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cudziilski a odb. as_ H . Gáfforová, zn štu· 
dcntov A. Cattarino, I. Pavlovič, L. Poppo
' éá, J. Raninec, K. Sedlák a A. Schubertová· . 
Pariková. 
Väčšina akcii usporiadaných pri tejto pri· 

ležitosti sn uskutočnila v slávnostnom týždni. 
Tak 11. novembra, na ktorý der• pripadá de· 
siate výročie založenia školy , bolo slávnost· 
né zhromaždenie pedagógov, zamestnancov, 
študentov a absolventov školy v Deutsches 
Hygiene-1\Iuscum za účasti oficiálnych a 
iných hostí, najmä funkcionárov n profe
sorov vysok)•ch škôl z NDR i z NSR. 

Zástoj riašej účasti na oslavách drážďan· 
skej školy veľmi vysoko vyzdvihol dráž· 
ďanský demúk Sächsische Neueste Nach· 
richten v zpráve zo 14. novembra, kde pi· 
še : " jedným z vrcholných bodov slávnost· 
ného týžd•'ln našej drážďanskej Vysokej ško· 
ly múzickej hol hosťovský koncert pedagó· 
gov n poslucháčov Vysokej školy múzických 
umení z Bratislavy". 

Na prvom na;om koncerte 10. novembra 
účinkovali : prof. T. Gašparek (husle), doc. 
R. .Macudziúski (klávír), odb_ as. H. Gáifo- . 
rová (klavír) , študenti: A. Cattarino, I. Pav· 

· lovič a· A. Schubertová-Pnriková (klav.ír), I. 
Poppová a J . Raninec (spev) a K. Sedlák 
(husle) á predviedli diela našich skiadate
ľov: J. Cikkera, F. Kafendu, D. Kardoša, J. 
Ki'ičku, A. Moyzesa, S. Németha-Samorin· 
skeho,' I. Paríka, J. Podešvu a E. Suchoila. 

Nn druhý de•\ 11. nov. mali koncert ab· 
solventi a poslucháči drážďanskej školy. 
Koncert bol zaujímavý neobyčajnou drama· 
turgiou programu. Okrem diel pre klavír, 
liusle, flautu n dychové kvinteto sme počuli . 
a videi.i hraf poslucháčov opernej a operet· 
nej fakulty. Niektoré duetá realizovali s he
r eckým prejavom, no bez kostýmov a bez 
scény. 

Tretí koncert 12. nov. bol prav)•m koncer· 
tom družby, na ktorom účinkovali poslu
cháči obidvoch škôl. V prvej polovici kon· 
cerlu sme my predviedli diela súčasných 
nemeckých skladateľov: Piesne F. Finkeho 
a P . Dessaun, Sonátu pre k lavír H. Eislera n 
od P. J_ Thilmanna 10 invencií a Sonátu 
pre husle a klavír. V druhej polovici nás 
drážďanskr kolegovia upútali reprodukciou 
3. časti z Metamorfóz a Horalskej suity E . 
Sucho1'ín a Klavírnou suitou D. Kardoša. Ob
divovali sme hlavne štýlové pochopenie Ho
r-aJskej suity n Klavírnej suity D. Kardoša. 
· Nemožno nn tomto mieste hodnotiť . úro· 

VEREJNÝ ROZHLASOVÝ KONCERT 

Z TVORBY UMELCOV 
,. 

MLADYCH 
18. decembra 1962 sa konal v Koncertnej 

sieni Cs. rozhlasu v rámci vysielania "Stú· 
dio mladých" verejný koncert z tvorby 
mlad)·ch siovenských skladateľov. Nn pro
grame boia "Predohra" _Ivana Paríka, '!DY,: 
chové kvin teto" Jozefa SlXtu a ,.Symforueta 
Juraja Hatríka. Orchestrálne diela dirigoval 
Bystr~k Hcžucha. Koncert sn začal predo· 
h rou Ivana Parikn. Co sn týka charakteru 
skladby, nepatrí toto dielo do kategórie 
tradiených predohier, skôr by sa mohlo 
menovať "Allegro p re orchester", lebo má 
skô•· p riebeh finálnej časti symfónie. Názor 
však nerozhoduje. Podstatné je, že sa Pa
ríkovi podarilo vybudovať stavebne do 
seba uzanctú rýchlu časť, pripomínaJucu 
perpetuum mobile. Nemalý p roblém, k torý 
nastoľuje požiadavka ostinátneho toku, vzni· 
ká v nutnosti diferenciácie jednotlivých Ú· 
sekov, bez ktorej by pôsobila skladba na 
poslucháča dojmom stereotypie a jednotvár
nosti. Nn druhej strane zase n esmie kon· 
trast rozbíjať jednoliaty tok skladby. Au· 
torovi sa však úloha veľmi dobre vydari· 
la; vedel dôvtipne spestriť priebelt lapí· 

veti koncertov. Hostitelia boli s nami spo
kojní a nešetrili chválou ani v dennej tlači, 
kde sn vyzdvihujú talen ty, n tak i veľké 
možnosti učiteľov našej .;!koly. To však tu 
nie je podstatné. Podstatné je, čo sme uvied· 
li na začiatku : aký ohlas spôsobila a aké 
city a presvedčenia vyvolala naša pritom· 
nosť u priateľov v Drážcľanoch. A o tom 
ktosi píše : "Od prvého okamžiku zavládla 
v aule Vysokej školy atmosféra priateľskej 
spolupatričnosti a ozajstná kalegialitn. Mys· 
lime, že sa nemýlime, keď tvrdíme, že to 
vystihli aj hostia zo susednej krajiny a že 
sa u ní• s dobre cítili." . 

To nás zaväzuje, aby sme do príchodu 
priateľov z Drážcľan k nám do Bratislavy 
pripravi li pôdu pre jej ďalší stupeň. Ze si 
naši priatelia z Drážďan chcú nai1 stať, to 
už dokumentárne vyjadrili v nov inách: "Po
hostinskú hru umelcov v Drážďanoch bude 
naša skoln opätovať pri vzájonmej návšteve. 
Srdečné oduševnenie poslucháčov ukáže hos· 
fom, že ich umelecké vystúpenie u nás vzbu· 
dilo nielen záujem, ale i hlboké porozu
•ncnie.': 

Nevyplatilo by sn nndvi')Znť takúto druž- · 
bu našej školy aj so školou v niektorej inej 
krajine? A. Schubertová-Paríková 

dárnymi a úsečnými tematickými prvkami, 
tvoriacimi protiváhu k plynulej figuratívnej 
drobnokresbe. Už sám fanfárovitý začiatok 
"odvádzaním pozornosti" psychologicky_ 
pripravuje nástup pásma plynulého pohybu, 
ktorý raz vystupuje do popredia, raz ustu·_ 
puje do pozadia, prepúšťaj úc dominantnú 
funkciu iným šit·ším a markantným terna· · 
tickým f ioskulám. 

Zn účinok veľmi vydarene vystavaného 
diela vďačí skladba v nemalej mic.re dômy· 
selnej interpretačnej koncepcii dirigenta a 
precíznemu p redvedeniu orchestra. 
Ďalším dielom v poradí bolo Dychové 

kvinteto Jozefa Sixtu, presne povedané Dy
c)JOvé kvinteto klavírne. Dielo pôsobilo ne·. 
obyčajne sviežo a pôvabne. Sklad ba sa 
niesla v skladateľskom duchu francúzskej' 
moderny, pripomínajúcej Yberta, Poulenca, 
Milhauda alebo aj :Malú komornú hudbu 
H indemithovu (opus. 25). Tým som sa leri 
pokúsil vyjadriť smer estetickej zamcranosti. 
Dielo stojí inak na celkom san1ostatných· 
základoch. Tepom skladby je živ.ý, nad· 
ľahčený tok prehľndných a markantných 
útvarov temntick)'ch, zavedený z času na· 
čas do duchaplnej zápletky harmonickej a 
tematickej. Napälie dokázal skladateľ udr· 
žať od začiatku do konca. Sťastným mo· 
mentom skladby je, že sa autor ncusiloval 
o dramatické vyvrcholenie. Uskromnil sa 
viac s kulmináciami humoru a vtipu, čo 
dáva výrazové zameranie, p riliehnvé obsa
deniu. Interpretácia pod vedením Jurkovi
čovým a skladateľov)•m (klavír) bola tak 
muzikálne, ako aj intonačne a čo do sú· 
hry, doriešená. 

Záverečn)'ID číslom bola Symfonieta J . 
Hatríka, ktorou sn H atrík uviedol ako 
skladateľ podkutý aj v oblasti symfonic· 
kej sadzby. 

Možno, že odklon od zbytočnej extatič· 
nosti n nadmerného pátosu, v ktorom vr
cholí záver diela, by bol namieste, o čom 
svedčia iné Hatrikove diela, ktoré sn nesú 
v dimenziách šetrnejsích. Podstatou však 
zostáva, že Hatrik je skladateľ, k torého jeho 
učiteľ prof. Moyzes svedomitou prácou pri· 
pravil a vyzbrojil arzenálom skladobnej 
techniky, čo zaručuje zdarnú skladateľovu 
budúcnosť. 

Treba vyzdvihnúť prácu nášho mladého 
dirigen ta B. Režuchu, ktorý sa svedomitou 
prácou n dirigentskými kvalitami zaslúžil 
o .. úspech koncertu. Já rt A lbrech' 
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MEDZINÁRODNÝ SEMINÁR 

o európskych ľudových hudobných nástroioch 
Z podnetu Nemeckej akadémie vied, Ú

stavu pre nemeckú etnografiu (Ber'Jn) a 
Hudobnohistorického múzea (Stokholm) sa 
prikročilo k príprave "Príručky o európskych 
ľudových hudobných nástrojoch", ktorá je 
rozvrhnutá na šesť zväzkov. Redaktormi die
la sú za uvedené inštitúcie E. Stockmann a 
E. Emsheimer, ktorí v spolupráci so širokým 
autorským kolektívom európskych organoló
gov pristúpili k vytvoreniu metodickej bázy 
a k vypracovaniu pracovného plánu pre rea· 
lizáciu veľkého encyklopedického diela. Roz
hodujúcim krokom v príprave práce (popri 
predbežných konzultáciách na medzinárod
ných konferenciách a zverejnení charakteris
tiky diela - E. Emsheimer, E. Stockmann, 
Vorbemerkungen zu einem Handbuch der 
europäischen Volksmusikinstrumente, v Deut
sches Jahrbuch f. Volkskunde, V, 1959, 412-
416, a v Acta Musicologica XXXII, 1960, str. 
47-50) bolo medzinárodné pracovné zasada
nie v Berlíne v dňoch 15.-17. mája 1962. 
Zasadanie otvoril podpredseda Nemeckej a
kadémie vied W. Steinitz, ktorý podčiarkol 
význam berlínskej organologickej školy (E. 
M. v. Hornbostcl a C. Saschs), na výsledky 
ktorej nadväzuje aj vznikajúce encyklopedic
ké organologické dielo. Ústredný referát 
predniesol E. Stockmann, v ktorom rozvie
dol a konkretizoval m yšlienky "Predbežných 
póznámok .. . ". Funkčne definoval pojem 
"ľudový hudobný nástroj", naznačil rozvrh 
jednot livých národných príspevkov, roztrie
denie inštrumentára (podľa Hornbostel-Sach
sa) a ·vyhranil hľadiská, podľa ktorých má 
byť spracovaný každý jednotlivý európsky 
ľudový hudobný nástroj. V tomto smere plod
ne nadviazal na podnety berlínskeho muzi
kológa H. H. Drägera a jeho metodika cha
rakteristiky individuálneho nástroja obsahuje 
tieto hľadiská: terminológia, ergoiógia, hra
cia technika a hudobné možnosti, repertoár, 
použitie nástroja, jeho dejiny a rozšírenie. ú
vodný referát sa stal východiskom vermi 
podnetnej a plodnej diskusie, vedenej na spô
sob "round-table conference", ktorá poskytla 
možnosť konfrontovať predstavy spolupracov
níkov o spôsobe práce s požiadavkami vy
slovenými redaktormi. Táto nanajvýš kon
krétna výmena názorov priviedla "Príruč
ku ... " od návrhov do štádia ich pracovnej 
realizácie, naznačiac pracovné možnosti v 
jednotlivých národných dimenziách, pouká
zala na mnohé spoločné ťažkosti - nedos-
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tatok prípravných monografických organoló
gických prác. Tým sa, zrejme, dominanta 
pracovnej metodiky celého diela nevyhnut
ne preniesia do heuristicko-pramennej oblas
ti, zatlačiac (celkom opodstatnene i z hľadis
ka redakčného) zretele historické i kompa
račné. 

Na základe "Predbežných poznámok k prí
ručke o eurúpskych ľudových hudobných 
nástrojoch" vyhotovili viacerí autori (11) u
kážkové príspevky, resp. charakteristiky jed
notlivých nástrojov, ktoré boli prednescné vo 
forme referátov. K. A. Vertkov z Leningradu 
zoznámil účastníkov zasadania s rozvrhom 
nedávno dokončenej analogickej práce "Atlas 
hudobných nástrojov Sovietskeho sväzu". Cel
ková vysoká úroveň príspevkov oprávnene 
dáva optimistickú prognózu pre ďalší prie
beh práce na tomto priekopníckom diele. 
Diskusie viedol s veľkým porozumením pre 
vyslovené návrhy a so znalosťou problé
mov E. Stockmann, a tak 25 účastniko..
pracovnej porady z desiatich eurúpskych 
krajin ~ostalo dôkladnú predstavu o prob
lémoch spojených s prípravou takej veľkej 
kolektívnej práce, ako aj o nastolených po
žiadavkách na jednotlivých spolupracovni
kov "Príručky ... ". Toto pracovné zasada
nie neprinieslo bezprostredný úžitok len pre 
vznikajúcu cncykiopédiu o európskych lu
dov)•ch nástrojoch, ale znamenalo aj roz
hodujúci krok v rozvinutí európskej orga
n ológie tým, že nastolilo problémy nn mi
moriadne vysokej a me todicky jednotnej bá
ze; podnietilo nielen vypracovanie syntézy 
celoeurópskej, ale rozhýbalo pre ňu i po
trebné čiastkové špeciálne monografické or
ganologické výskumy. V tom je aj základ
ný vedecko-organizačný význam vznikajú
cej "Príručky o európskych ľudových hu
dobných nástrojoch" i spomínaného zasada
nia. O. Elschek 

••• V článku Vzácna hudobná pamiatka ., 
Levoči uverejnenom v poslednom čísle náš
ho časopisu (str. 312) boli chybne umiest
nené obrázky na kriedovej prílohe pod č. 2 
až 9, čo bolo zavinené výmenou stránkovej 
sadzby. Pod č, 2-4 mali byť obrázky č. 
6-9 a pod č. 6-9 obrázky č. 2-4. Autorom 
reprodukcií je F . Jiriček, fotograf Matice slo
venskej. Prosíme n ašich čitateľov, aby si 
v tomto zmysle príspevok poopravili a do
plnili.. Red. 



Slovenský hudobný fond 
pripravil tieto novinky slovenskej hudobnej tvorby: 

Ján Cikker: Mr. Scrooge. Opera. Libreto podľa námetu Charlesa Dickensa na
písal autor 

Ján Cikker: Concertino pre klavír a orchester 

Ondrej Francisci: Nová pieseň znie. Zbierka piesní pre detské hlasy so sprie
vodom klavíra 

Ladislav Holoubek: Detské hry a radosti. Cyklus skladieb pre pokročilých mla
dých klaviristov 

Ivan Hrušovský : Cervený mak. Cyklus lyrických piesní na texty z rovnomen-
nej básnickej zbierky Maše Haľamovej (Jar Stesk - Tulácka -
Elégia - V zakliatej hore) 

Jälius Kowalski: Lampiónová slávnosť. Komorná opera. Libreto podľa hry 
H. Pfeiffera napísal Jarko Elen 

Jozef Kresánek: Scherzo pre klavír 

Jaroslav Meier: Slohy lásky. Cyklus piesní pre barytón na slová S. Sčipačeva 

Jaroslav Meier: Nočné piesne. Cyklus piesní pre mezzosoprán na slová S. Zá-
ryho 

Ján Móry: :\lladý harmonikár. Cyklus skladieb pre harmoniku sólo 

Alexander .\loy::.es: Dve piesne na verše Jána Smreka pre vyšší hlas a klavír 

Zdenko Mikula: Vstaň, panna odkliata. Miešaný sbor na báseň Andreja Plávku 

František Prášil: Vyznanie. Kantáta - partitúra 

Eugen Such01?.: Sonáta As dur pre husle a klavír, op. 1 

Pavol Simai: Tri priadky. Balet - klavírny výťah 

Bartolomej Urbanec: Pieseií pre husle a klavír 

Michal Vilec: Sláčikové kvarteto - partitúra 

Ján Zimmer: Pamiatke Jiľího Wolkera. Cyklus piesní pre bas a klavír, op. 4.3 
(Noc na kopci - Prvému máju - Umierajúci) 

. Uvedené materiály za výrobnú cenu dodá Slovenský hudobný fond, Gor
kého 19, Bratislava, tel. 531-50 
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Slovenský hudobný fond 
vydáva ALBUM TANECN'?CH 

PIESN l 

Jednotlivé zošity obsahujú skladby : 

L ZOSIT: 

1." Mambo (P. Zelenay-J. Martin) 
2. Ľúbezný nápev ( J. Siváček-V. 

Ilek) 
- 3. Sem a tam ( F. Havliček) 

li. Kúzelník (A. Lieskovský-V. 
Ile k) 

5. Sto chutí ( Ľ. Stassel) 
6. Než sa rozodní (G. Dusik-R. 

Skukálek) 
9. Večer (J. Laifer-V. llek) 

10. Havana (A. Lieskovský-V. P~ 
spišil) 

II. ZOSIT: 

1. Haló, slečna (G. Dusík-Ľ. Stas
. sel) 

2. Slečna a slon (K. Elbert-R. Sku
TWlek) 

3. Dar k tvojim meninám (K. El
bert-V. Ilek) 

4.. Pesnička z predmestia (F. Havli
ček-Ľ. Stassel) 

5. Starší seriózny pán (J. Laifer
V. Ilek) 

6. Keď sme v tráve sedeli (T. Seid
mann-R. Skukálek) 

7. Vlčí mak ( J. Siváček-B. Drop· 
pa) 

8. Hudba, rytmus a Ja (Hudba i 
slová Ľ. Stassel) 

9. Bola jedna sl ečna (P. Zelenay
R. Skukálek) 

l O. Pre pár modrých očí (K . V aleč
ka-V. Pospíšil) 

III. ZOSIT 

l. Hviezdy v tvojich očiach (A. 
Li es Tto vs ký) 

2. Prvá rozlúčka (l(. Elbert-0. 
Kaušitz) 

3. V. lunaparku týždňa (Ct. Lem ký 
-B. Wallnerová) 

4. S kým to chodíš (P. Zelenay-M. 
Lasica) 

5. Tanec staveniska (P. Simai-B. 
Droppa) 

6. Prší (J. Melkovič-V. Fischer) 
7. Tam, kde bývaš ty ( Ľ. Stauel) 
8. Starý denník (P. Havlíček-Ľ. 

Stassel) 
9. Povedal mi môj milý ( J. Laifer 

-V. Ilek) 

Materiály môže dodať za výrobnú 
cenu Slovemký hudobný fond, ' J3ra.: 

tislava, Gorkého 19, tel. 531-50 
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Pozývame Vás do Gramofónového klubu 

Edfcia GRAMOFONOV"f:HO KLUBU, ktorá tvori základ každej diskotéky, pripravuje pre 
edičný rok 1964 óalši bohatý výber kvalitných a umelecky významných gramofóno\'ýcl. 
nahrávok, ktoré sú určené výlučne pre členov klubu. Edičné titulky GK obsahujú sníauk~·. 
ktoré sú nahrané najlepšfmi domácimi a zahraničnými wnelcami a hudobnými telesami. 
Klubové gramofónové platne vychádzajú vo zvlášť starostlivom umeleckom i l<'chnickolll 
prevedeni a individuálnej grafickej úprave. Tieto platne predstavujú po kn7..1Pj stn\nkc 
vrcholné výsledky našej gramofónovej produkcie. 

' O výhodách členstva v GK poskytujú informácie všetky špeciálne predajne grumofónuv~·cl. 
platni. 

Edfcia GK je rozdelená do niekoľk)·ch umeleckých a žánrových skupín: 

1. Základný rad (vrcholné diela starej i súčasnej . hudobnej tvorby) 

2. Súčasná česká a slovenská hudobná tvorba 

3. Slwlský rad (hudobné dielo a dramatická tvorba určená pre školy 

4. Rad hov oreného slova 

5. Rad džezovej a ztiba•mej hr,dby 

6. Prémie (výber prémiov)·ch platni "pre členov klubu) 

Z bohatého repertoáru roľ-níka 196~. ktorý tvori 51 titulov, uvádzame niekoľko ukážok : 

Francúzska baroková hudba 

Beethoven: Symiónia 1. a 8. (Ceská filharmónia) 

Slávne operné predohry 

Cikker: Vzkriesenie (Kompletná opera) 

Stravinskij: Svätenie jari (Ccská filharmónia) 

Suchoň: Ad Astra (Slovenská filharmónia) 

Honegger: Orchestrálne skladby 

Sostakovič: Koncert pre husle a orchester (Kogan) 

Moyzes: V jeseni (Slovenská fi.lharmónia) 

Kalabis: Mierová symfónia 

Skolská platňa: Prírodopis 

Zvukové lekcie z hudobnej teórie (pre školy) 

Nové pionierske a mládežnicke piesne 

Hrdinská balada (Pásmo k 20. výročiu SNP) 

Karvaš: Scény z divadelných hier 

Shakespearovské album 

Verše Puškina a Lermontovn (v slovenčine) 

Ceskoslovenský džez 1963 

Hrá a spieva Louis Armstrong 

Termin prihlášok na odber titulov ročníka 1964 GK je do 15. 5. 1963. 



SLOVENSKÁ HUDBA čr s Lo 2 
ROČNrK VIl 

CESTA, 
KTORú VYTÝCIL 

VÍŤAZNÝ FEBRUÁR 

Je to už pätnásť rokov - a jednako nemožno spomínať na Február bez 
v ýrazného citového prifarbenia. Znovu sa v mysli ozývajú kroky pochodu· 
j~cich milícií, znovu sa vybavujú minúty napätia pri rozhlasových prijímačoch, 
Qbraz zodvihnutých rúk na Staromestskom námestí. 

Tieto predstavy sa neľahko odievajú do slov. No ustavične sa treba vracať 
k Februáru, lebo to bol zlom, čo predurči l cestu nielen našej generácii. Po ceste 
Februára budú kráčať ďalšie generácie. Na cestu Februára vstupujú napokon 
už aj narodené deti - vtedy - naši pätnásťroční. 

Vyrástli , ani dosť dobre nevieme ako. Len si zrazu ,uvedomujeme, že sú 
tu, že sa húževnate dopracúvajú k vlastným názorom na život, na svet, na 
ľudí, na budúcnosť. Treba im teda vykresli ť Február v jeho nemennej veľkosti. 
v historickej pravde. Pravda, neľahko sa potláčajú subj ektívne, citové črty 
vo vzťahu našej generácie k Februáru. Ba možno dakedy pociťujeme ako ne
vhodnú skepsu, keď v očiach pätnásťročných čítame otázku, naozaj ste za 
:t)'ch uplynulých pätnásť rokov robili všetko správne, dobre, dokonale, bez
chybne? 

Nemožno ignorovať ti eto otázky, i keď zostávajú nevyslovené . . Sú priro
dzené, tak ako sme my pokladali za prirodzené bez citového prifarbenia skú
mať deje a udalosti, v ktorých hlavným činiteľom bola generácia našich otcov. 
Nemožno neodpovedať na tieto hoci nevyslovené otázky už aj preto, lebo my 
sami vštepujeme našim pätnásťročným jednu zo základných poučiek, umožňu
júcich získať správne poznanie sveta: vo všetkom hľadaj rozpor. Nemožno 
neodpovedať už preto, lebo oni prevezmú od nás odkaz Februára, oni ho budú 
naplňať novými, smelými činmi v prevratne sa vyvíjajú-::om živote ľudskej 
spoločnosti. 

Nebojme sa teda povedať: Keď sme pred pätnástimi rokmi stáli na križo
vatke dejín, vedeli sme celkom jasne, čo n e ch ce m e. Nechceli sme, aby 
naša vlasť bola slamkou v zradných víroch imperialistickej politiky. Nechceli 
sme, aby ktosi ťažil z nášho umu a energie bezpracné zisky. Nechceli sme, aby 
cesta k vzdelaniu a kultúre bola otvorená len pre privilegovan)'ch. To všetko 
sme nechceli , lebo sme mali isté skúsenosti z nedávnej i dávnejšej minulosti. 

V hrubých črtách sme vedeli i to, čo c h ceme: odkryť všetky zdroje síl 
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a energie v ľuďoch, zabezpeči( blahobyt celej spoločnosti , o tvoriť brány k vzde
laniu a kultúre všctk)•m bez rozdielu. To všetko sme chceli napriek tomu, že· 
bola cesta nepreskúmaná. 

A výsledky? 
Opreli sme bezpecnosť našej vlasti o spojenectvo najspol'ahlivejšie - o spo

jenectvo so Sovietskym sväzom a krajinami socialistického tábora. Y ďaka to
muto spojenectvu nepostihol nás podobn)r osud, aký postihuje mnohé malé· 
krajiny, kto1·é sa dostali v uplynulých pätnástich rokoch do krážov imperia
listickej politiky . Kofké kraj iny západnej Em·ópy znásilnila vôľa gene1·álov· 
Pentagonu, posadnut)·ch mániou agresívneho Sevm·oatlantického paktu. i'\a 
stránkach holandskej. belgickej i nórskej buržoáznej Llače sa neraz st1·etneme· 
s neradostn )rm kon štatovaním, že tieto krajiny musia robiť to, čo im nakoman
dujú. A v p rípade vojny by prinášal obete predovšetk)·m ľud t)•chto kraj ín. 

\'ďaka úzkej spolupráci s krajinami socialistického táb01·a sme za upl yn ulých· 
pätnásť rokov mohli vybudovať desiatky nových zá\·odov , otvorili sme de
siatky nových kultúrnych stánkov, škôl, nemocníc. Ba dospievame už k tomu, 
že si môžeme vytyčovať najnáročnej šie plány s ďalekosiahlymi pel'spektívami_ 

Taká je historická pravda Februára. A vo svetle tejto praYdy možno a do
konca treba pätnásťročným čestne povedať , že sme nepostrehli vždy všetky 
úska lia , ktoré sa na ceste Februára vyskytli. Ale ll·eba im po\·edať i to, že
nebyť Februára, nemohli by si v takej miere uplat1'íovať I)l'ávo triez\·o, reálne· 
a objektívne súdiť počiny svojich otcov. Nebyť F ebruára, ich generácia (a prav
depodobne i generácie ďal šie) by ešte tápala v temnotách, prežívala obavy 
pred ~ez~mestr~anosťou .a lu~zami , m_nohým by sa život sploštil len na boj 
o holu existenciU. Mnoh1 z niCh by rukdy nenašli cestu k vzdelaniu, kultúre, 
umeniu. 
~eľahko_ sa ~loYek _lú či _s c} tovou prí~huťou veľkých dní - no jednako pre

trva le~ O ~)j ektJvna histol'lcka pravda. Nou sa budú pätnásťroční vedieť práve· 
tak zanret1ť , ako sme sa my vedeli zanietiť zážitkami veľkých udalostí. A po-
chodeľí Februára v ich J'Ukách bude ďalej žiariť a osvetľovať cestu k zajtrajšku . 

ZA SOCIALISTICKÝ 
CHARAKTER 

To, čo odznelo zo sjazdovej tribúny na 
adresu umenia, bol hlas ľudu, ktorý sa musí 
rcšpel~tova( a ktorý požaduje od umenia, aby 
vyraztlo na nové cesty ... Otázka, ako ďalej 
a aké majú byť tieto cesty, sa musí zod
povedať a prepracovať v sväze. Clenstvo 
s'.:äzu t? naliehavo očakáva. XII. sjazd KSC 
usľachulou formou, z ktorej vyžaruje kľud 
a pe~ná viera v umelca, vyslovil pripomien
ky a Y základn),ch kontúrach naznačil liniu. 
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Ale nepovedal Yšetko. Nie je predsa úlohou· 
sjazdu KSC ani strany a jej orgánov, aby 
riešili otázky, ktoré môžu riešiť jedine umel
ci. To je, žiaľ, to, čo sa nedialo. Nebol to,. 
pravda, len Sväz československých sklada
teľov, ktorý odsú,·al rozhodn)' prístup v r ie
šení principiálnych problémov socialistickej 
tvorby a hudobného života. Na celú oblast 
umenia a kultúry padla akási stagnácia, ne
rozhodnosť a pokles bojovnej revolučnosti_ 

Ani po Xl. sjazde KSC ani po sjazdoch sväzu 
a Sjazde socialistickej kultúry sa :rlna revo
lučnej bojovnosti podstat~e nezdVlhla. J?nes 
cítime, že to bolo preto, z_c komplex oláz?k 
kultu osobnosti a dogmattzmu nebo~ ?~ne
šen)•. Až keď XJ{Il ... ~ja_z~ KSSS ~-eft~ttivn_e 
prerazil tieto dYa runvc }a~')', za7~artl op~
m istický jas, ktor)• pod tliCt~. no~'u ~evoluc
nosC. Tá sa plod ne Y<~lí po :rset k yc_h usekocl~ 
zi,·ota. uvoľt'íuje tYOrlvu l<r111ku UJ v oblast• 
hudb):, podnecuje boj proti chybám a ~e~o
stntkom a dodúYn novú odvahu tvortvym 
sil;im. 

Dog-matizmus, to hola zlá hradba: Vy.me
clzo,·ala úzku cestu a Yicdla _do sl~pcJ uhcky : 
Ale liberalizmus, jeho prottpól, je D;emencj 
ničí,-).-. Keby sa pustil z reťaze, ktov~~, kam 
bv zaYiedol umenie, na aké cesty, urc1te _ďa
l~ko od ľudu a proti ľudu. Dô~a~ mame 
v modernistických smer?ch západneJ hudby. 
A l<tov-ie, kde by sa oc11la hu~ba, ~e~JY _ah: 
strakcionizmus so svojimi indi_v,dualtsltcky~• 
a subjel<tivistickými skl~nmt nebol udt:_zo
,·aný v patričných m edz1ach. K to_m~ _vset; 
kému musí sväz skladateľov za~Jat jasne 
stanovisko. Nebude to ľahké a da sa pred
pokladať, že atmosf(·.-a najbli*.š í~h rok?v n;1 
hudobnom fronte bude vyhrotena a boJovna. 
::\cbude jednoduché prekonávať .buržoázne 
p režitky, k čomu nabáda XTT. sp zd .KsC, 
nebude ľahké vyrovnósať sa so zvyskarru 
dooomatizmu a s podvratnou činnosťou dc
~tr~tktívnych vírov, akými kapitalisti mas~o
Yanc útočia proti socialistickému ~eruu. 
Bolo bv na prospech hudobného umema so
cial isti~kcj doby, keby sväz slda<;Ia t~ľov _ve· 
del rozpútať tVl·dý a nekompromtsny boJ za 
jeho social istický charakter. 

~Inoho znakov nasvedčuje, že vstupujeme 
do novej historickej fázy hudobné~o rozv Q.
ja. Keď začal Sväz če_skoslo~e~skyc~ s~!a
tlateľov pred 15 rokm1 roznpť svoJ~ cm
nosť, zdal sa zrod socialistického umema pod 
princípmi dogmatizmu už na dosah ruky. 
l\fyslim , že všetci vierozvestovia tohto :n~?: 
neseného optimizmu sa dôkladne vyliectl.i 
a u,·edomujú si, že etapa zlozit)·ch bojov za 
socialistickú hudbu sa iba začína a bude dl
hodobú. Tu už nevystačímc iba s marxistic
k)·nu heslami, náhodne ~.-olen)rmi poučkam~ 
a majstt·ovskou citátológwu. ~_ude pot;ebne 
OYeľa hlbšie poznanie a prežtbe marXJzmu· 
leninizmu i jeho uplatňovanie, aby sa mohol 
nastúpiť priamočiary kurz k základnej úlo
hc hudobného umenia - spoločenskej. 

Každý hudobný umelec mohol z prejavov 
o umeni na XII. sjazde ''Yčítať, že núš ľud 
si žiada umenie všeľudové, umenie ši rokého 
spoločenského dosahu, umenie nové. nanaj-

výš majstrovské, operuj~ce novtmi fo;m~i 
a prostriedkami. Zavrhuje umerue dvojake -
masové a výberové. Jedno určené pre ľud 
a druhé pre akúsi umelecky vzdelanú spo
ločenskú elitu . Z buržoázneho sveta sa síce 
k nám importuje teória o dvojako_m u~enf, 
ale ak prckonávame rozpory m ('d7.I fyztcko~ 
a duševnou prácou, medzi nwstom a dedi
nou tvm dôslednejšie musíme prekonúva~ 
rozpor;• dvojakého umenia, !:náč ~y _s~e :UU 
0 krok nepostúpili v roZYOJt goctnlisttckeho 
umenia. 

E tapa, do ktorej vstupujeme po XIL sjaz
de KSC už dnes ukazuje, že bude naplnen:l 

' k • • novým tvorivým ruchom a že sa us utocm 
rozhodný zápas za umenie socialistického 
charakteru. Ukazuje sa viac alto zreteľne, že 
je už koniec prešľapovania, neprincipiálnosti 
v riešeni problémov, ale aj v postoji k tvor
bc k torá nezaťažovala otúzlm socialistického 
rh:naktcru hudby, ideove zabiehala do sféry 
starého sveta, a pri tom mala rovnakú pod
poru vo všetkom niekedy i väčšiu ako tvor
ba ktorá tlmočil~ nové idey a hfadala priam:, cestu k socialistickému Cloveku. 

Naša hudba musí mať správnu orientáciu. 
J e úlohou Sväzu československých sklada
teľov aby ju dôsledne uplatňovala. Aby sa 
s oivenou energiou postavila na vedúce 
miesto v hudobnom fronte. Tu sn tiež musi 
objasniť vzťah k súčasnej z~pal~nej hud~e 
i k celému komplexu buržoaznCJ a feudál
nej hudby, ktorá st.úle ovpyvňuje <:est?- for
motvorných P"osLricdkov, uvoľneme 1 ~a~ 
nových tvorivých metód a postupov. Uz JC 
načase, aby sa sväz začal vyslovovať k prob
lémom v priamom styku s čl_enskou maso~ 
a nie Jen o nich vášnivo diskutoval, hoci 
spôsobom vysoko tvoriv)= a na vzácnej ve
decl<ej a mysliteľsl<ej úrovni, ale za z~tvore
n, ·mi dverami vedúcich orgánov. Prtemcr
n~s( a bezfarebnosť s akou sa stretávame 
v našej tvorbe, prameni odtiaľto. _Veľa talen
tovaných mladých skladateľov je ponecha
ných na seba, aby si poradili v zložitých ?tá~
kach kecľ v ideologickej práci sväzu me je 
ani dostatok temperamentu ani sústavnosti 
a keď sa im jasným postojom nepomôže k 
zdravému prekonaniu dogmatizmu a rozkol
níckych princípov, ako je napr. tvrdenie, že 
nemôžeme ísť dopredu od trhnute od extre
mist.ického umenia Západu. Nečudujme sa 
potom, že sa len pomaly zmenšuje skupin.a 
umelcov, ktorí prijímajú socialistický svet~
vv názo•· veľmi liknavo a z hudby by nar 
n~dšej vypestovali holubicu mieru, pomá
hajúcu urovnáva( ideologické a triedne roz-
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pory medzi svetom socializmu a );apitaliz
mu. Títo umelci neboli dosiaľ svojou ideovou 

·orgnnizáciou presvedčení, že je to zbytočná 
p.ráca, že tu nikdy k zmierneniu nedôjde, že 
zbytočne plytvajú energiou a pripravujú sa 
o úctu svojho fudu, ktorý nikdy z dosiahnu
tých pozícií neustúpi. 

úlohou III. sj azdu Sväzu českosloYcnsk)·ch 
skladateľov bude vytvorit podmienky, aby 
nové myšlienky X II. sjazd u Komunistick.::j 
strany Ceskoslovenska mohli nájsť uplatn!'
nie aj v našom hudobnom živote a vo vývoji 
našej tvorby. 

ANTONIN HOREJS 

EUGEN SUCHOŇ o ČLOVEKU 
K HUDOBNEJ REČI NOVÉHO CYKLU MIEŠANÝCH SBOROV 

Vo vývoji skladateľskej osobnosti E . Suchoňa je zrejmá neustála kontinuita ; 
" jeho osobitnom individuálnom kompozičnom štýle vidieť od skladby ku 

.skladbe ustavičný stupňovitý rast; v jeho tvorbe rozlišujeme určité obdobia; 
_viac skladieb istého obdobia má určité spoločné črty, utvrdzujú sa v nich nové 
.prvky, ktoré sa zafixujú v originálnej hudobnej reči a obohatia skladateľove 
štýlovo-osobnostné č1·ty. Posledným takýmto vývinovým stupňom je obdobie 
vzniku opery Svätopluk, cyklu piesní Ad astra a nového sborového cyklu 
O človeku, na básne J. Smreka (a práve dokončené dielo pre husle a klavír). 

-Utvrdili sa tu noV'é prvky predovšetkým v oblasti harmonickej a v cykle AJ 
astra i nové farebné tóny inšti'Umentálnej palety. Tieto skladby vyrastajú 
v tesnej spätosti s predchádzajúcou tvorbou, aj tu zobrazuje Suchoň určité 
zážitky, myšlienky, predstavy a emócie podobnými výrazovými prostriP.d-
kami. · 

Suchoň Y.Ždy z\:lášť ... .citfuw. :r.eagov~aktuálne_Qroblémy doby;_'eho diela 
boh a sú výstižným obrazom spoločenského diania, myšlienok a citov čl o" eka
súčasnfka. (Spomez'íme aspoň Zalm zeme ... podkarpatskej, Krútňavu, i\{etamor-

. fózy.) I naša súčasná prevratná epocha triumfu ľudského umu, prvých krokov 
človeka do vesmíru, našla v jeho diele odozvu. Clovek dneška, hrdý vládca 
prírody, ktorého smelé túžby a plány siahajú do nedozierných diaľok, je v cen
tre umeleckého zobrazenia dvoch posledných Suchoňových skladieb. Clovek 
.všalt zostane vždy človekom, čiže popri akokoľvek vyvinutej racionálnej strán
ke bude aj cíti ť, ži ť emocionálnym životom, tešiť sa i smútiť , ľúbiť i nenávi
dieť. Ako vo veršoch Stefana Záryho Zázračný triezvy koráb, tak i vo v ybra
n}·ch básňach J. Smreka našiel Suchoň možnosť zobraziť človeka našej doby 
v plnosti a bohatej mnohostrannosti jeho myšlienkového a citového sveta. 

Cyklus O človeku je rozvrhnutý do troch častí: V prvej časti zhudobnil skla-
dateľ báseň Triumf (zo zbierky Cválajúce dni, 1925), ktorá akoby bola vznikla 

. dnes; je v nej radosť, zdravá hrdosť človeka na to, čo je schopný dokázať 
vlastnými silami, smelá optimistická perspektíva. Tejto časti dal skladateľ 
podtitul (Clovek a svet). Druhú časť tvoria Tri lyrické piesne (Clovek a láska) 
1. Pieseň o tvojom mene, 2. My dvaja, 3. Také divné, v ktorých básnik nád

·herne postihuje poéziu dozrievania ľúbostného citu od jeho zrodu s nesmelými 
náznakmi vyznania cez plnosť a krásu v každodennom spoločnom žití. P1·e 

tretiu časť ra veselici (Clovek a rad?s~) dotvoril Such_oň b~seň J. Sm~e~a 
5 pôvodným názvom V krčme; doplml JU v zmysle svoJho_ zameru :_ r~zvmu~ 
obl'az ľudového veselia so spevom a tancom, obraz praveJ ľudoveJ zivotneJ 
radosti · na pozadí tohto obrazu načrtáva sa problém jednotlivca-umelca a ľu
dového' kolektívu. Suchoň je z celej doterajšej tvorby známy ako výborný 
architekt; jeho zmysel pre tektoniku do~n~je Yšade. Takmer vo __ všetkých 
skladbách rôznych žánrov nájdeme zákomtosti v stavbe, zodpovedajuce _uspo
riadaniu častí v cyklickej inštrumentálnej skladbe. (Napr. rox ~t soh tu_do: 
O hoi·ách i opera Krútňava ... Určitq "cykličnosť" je a j v celeJ doteraJŠeJ 
tvor·be ako celku; napr. cyklus mužských sborov O horách - miešaných sbo
rov O Cloveku ; p iesne pre sólový hlas so sprievodom, Nox et s?litudo - Ad 
astt·a .. . je tu žánrová príbuznosť , príbuznosť výrazovych nrostnedkov a kon
trapozícia tematicko-obsahová z nov~~h aspektov dn~ška. ) V cykle O ~lov~~u 
jednotlivé básne vyb~ra~ tak, ?~Y ICh _mohol zo~a?lť ~o celku, l~tory mo.ze 
hudobne stavať na prmc1pe troJdielnosti, kde prva casť Je naplnena dynamiz
mom expresívne vyexponovaná, zachycujúca hrd)r rozlet tvorivého duch~ 
člo,·e'ka; stred je ladený lyricky, vykresľuje krásu, nehu i vášnivosť ľ~dskeJ 
lásky a posledná časť má črty finálových . častí s r~chlym tempo~, Ja~n_m-~ 
náladou s prvkami tanečnosti. Aj v jednotlivých častzach cyklu mozno vidi:t 
viac-menej zrejmé znaky trojdielnosti. Najlapidárnejšia trojdielnosť f?rmy J~ 
v poslednom sbore, hoci ani tu ju n emožno chúpať doslovne. Prvý diel tvor~ 
ob1·az veselice so štylizáciou hry ľudovej kapely a spe'.'u; na 51 str. sborov~J 
partitúry (ktorú vydal ·s lovenský hudobný fo nd, Bratislava 1962) nastupuJe 
voľná repríza, kde sa niektoré úseky z p rvého dielu opakuj ú doslovne tak 
v texte, ako aj v jeho hudobnom stvárnení. Stred, Andante sostenuto (str. 47): 
tvorí kratší úsek, náladovo kontrastujúci s krajnými dielmi; je to spev ťahav•·J 
ľudovej piesne (citát) a akýsi monológ _j ednotlivc~-~melca,_ a?res~va~ý kol_ekt_í 
vu (muzikantom). Premyslenú tektomku celku 1 Jednotlivych casti realizuJe 
skladateľ ešte rôznymi prostriedkami (napr. v harmónii využívaním tej istej 
funkcie tonalizátora v jednotlivých častiach, dieloch skladby; v štruktúre melo
diky opakovaním určitých konštantných intervalových spojení ; v technik~ 
sborovej sadzby striedaním homofónie s polyfónnou štruktúrou alebo tutl~ 
a skupiny sólových hlasov so sprievodom ostatných hlasov atď.) . V druheJ 
časti cyklu v za1·adení jednotlivých sborov sú náznaky trojdielnosti napr. 
v tom, že stredný sbor na rozdiel od krajných je postavený prevaž?e na 
sólo\·om využití jednej hlasovej skupiny na pozadí náladovej clony spi'Ievocl
n)rch hlasov. J ednotlivé pomerne krátke sbory druhej časti majú dynamickú 
formu, ktorá sa utvárala v úzkej spätosti so sledovaním obrazov básnického 
textu. To možno povedať v hrubých rysoch aj o Triumfe, tu však určité oú
znaky trojdielnosti vidieť v postavení prevažne homofónne posadených kraj
ných úsekov proti stredu, komponovanému imitačnou technikou. Suchoľíovi 
vyplynie formová výstavba vždy ruka v ruke s obsahovou stránkou ; nie je 
vopred vykonštruovaná, no vždy je súčasne premyslená, logicky sklbená, má 
určitý poriadok. ~U vokálnych a vokálnosymfonických diel určité usporiadanie 
literámej predlohy skladateľom neznamená nikdy hrubé zasahovanie, vždy 
je to snaha po syntéze literárnej zložky s hudobnou v dokonale formove vy
stavanom celku.) 
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Vo vývoji Suchoľíovho harmonického myslenia bolo vždy evidentné určité 
tonalizovanie chromatického materiálu, spájanie vzdialených vzťahov do akejsi 
spontánnej hudobnej jednoty. V poslednom tvorivom období aj pri značne 
voľnom narábaní s dvanástimi tónmi chromatickej stupnice vidieť sklada leľo\· 
zámer v určitom zmysle tonalizovať tento materiá l. Funkeiu tonalizátora pre
berali rôzne pn·ky: tónové rady, vymykajúce sa z dw· a mol systému, určité 
akordy (napr. \"O viacer)rch skladhách veľmi hojne využívaný akord, zložen)· 
z dvoch zväčšených kvárt v pomere veľkej sekundy), ďa lej intervaly, ich kon
štantn)r sled v melódii, aj len jeden centrá lny tón ... Už v opere Svätopluk 
sa stretáme miestami SO značne nái'OČnou harmonickou struktúrou i U sbor(l
vých partií (súzvučnosť mal)rch sekúnd a veľkých septím pt·e intonáciú značne 
nál'Očn)rch) . V cykle Ad astra sa harmonická faktút·a sta la ešte náročnejšou 
a zložitejšou; skladateľ používa v orchestrálnom sprievode sólového hlasu 
zaujímavé harmonické kombinácie; nový spôsob využitia harmonických pro
striedkov sa pt·ejavi l aj temer v paralelne vznikajúcom cykle sborov O človeku . 
Aj tu dominujú rôznotvám e modifikovanú sekundakordy a najmä malosekun
dové útvat•y a svojrázne, osobité využitie tohto materiálu. ~iaximálne expo
novanie malosekundových akordov je v skladbe _My dvaja, kde funkciu tona
lizátora preberá zadržanie malej sekundy v Panovej flaute a akord zložen~' 
z dvoch či stých kvát·t v malosekundovom pomere. (not. príkl. č. 1.) Viac-
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prostriedku výstižne dotvá~·a atmosféru básne : -~áva celej nála~e _osobitý, 
n evšedný kolorit. V ostatnych sboroch sa uplatnuJU akordy s malymt se~un
-dami nepomerne menej a sú väčšinou rozložené v hlasoch ako veľké s~p_t1my. 
V určitom zmysle harmonický kontrast prináša posledný sbor Na vesehct, kde 
v zhode s obsahovým zámerom (štylizácia hry ľudových muzikantov} Suchoň 
bodne užíva v harmónii i melodike čisté kvarty a čisté kvin ty (not. pr. č. 3.). 
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Ycelku v harmónii tohto sboru prevládajú veľké sekundy nad malými ; pri 
.zobrazení bujarej nálady používa skladateľ na dvoch viactaktových plochách 
i paralelné kvartsekstakordy (str. 44--45 a 57--58) . 

\'lelodika tohto cyklu vychádza, čo je pre Suchoňa typické, predovšetkým 
'l. harmonického myslenia. Pozrime sa znovu z tohto aspektu napr. na not. pr. 
č. 2. a spomeňme si na Pieseň vesmírnych milencov z cyklu Ad astra, kde 
pn·á melodická fráza sólového vokálneho hlasu je dôsledným využitím tó~o
vóho materiálu akordu z druhého taktu; str. 9. kl. v. V celom cykle (prave 
tak ako v opere Svätopluk v pohanskom obraze i v cykle Ad astra) vidím~ 
v melodike značné uprednostJ'íovanie striedania malých sekúnd so zväčšenými 
mnl~·mi terciami). (Not. pr. č. 4. a/ b/ ). Aj nezvyklosť mnohých krokov a lebo 
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skokov v melodike vyplýva z akordickej štruktúry. No melodika a rytmus 
sú u Suchoňa v jeho vokálnych a vokálno-inštwmentálnych dielach určované 
ešte jedným závažn)rm faktorom: vetnou a slovnou intonáciou (intonáciou 
\ 'Cr·ša Y básnickom texte) a princípmi správnej slovenskej deklamácie. V tomto 
cykle je melodická línia (jej stúpanie, klesanie, vlnenie) priamo spätá s into
náciou prednesu zhudobnených veršov. (Zaujímavé by bolo detailné porovna
nic na magnetofónový záznam zachyteného prednesu básní recitátorom s ich 
zhudobnením v melódii pomocou najnovších metód s využitím modem ých 
prístrojov). Suchoň vždy .dbá na správnu deklamáciu. zachováva v rytme kvan
tita tívne hodnoty slabík a prízvučné slabiky umiestňuje na ťažkú dobu. To je 
už u neho samozrejmé, treba však zdôrazniť , že pri tom všetkom je to hudba, 
spev a hoci kladie na interpretov veľké nároky, nikdy nežiada nemožné, fud
skému spevnému hlasu neprirodzené. 

J (•d notlivé sbory cyklu sú i pri rôznorodosti hudobných obrazov a bohatej 
škále zachytených nálad jednotn)'m hudobn)rm celkom. J ednotiace elementy 
sú zrejmé v rôznych prvkoch hudobnej reči, predovšetkým v harmónii a v sú
vislosti s t)rm i v melodike. (Porovnajme si napr·. uzávery prvého a posledného 
sbom na str. 14. a str. 60.) Uvedieme ešte aspoň jeden motív, ktor)' je spoji
vom nielen tohto cyklu, ale zapája toto dielo i do komplexu predchádzajúce í 
skladateľovej tvorby; je to motív, využívajúci interval čistej kvar·ty a veľkej 
sekundy, s ktorým sme sa stretli už v cykle O horách (v Serenáde, 1\tl etamor·
fózach, SYät6plukovi, všade s vyhranenou obsahovou funkciou; problémy 
autor·izovanej citácie a štylizácie u Suchoňa by si zasluhovali samostatnú stú- . 
eliu). V cykle O človeku užíva Suchoi'i tento motív pr·i zobrazení citového za
pojenia, pocitov nežnosti, \TÚcnosti, kr·ás~·- ~ot. pr. č. 5. a/ b/ c/) . Aj sbor 

5. 
o) & mJmarc. 

y*! u~- J l)iJ 
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*•JiJiJ j1 YJ J J l 
pleme-no mo · 1e pla- vo-vla- sé, 

'-...---' '----"' '----" ....__., "'--" 
krásne je to, krás-ne, ta - ké krás - -ne ... ----

Pieseň o tvojom mene sa končí týmto motívom, no nerozvedeným. Podobnú 
funkciu jcdnotiaceho faktora má použitie čistého E dur akordu, ktorý v kon-

Sir Malcolm Sargent s Royal Philharmonie Orchestra London na svojom vystúpení 
v Bratislave Foto: K. Vyskočil 
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tt·astujúcom okolí vyznieva veľmi výrazne;. Suchoň ho používa obyčajne 
v uzáveroch skladieb (končí sa nim napr. Klavírne kvarteto, Krútt'íava, Meta
morfózy), je obyčajne symbolom kt-ásy, jasu (práve tak C dur akord sa viaže 
u Suchoňa s určitou symbolikou sily, pevnosti. odhodlania. životnej energie) . 
Y cykle O človeku užíva skladateľ E dur akord na mie tach výrazove a dyna
micky vygradovaných, v kulmináciách (napr. v Triumfe str. 14.-15., v po
slednom sbore na str. 61. ho spája s C dur akordom; v E dur sa končí aj 
lyrick)r sbor Také divné). 

Suchoň všetko svoje veiké technické majstrovstvo, všetky prostriedky dáva 
do služieb tlmočenia ob ahu a v)•razu; amoúčelné vyžívanie sa v originál
nom narábaní s hudobnovýrazovými prostriedkami uňho nenájdeme. In·piruje 
sa básnický-mi obrazmi, vie zachytiť a umocniť náladu básnického textu v pô-

obivých hudobn)•ch obrazoch. uch01'í má vyvinutý vzácny zmysel pt•e mie
ru; dôsledne uplatňovaný princíp kontrastu či už v stavbe väčších i menších 
eelkov alebo po stránke harmonickej, melodickej, rytmickej, dynamicl<ej , 
farebnej .. . drží poslucháča v stálom záujmovom napätí. Súčasne vie obdivu
hodne vyvážiť mnohotvár·nosť, rôznosť detai lov jednotnosťou a kompaktnos-

(ou celku. 
Tento cyklus kladie i na intCJ·pretov nové úlohy a neobyčajne veľké nároky 

tak po stránke technickej, ako a j v)rrazovej. Predvedenie si žiada vyspelý, 
početne obsadený sbor (potrebná veľká zvuková intenzita i pri dvojitom 
i trojitom delení ~ednotliv)rch hlasov~·ch skupín). 

Suchoňov cyklus sborov O človeku možno označiť za vrcholné di elo súčas
nej tvorby pre sbor a capella, ktoré mohol vytvoriť len skladateľ disponujúci 
zrel~·m technick)·m majstrovstvom a vyhranenou osobitosťou vokálneho kom
pozičného štýlu. YlER.A DO:\TOVALOVA 

( HUDBA a TELEVÍZIA \ \_ _ ______ _) 
Tentoraz n[un nejde o všeobecno-teoretic

kú úvahu, ale o to, ako to celkom konkrétne 
v súčasnom obdobi vyzerá s hudbou v bra
tisla,·skej televlúi. A aby sme n eostali len 
pri konštatovaní a kritizovaní toho "ako··, 
pokúsili sme sa v ro?.hovore s vedúcim hu
dobného ..-ysielania Bratislavského štúdia Cs. 
televízie s. ~Ieierom aj o objasnenie .. pre
čo(·. 

Y ynorilo sa obroYské množstvo problémov 
príčin i ťažkostí najrozličnejšieho druhu, kto
ré budú iste zaujlmať i čitatefa-tclevizneho 
diváka. lebo mu snáď odpovedia na mnohé 

Záber ;; televí::;nei inscenácie opery Lam· 
-<11111 piónová slávnos( od Júliusa K.o1valshého 

Foto: E. H ollý 

7. otázok. ktoré si alw "postihnutý" často 
kladie v súvislosti s kYantitou a kvalitou 
televíznej hudobnej produkcie. Budeme srt 
na ne diYaf nielen 7. nášho hľadiska, ale aj 
s ohfadom na subjektívne televízne momcn· 
ty, ako nám ich s. ~Ieier v našom rozhovore 
objasnil. 

Televízny divák je Y poro,·naní s kon?.U· 
mentom ostatn.:·ch masovo-oznamovacích 
prostriedkov, napr. rozhlasu, Al'amorónu ai(L 
najhorlivejším, najľahšie získatcfn)·m kon
zumentom, čo v y pl)•·a z toho, že televízia 
má priamo v súkromnom prostredí bczpn>· 
stredn)• vizuálny kontakt s divákom. Pri 
obrovskom počte tele,·íznych divákov má lc· 
levizia jasné prvenstvo čo do peslrosti hu
dobných žánrov. ktoré sa v nej môžu uplat· 
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niť, i čo do šírky pôsobenia. :Netreba snáď 
ani zdôraz1'íovať, čo to znamená pre popu
larizačno-\r}•chovný proces, ktor)• tu má ne
býval(! intenzitu už v tom, že pre televíz
neho d iváka sa hudobné vysielanie nikdy 
nestáva kulisou k inej činnosti - čo je bež
né napr. pri rozhlasovom Yysielaní. Veď si 
len uvedomme, akú námahu musí vynaložiť, 
aké najrozličnejš ie formy pôsobenia hudbou 
musí dnes vynachádzať rozhlas na úplné 
upútm1ie poslucháčovej pozornosti. 

Stáva sn však často, že cesta m enšieho 
odporu Ycdie k pohodlnosti, a zdá sa, že ani 
bratislavská televízia sa nespráva - vzhľa
dom na nevšedné možnosti pôsobenia hud
hou, ktoré pre svoj charakte•· má - , k hudbe 
tlosť matersky. :\Iámc tu na mysli najmä jo:j 
niektoré tzv . v{tžne žálll'e. ~eplatí to napr. 
o tanečnej hudbe, ktorá má v porovmmí 
s nimi v hudobnom vysielaní najviičš ie ~a
sové vymedzenia. Dokonca ani nepatrí do 
kompetencie hudobnej redakcie, ale tvorí 
samostatnú v)rrobnú j ednotku. Nie sme, sa
mozrejme, proti tomu, aby zábavná hudba. 
ktorú je v dobrom prevedení hodnotných 
skladieb tak isto zdrojom estetického zážitku 
a má dnes u diváka veľ.b.-ý kurz, mala v 
programe svoje významné miesto - ide nám 
o správne vyváženie proporcií vo vysielaní 
jednotlivých druhov hudby. V celkovej 
štruktúre vysielania zaberá hudba zhruba 
ani nie 20 0/ 0 (v porovnaní s rozhlasom mi
zivé percento) . V poslednom čase dochádza 
dokonca It zredukovaniu plánu hudobno
dramatického ' ")·sielania (namiesto jednej 
opery mesačne jedna štvrťročne), velmi 

zriedkavo (prakticky vôbec) sa stretávame 
so špecificky televíznymi druhmi alebo spô
sobmi vysielania hudby (napr. televízna 
opera, televízny koncert) , ktoré sú najúčin
nej šími formami televízneho uvádzania hud
by. Pokusmi v tomto smere boli v posled
ných dvoch rokoch Händlove Slávnosti na 
vode, menej úspešne konkretizovaná snaha 
o obrazové podchytenie absolútnej hudby, 
ďalej celoštátne vysielaná opera J eana Fran
!(aisa Kriv~· čert , ktorá však ako vzor tele
víznej opery neobstála preto, že v nej strhu
júca filmová dynamika potlač ila telc,;znu 
špecifičnosť opery. Ako dôsledok sa objavila 
nczrozumiteľnosť deja, zatlačenie hudby do 
pozadia pestrosťou obrazového diania atď. 
A netreba zakrývať, že sa vyskytli aj také 
relácie, ktoré - a to platí znova predovšet
kým o tzv. vážnej hudbe, lebo o iíu a o jej 
prebojovanie u diváka nám predovšetkým 
ide - jej veru nerobia dobré meno: prí
kladom môžu byť a j obe spomínané relácie, 
podobne ako niektoré šedosťou a jcdnotvúr-
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nosťou poznačené prenosy baletov ( napr. 
nedávny prenos pekného baletu S. J urov
ského Rytierska balada, ktorý v teleYíznom 
predvedení ' ")·znel bezfarebne a plocho) a 
najmä niektoré bezradné prenosy symfonic
kých koncertov, z \-)•chovných relácií m{uo 
úspešné Tclcd znc hudobné konzervatórium. 

Takéto fakt ~· v celkovej koncepcii hudob
ného vysielania škodia potrebe a nutnosti 
systematického hudobného vzdclávauia l l'· 

levizneho diváka. Pretože toto nerozdjajú 
iba pravidelné hudobnovzdelávacie •·clúcie 
s v)·slovne pcdagogick)'lll po{.čným charak
terom. J e lo aj otázka získavania vzťahu, 
núklonnosti k jednotlivým hudobn)·m žún
rom, najmä k t)·m "menej obľúbeným", ako 
je opernú, symfonická a komornú tvorba. 

Myslím, že najsvctlejšou stránkou osudu 
h udby v bratislavskej televízii v súčasnosti 
je systematické oboznamovanie di,·úlwv so 
základnými hudobnými pojmami a s po
kladmi hudobnej kultúry v c y k l i c
k ý c h hudobno v zdeláva c í ch r e
l á c i ách. V tomto je Bratislava priekop
níkom v celoštútnom, ha pravdepodobne do
konca až v európskom meradle (nie je nám 
známe, že by sa niekde takéto relácie usku
točňovali pravidelne). I v tom, ako sa tictQ 
relácie robia, badať nesporne pokrok, dan)•, 
prirodzene, pribúdajúcimi skúsenosťam i . 
Hudobný slovník i Nesm1·tcfné rukopisy sú 
n ielen populárne, ale aj dobré (veľm i často 
plati aj v televízii, že tieto dva pojmy sa 
nezhodujú) v porovnaní so svojimi menej 
úspešnými prcdchodcami, akými boli Okuá 
do pracovne skladateľov a Telev ízne kon
zervatórium. Stálo by však zato pouvažO\-:tf, 
či je celkom správne objas1'íovanie luulob
ných pojmov na spôsob slovníka, kde j1: 
systém postupu vysvetľovania daný iba ah<:· 
cedným poriadkom, ktorý automaticky v~·
lučuje hľadisko systematičnosti v hudobnom 
zmysle: napr. hľadisko h istorickovývinov(•, 
hľadisko žánrové, druhové, štýlové a pod. 
Takto sa divák za jeden večer prená~a zo 
sféry d ynamických pojmov do oblasti hu
dobných nús!l·ojov, odtiaľ k hudobn)·m foi·
mám a pod . 

H u d o b n o d r a m a ti c k ú o b l a s f je 
cľalšou oblasťou hudobného Yysiclania, kde 
však už situácia nic je tak jednoznačne 
priaznivá, ba zdá sa, že po niektorých strún
kach badať klesajúcu tendenciu. Ide tu pre
dovšetkým o zníženie počtu vysielaných o
pier. Opera má u nás ako žáner ťažšie po
stavenie a musí úporne bojovať o existenciu. 
Myslíme však, že televízia sa začína vzdá
vať trochu priskoro, skôr než nasadila do 
boja všetky zlm111e. 

Dôvodov je niekoľko: 
Ako jeden z prvých a hlavn)•ch je ne

zúnjem televíznych divákov o operu , o ~om 
píšu v listoch. 'ľažko nájsť jedno~?chlhe a 
pohodlnejšie riešenie, ako. obm~d~1t ~perné 
vysielanie v snahe v")·h?VIeť. dJvako':"l- ~e
chccm tu opakovať stare zname, hoc1 vzdy 
aktuálne tézy o tom, že záujem divákov 
treba síce brať do úvahy, nie však preto, 
aby sme sa mu pr!s_rôsobili, _ale ?by sme 
ho správne usmcrruli, a ak Je vysledkom 
nedostatočne rozv;nu tého vkusu, aby sme 
ho pomohli rozvíjať ; nech~eme b?)ovať a~ 
s názorom, že opera sa stava prezttkom, ze 
ako umelecký druh nevie už hovoriť rečou 
dne~ka, a preto je k nej divák ľahostajný. 
Vyvracia to viac vY:nikaj~cich diel ~ insce
nácií, ktoré sa stah nerozlučnou sučasťou 
umenia XX. · storočia i j ednotlivých národ
ných kultúr. Mohol by byť obraz súčasnej 
slovenskej hudby úplný napr. bez Sucho-
1iovcj Krúu'íavy a Svätopluka, bez Cikke
rovho J ánošíka, Vzkriesenia atď. Načo však 
chodiť tak "ďaleko" pre príklady? Pamätáme 
sa na ohlas cyklu Smetanových opier 
z pražského Národného divadla, na úspech 
niektorých pôvodn)·ch tele,iznych inscená
cií - spometm1e len Kašlíkov Krakatit, Ve
selohru na moste B. 1\'Iartim"!, Vyhnálkovho 
Fučíka bratislavské uvedenie Mascagniho 
Sedlia~kej cti, úspešné tel. zostrihnu tie Ko
walského Lampiónovej slávnosti. Tieto sú 
dôkazom toho, že príčina negatívneho ohla
su na niektoré operné vysielania nic je otáz
kou náročnosti samotného žánru a že na
miesto obmedzenia opier potrebujeme ich 
v ešte väčšom množstve prebojovať nároč
nosťou, vysokou úroVI'íou výborných oper· 
ných inscenácií. Za nevylmutnosť by sn m~
lo považovať pôvodné televízn e_ uvedcmc 
najvýznamnejších slovenských op1er. Okrem 
Krúl!'íavy, k torú bola ako pôvodná inscená
cia, Rodiny a Vzkriesenia, ktoré ešte uve
dené neboli, sme síce videli vš~tky, ale v 
málovyhovujúcom prenose z divadla (pa
mätáme sa ešte na trápny prenos Bega Ba
jazida) . No dôvody sú aj inde. Televizia 
si môže dovoliť pomerne málo pôvodných 
inscenácií, a p reto je nútená získať niektoré 
opery z divadla - ako prenos. Sám prenos 
ako taký už skrýva veľa úskalí - napr. ne
možnosť upraviť inscenáciu, najmä herecký 
prejav z aspektu televízie, pre slabú citli
vosť snímacích prístrojov nevyhovujúce sve
telné pomery na javisku, nasvictenie zase 
odhalí nedostatky divadelnej Jmlisy atď. 
Najväčším úskalím pre televíznych pracov
níkov však je - ako núm to prezradili -
vôbec ziskanic prenosu. Televízia je tu od-

kázaná na dobrú vôľu divadla, ktoré prenos 
z obáv o ohrozenie návštevnosti povoli len 
zriedka, aj to obyčajne len u dlho u,·ádza
ných a "osvedčených" predstavení (preto 
nebude napr. -v dohľadnom čase vysielané 
nové významné dielo J. Cikkera Vzkriese
nie). Hoci tento dôvod treba brať do úvahy, 
nemožno na druhej strane nevidieť, že sn 
takto zabúda najmä na vidiecke obyvateľ
stvo, tvoriace väčšinu dh·ákov, ba že nic
koľko ukážkových predstavení hy mohlo 
mať veľký dosah pre propagáciu nielen ope
ry ako takej, ale aj pre propagáciu našich 
divadelných scén a opern)'ch spevllkov - a 
to nielen z bratislavského divadla. Prečo ne· 
prevziať napr. dobré predstavenie z I~ošíc 
alebo Bystrice? Vieme už zo skúscnost1, na 
čo všetko môže upozorni ť správne volené 
úvodné slovo (aj čo môže pokaziť!). Chý
balo nám napr. v j anuúri pri uveden í Stra
vinského Mavry. 

Televízia je predbežne bezmocná aj p1·i 
uvádzaní pôvodných špecificky televíznych 
opier. Zatiaľ čo v Ccchách sa už o~javilo 
niekoľko úspešných pokusov (Krakaut, Fu
čík), bratislavskej televízii sa zatiaľ ncJ?O· 
darilo rozvíriť stojaté vody nezáujmu naš1ch 
skladateľov o tento nový hudobný žáner. 
Nezáujem, plynúci jednak z neznalos~ tele
víznej špeciiity, z obavy pred malým1 skú
senosťami v tomto smere, jednak z podcc
iíovania televízie - keď sa už namúhať 
s operou, tak nech sa hrá na j~visku! (V 
niektorých televíznych spoločnostiach na Zá
pade sa už stalo bežnou praxou, že majú 
dokonca svojich stálych spolupracovníkov, 
ktorí píšu pre nich opery a dosiahli už p o
zoruhodné výsledky.) Isté oprávnenie tých'
to oháv našich skladateľov badať jednak 
v existujúcich technických, hlavne zvuko
vých nedostatkoch, či je to už pri p riamom 
prenose pôvodnej televíznej inscenácie. alebo 
pri tclerccordingovom zúz?mne, kde JC . ne
kvalitný ešte aj obraz, a Jednak v slabsom 
m ateriálnom docenení pri tej istej náročnosti 
ako v javiskovej opere. Ako je možné, že 
dodnes nie je v poriadku zvuková časť br?· 
tislavského vysielača, do ktorého zasahuJe 
dokonca modulácia rozhlasu po drôte? 
Správnu snahu o zlepšenie zvukových P?· 
merov badať v tom, že dnes už má televízia 
špeciálneho hudobného režiséra, hudobník;~ , 
ktorý m á aj technicko-zvukové ':c~omos~-

Občasnou príležitosťou pôvodneJ mscena
cie opery je možnosť dať ju nakrútiť štút
nemu filmu ako súčasť jeho filmového plá
nu. (Tak vznikol napr. Krivý čert). Pri rea
lizácii však neexistuje žiadna splupráca fi l
mov)·ch pracovníkov s televíznymi odbor-
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níkmi, a výsledkom je, že čistá filmovosť 
sa dostáva na televíznej obrazovke do kon
:fliktu s telev íznymi zákonitosťami, lebo ich 
n ebrala do úvahy . Tu naozaj nie je nepre
konateľná prekážka pre nápravu. 

Dalšiu časť hudobnodramatického vysie
lania v-yplňajú opere ty, spevohry a bale ty. 
Y u vádzaní operiet je najvypuklcjšia ten
d encia sprístupniť div ákovi v šetky doteraz 
napísané slovenské operety. Niekedy sa tát~ 
ináč chvályhodná snaha realizuje až príliš 
úzkostlivo a do dôsledkov. Nic každá z uv e
denýcb starších slovenských operiet mala čo 
povedať dnešnému divákovi. Okrem toho j e 
tu snaha vyhovieť žiadostiam divákov uvá
dzať " trháky" - najmä klasické viedenské 
operety, ďalej snaha sledovať najnovšie 
ú spešné aj zahraničné pokusy, v tomto žán
ri. V operete, podobne ako v balete, sme 
celkom ešte nevedeli nájsť účinné, špecificky 
televí.zne pôsobiace formy . 

Celkom mimovoľne sm e zachovali opacn e 
poradie, alm to obyčajne býva, totiž od 
horšieho k lepšiemu a to najlepšie n a kon
ci, lebo vy s i e l a n i e t z v. a b s o l ú t n c j , 
t . j. s y m f o n i c k ej a k o m o r n e j 
h u d b y je naj diskutabilnejšou stránkou te
levízneho hudobného vysielania. Tw. 
sa problémy a ťažkosti skoncentrovali naj
viac, a ako sme sa dozved eli, pociťujú to 
ako najpálčivejší problém, ktorému zostali 
veTa dlžní i sami pracovníci te
levízie. Tažkosť je u ž v samotnej povahe 
tohto hudobného druhu, ktorý apeluje n a 
hudobnú vnímavosť človeka predovšetkým 
sluchove, vizuálne dojmy (napr. v k oncert
nej sále pohľad na hráčov a dirigenta) sú 
vedľajši e. Televízia pre svoje odlišné cha
raktero vé vlastnosti, najmä pre silnú v zá
jomnú spätosť zodpovedajúcich sluchov)·ch 
a zrakových dojmov, zosilnenú ešte aj moz
nosťou detailných záberov, musí si ho pre 
seba prispôsobiť v dvojakom zmysle : 1. 
Pohľad na kon certné pódium, ktoré v pro
s tredí koncertnej sály dáv a divákovmu zraku 
.úplnú voľnosť výberu dojmov, je v televi
zii - ak ide o celý zálJer - príliš stereo
typný. Ak ide o zámerný výber zábero,·, 
musí byť tento tak dokonale logický a správ
ny, musí tak korešpondovať s divákovými 
hudobnými dojmam i, aby tento ani na oka
mih rušivo nepociťoval určité " znásil•iova
nie" svojej , .;zuálnej pozornosti a záujmu. 
2. Prich ádza do úvahy u ž skutočne špeciál
. ne len te levízna forma, keď sa hudobný 
priebeh ilustruje voľn)'l11 ~-berom poväčši
ne impresionisticky ladených obrazových 
vnemov. Netreba iste dokazovať, aké ťažké 
j e urobiť tento \')'b er tak, aby ncprekrýval 
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hudobné dojmy alebo dokonca n ebol v roz
pore s jednotlivými fázami hudobného zá
žitku, ale aby hol ich organick)= doplnkom 
a podtrlmutím. J e to také ťažké preto, že 
je tu vlastne vnúnaniu hudby - ktoré je 
špecifické tým , že je pri absolútnej hudbe 
prebúdzané hudobn)-mi obrazmi, vyvolaný 
mi špecifickou hudobnou obrazotvornosťou 
skladateľa, ktorú nemusí byť výsledkom ur
čitých citov predstáv a p od. - imputované 
niečo cudzie. 

Dokonalá realizácia tu nev yhnutne pred
pokladú " inscenovmlic" koncertu v štúdiu 
buď ako priamy prenos, alebo ako film. 
Pri prenose z koncertnej sály to v šetko vy
žaduje bezpodmienečne nutnú dokonalú prí
pravu na skúškach. Doposiaľ najosvedčc
nejšou formou sú filmové spracovania, pre
tože film je možné presne zostrihať ako to 
vyžaduje hudba. Bratislava má na filmovom 
zázname u ž niekoľkokrát vy sielanú F ebruá
ro~ú predohru A. l'l'loyzesa - dosiaľ ako je
dinú! R obí sa film ové spracovanie Kardo
šovho Koncertu pre orchester a Moyzesovej 
Komornej symfónie. Boľavou kapitolou sú 
prenosy koncertoY, ktoré okrem . toh o, že 
s ich získaním sú ešte väčšie fažkosti ako 
pri operných predstaveniach, sú obyčajne 
pre n edostatok skúšok aj z le pripravené. 
Keď si uvedomimc. že dokonalé snímanie 
scenára takéhoto vy~ielania koncertu h y vy
žadovalo od kameramana d etailnú znalosť 
sníman ej skladby, vieme si predstaviť, al•é 
percento môže z neho asi realizovať. V tom
to smere pociťuje televíúa akútnu potrebu 
odborníkov: kameramanov-h udobníkov. Dú
fajme, že otvorenie televízn eho odboru Al\fiJ 
v Prahe, kde sa s týmto školením počíta! pr~
speje k zlepšeniu. Televízia chce zlepš1ť SI

tuáciu aj čo sa týka počtu v ysielaných kon
certov tým, že bude spolupracovať so Sy m
fonickým orchestrom Cs. rozhlasu v cykle 
koncertov , ktor)· v bllzkej budúcnosti pri
prav uje. 

Kvantita tívne pomcme najlepšie obhospo
daruje televízia oblasť komornej hudby, v 
ktorej sa pravidelne snaží o p ropagáciu 
n ajmä slovenských dieL Odráža sa tu aj 
d obrá spolupráca s k oncertnou sekciou 
Sväzu slovenských skladateľov. Len aby ta
k ýchto vysielaní bolo v iac! 

Ako v idno, n emajú naši televízni pracov
níci o prakticko-technické ani o teoretické 
problémy núdzu. A ako lo už obyčajne b ý
va, rozhovorili sme sa n a záver o želaniach 
a plánoch do budúcnosti, ktorých , prirod ze
n e, tiež n ebolo málo. Zo želaní je to predo
všetkým: väčší záujem hudobných sklada
teľov n dramatikov o televízne žánre (ne-

, 
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hudobná i nehudobná 
• • • • 

..Se<>šímajte si teraz bezvýhradnú nadšettos( niektorých mladých __ skl~latelov, pre 
/;torúch no<>odobé mo.:Oností steclmologizovania tvorby znamena/lL zachranu pred 
neim·enčnoséou." (S lov enská hudba č. 7, VI. roč., str. 194) 

Už pred niekoľk),mi mesiacmi som si tie
to a ešte mnohé ďalšie slová prečítal n a pr
v \·ch stránkach časopisu Slovenská hudba. 
Ňemohol som s nimi súhlasiť. Uvažoval som, 
či si tento nesúhlas ponechať iba pre seba 
alebo ho prejaviť v erejne. Pd vincer)•ch 
úvahách som sa rozhodol pre to dmhé. Veď 
nie je možné nechať si pre seba n esúhlas 
s názormi, o ktorých je človek presvedčený, 
že by snáď mohli niektorých zavádzať . do 
ncsprá,'lly ch sfé r ideovo-estetických m yšlie
nok. Dodatočne som sa dozv edel, že dotyčný 
článok, resp. spomínané dva člúnky boli 
m yslené ako úvod do diskusie. Komentov a
né takto síce neboli, no nič sa nestalo. Mož
no teda túto úvahu, snáď ani nie prísne 
hudobnú, prijať ako prísp evok do n eohlá
senej diskusie. 
~a tém u "modernosť" sa už napísalo veľa 

článkov štúdií, diskusných príspevkov . N a
priek t~mu je však potrebné, a~o ~ázali 
už spomínané dva čhínky, urob1ť s.• Ja.sno 
v niektor)·ch zítsadných otúzkach. \ YJd•me 
z príkladu vonkoncom n ehudobného a za
myslime sa napríklad nad problémo;m po
chopenia vedca, ktorý báda v .obla~LJ. ra~c:
tovej techniky . O sile a spoľaluvosll soVI~t
skych rakiet sme už mohli čítať veľ.a zauJÍ
mavého. Po ú spešných letoch soVIetskych 
sputnikov, kozmických lodí. a kozmonautov 
m ožno už dnes azda hovor•ť o raketách pr-

dá\'lla súťaž o televízne operné libreto sa 
skončila fiaskom) , z persp ektív širšie vyrov
n anie sa so symfonickou a vôbec s vážnou 
hudbou, venovanie väčšej p ozornosti hudob
nému vzdelávaniu mládeže, k toré sa črtá 
pri zavedení dopoludňajších vysielaní atď. 
a - nieked y v budúcnosti, keď sa odstránia 
zúkladné problémy, s ktorými treb a ešte 
zápasiť, a problematika d ozreje k p otrebe 
hlbšieho výskumného záujmu, snáď aj n c
ja1.-ý v.ýskumno-teoretický ús.t.av. Neostáva 
nám než držať našej te levízu palce! 

~ADA HRCKOYA 

vých sputnikov ako o klasických raketách , 
Dnes ich vedci stále zdokonaľujú 1' 0 do sily 
a presnosti, no neuspokojujú sa ani s tý.m, 
že už roky držia svetové prvenstv o. V 1ch 
fantúzii sa už rodia nové ty py rakiet a raz 
to budú aj fotónové rakety, s lttorými bude 
možno lietať nielen na najbližšie planéty , 
a le aj opustiť našu gala.-xiu a letieť ďalej do 
nekonečného vesmíru. 
Prepáčte mi túto malú exkurziu do sveta 

kozmických letov. Veď to už nie je nezáživ
ná veda, a le v prostredí socialistickej spo
ločnosti v eda plná poézie i hrdin stva. A kto 
" ie kde až budú smerovať vedecké fantázie 
bádateľov pri dobývaní nekonečného ves
míru. Našiel by sa snáď odvážlivec, ktorý 
by chcel hľadať hranice tejto vedeckej f!!:n
tázie? I keď teraz navodím azda dosť vzdia
lenú analógiu predsa len sa núka v súv islos
ti s úvahami 'o hľadaní "hraníc m odernosti" 
v umení, v našom prípade v hudbe. Zivot, 
ktorý nás obklopuje, prináša priam v závrat
nom tempe toľko nových námetov , inšpirá
cií, vytvára nové pojmy , ved~é odbory, kto: 
ré doteraz vôbec nejestvovali. Keď sme s• 
už v základoch marxistickej estetiky osvo
jovali niektoré otázky, medzi ktoré p a trilo 
na popredJlé miesto pochopenie umenia ako 
odrazu objektív nej skutočnosti a takmer zá
rovctt o potrebe jednoty obsahu a form~ 
v umeleckom diele, u ž vtedy sme sa museh 
zamýšľať nad ďalšími cestami hudobn~ho 
umenia ktoré, ak si chce udržať pečať sú 
časnosti, bude musieť podstúpiť vnútorn)· 
proces vytyčovania nového obsahu ': tom 
naj širšom zmysle slov a (a toto podčiarku
jem) a hľadania jemu zodpovedajúcej for
my stv árnenia. J e pochopiteľné, že tento 
proces vytyčovania. umel~ckýc~ c.ieľ ?v .a 
hľadania spôsobov Jeh stvarnerua me Je nl
jako priamočiary a jednoznačný, leb? s~ 
vyvíja v zápase umelca so sebou sam ym 1 
s často protichodnými názormi v jeho okolí . 
Pre to sa tento proces nastoľuje u všetkých 
seriózny ch komponistov ako celý rad expe
rimentov ktorými si celkom zámerne prak-

' ' 
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Lieky osvojujú najrozmanitejšie kompozičné 
techniky, aby mohli k nim zaujať stanovisko, 
využiť všetky ich klady a prínosy a {pokiaľ 
to talent a ideovoestetické rozhľadenie do
volí) ďalej rozvíjať svoje tvorivé úsilie. 

Každ)· experiment nesie so sebou vera 
úskali. Sú lu možnosti ideového sklznutia, 
ncsko•·ého spoznania nesprávne volenej ume
leckej cesty, zbytočne premrhaných tvori
vých síl a pod. Je to iste veľmi odvážne, 
keď niekto hodnoti tvorivé experimenty 
mnohých mladých skladateľov ako "záchra
nu pred neinvenčnosťou". Poznáme hudbu 
všetkých t)rch mlad)rch česk),ch i sloven
ských komponistov a u väčšiny z nich ne
pochybujeme o individuálnej svojráznosti 
ich talentu, ktorému nechýba invencia. Pre
čo teda tak jednoznačne odsudzujúce sta
novisko?! Oveľa prijateľnej ší hy hol azda 
dlhší rozbor, ktorý by vyústil v konkrétny 
pohľad na tvorivú individualitu toho-ktorého 
skladateľ a. Tento prístup je totiž jedine 
správny pre vyslovenie zodpovedného úsud
ku a v našom prípade je až dvojnásobne 
správny preto, lebo tvorivá pra....-: sa vo väč
šine prípadov celkom nestotožňuje s teore
tickými názormi, ktoré niektorí naši mladi . 
komponisti aj verejne tlmočia. A konečne -
veď najviac rizika nesie na svojich pleciach 
sám komponista. Casto sa odvažuje vstúpiť 
do krajín hudby (najmä u nás) málo pre· 
hádaných, odkiaľ možno očakávať viac prav· 
depodobného neúspechu. N:o napriek tomu 
vedie takéhoto komponistu do oblasti ex
perimentu túžba po novom umeleckom po
znaní. J e si totiž plne vedomý tej skutoč
nosti, že iba odvážne, tvorivé kompozičné 
novátorstvo vždy pomkýnalo hudobné deji· 
ny vpred. Takýto prístup k umeleckej tvo
rivej práci je napriek mnohým možným 
čiastkov)rm neúspechom oveľa prijateľnejší 
ako neustále zotrvávanie na vydobytých po
zíciách. 

Alebo sme snáď "alergickí" iha voči nie
ktor)= kompozičn)'lll technikám? Zaiste nie 
je možné prisal1ať na samospasiteľnosť ani 
jednej z nich. l\!al by však snáď niekto od
vahu tvrdiť, že kompozičnú práca s využitím 
výdobytkov napríklad seriál nej hudby alebo 
hudby elektronickej je vopred odsúdená na 
neúspech a nepochopenie? Veď už viaceré 
·diela komponované týmito technikami, ktoré 
vyšli z pera ozajstného umelca, dokázali 
svoju životnosť. Ba ozvučovanie vhodných 
.filmov elektronickou hudbou sa stretlo s po
chopením i u širokej verejnosti. Iste bude 
.zaujímavý ohlas na pripravovaný elektronic
ký balet Ilju Zeljenku "Kozmos". Možno sa 
azda pozastavovať nad (vraj ) "alergickým" 
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prijímaním kritiky niektor~·ch skladateľských 
technik, keď táto kritika trpí niekedy mož
no aj materi~ílovou neznalosťou? J e možn~ 
hľadať "hranice modernosti" pre serióziH' 
vytyčované umelecké ciele? Samotné nasto
lenie tohto problému je iste nesprávne, mož
no povedať nedialekti cké. Dnes už pred na
mi vonkoncom nestoja niektoré problémy 
hudobnej psychológie tak ako pred rokmi ; 
ani oddelené, nedialektické hodnotenie zá
žitkového či racionálneho vnímania hudby 
bez skúmania vzájomných vzťahov a bez ich 
vzťahu voči mnohým okolnostiam spoločne v 
súčasnosti už nie je prijateľné, a preto nemôže 
byť ani v)·chodiskom pre úval1y o " hrani
ciach modernosti". I keď nemožno s istotou 
tvrdiť, že iha "racionálny dôraz na poria
dok" je prejavom "nového pomeru ku slm
nočnosti", predsa sa však treba zmieri ť 
s t}'lll, že v oblasti súčasných kompozičných 
techník dochádza k v iacerým spôsobom na
stoľovania nového poriadku. V priebehu ďoJ
šieho vývoja dôjde iste aj v tejto oblasti k 
ďalšej kryštalizácij, ktorá zavrhne neživotné 
a prinesie no,·ú syntézu. Ide tu naozaj o 
definitívnu orientáciu umeleckého stváriÍO· 
vania " nového spôsobu reagovania na spolo
čenské dianie", o nový estetický vzťah Im 
skutočnosti. Hranic tu však n iet a ani ne
môže byť, lebo tento proces prebieha ne
ustále. A práve toto ho robí tým, čim v sku
točnosti je - robí ho tvorivým, pokrokovým, 
teda naozaj umeleck)m. Hranice modernosti 
v hudobnej tvorbe nehľadajme, lebq ich ani 
nemožno nájsť, možné sú iha väčšie alebo 
menšie vybočenia pri hľadaní· nových ciest. 
Hudobná história nám tu poskytuje príkla
dov viac ako dosť. 

Osudy ďalšieho vývoja hudby ťažia väč
šinu tých hudobných skladateľov, ktorí ex
perimentujú a hľadajú cestu ďalej . Väčšina 
z nich sa veľmi statočne borí s týmito z;Í
važn)'IDÍ tvorivými problémami. Zaujímanie 
akéhokoľvek apriórneho stanoviska je v tom
to prípade nesprávne. Výmena názorov bu
de iste namieste pri diskusiách o jednotli
vých d ielach. Len po určitom období bude 
možné urobiť príslušné objektívne ideovo
estetické i technicko-kompozičné ~závery. 

A tu sa už dostávame v súvislosti s našou 
úvahou o modernosti a experimentoch v ob
lasti hudobnej tvorby k problému, ktorým 
je konzument hudby. Nás totiž umenie vše
obecne a hudba zvlášť musia zaujímať aj vo 
svojom spätnom odraze. Akékoľvek jedno
značné vysvetľovanie je tu nemiestne, lebo 
je to problém ozaj zložitý. Zložitosť problé
mu konzumenta hudby je priamo závislá od 
stále ( i keď dočasne trvajúcich) nepodstat-

n\·clt rozdielov pri rozčlenení jednotlivých 
y~stiev našej spoločnosti. Dlžobu máme ešte 
vždy v oblasti , ')·chovy našich pracujúcich 
k bezprostrednej hudobnosti. Naša socialis
tiddt spoločnosť však súst1·eďuje veľa svo
jich síl na r iešenie t)·ch to problémov. O 
1·\·chlom raste hudobnosti nášho ľudu snúď 
n'ctreba veľa hovoriť. Predstavte si len, akú 
odozvu by boli zanechali povedzme pred 
i :'í-timi rokmi napríklad niektoré, dnes veľ
m i úspešné slovenské opery, symfónie či ko
morné diela. Mnohé z nich hy holi pravde
podobne odvrlmulé našou verejnosťou ako 

nezrozumiteľné kompozície. A dnes patria 
napríklad slovenské opery v našich divad
lách medzi diela s najväčšou návštevnosťou. 
Ttito skutočnosť nesporne povzbudzuje, lebo 
ukazuje perspektívy pre hudobných sklada
teľov. A tieto perspektívy smerujú v oblasti 
hudobnej tvorby k jasným cieľom, k vy
tvoreniu nových hudobných hodnôt, nových 
majstrovsk),ch hudobných diel druhej polo
vice 20. storočia - historickej epochy ví
ťazstva človeka nad vesmírom, nad prírodou 
i nad sebou. 

ĽUBOMIR CIZEK 

============== ;\ J\J J< E -r ;\ ============== 
pred III. sjazdom Sväzu československých skladateiov 

• Naša verejnos ť Vás dobre pozná z Vášho diela , ktoré v symfonickej ob
lasti reprezentuje úroveľí československej hudobnej tvorby tohto žánru. Menej 
je už verejnosti známy Váš srdečný vzťah a úpt·imný záujem o malé hudobné 
formy, najmä o tvorbu tanečnú. Ak sme Vás častejši e počul i konštatovať, že 
stav našej tanečnej hudby je neuspokojiv)·, zaujímal by nás i našu mladú či
tateľskú obec Váš názor na príčiny tohto stavu a Váš pohľad na lepšie perspek
tí v~' v tomto odvetví našej hudobnej tvorby. 

Súčasný stav našej tanečnej hudby čo do kvantity, ale najmä kvality je 
slwtoi:ne neuspokojiv ý. Posledný prehliadkový koncert Sväzu slovenských 
skladateľov z tohto oclbow našej tvorby (10. 3. 1963), na ktorom boli demon
.~trm·ané najlepšie v ýsledky za uplynulé rok y, nás nijako nepresvedčil o tom, 
~e by naši autori tanečnej hudby a textov alw kolektív dosiahli po:.owhoclnej
.šie umeleché výsledf..y. Niekoľko sľubnýcli tanečných piesní a džezových skla
dieb (Ďuriš, Elbert, flronec, Siváček, Sebo, Zelenay - autorov uvádzam podľa 
abecedného poriadhu) nemohlo zachrániť celkovú úrovdí, skôr nás presvedčilo 
ú nielw[koročnom po/;rivkáv(mí celej našej tanečnej tvorby. Pretože nie som 
pesimista, verím v talent našich au.torov a viem , že v hociktorej oblasti hudob
nej tvorby sa môže vyskytnúť "sedem neúrodných rokov", myslím si, že pre 
dosiahnutie podstatného a smelého kroku vpred v oblasti našej tanečnej hudby 
bude potrebné: 
1. aby si naši autori neustále zvyšovali svoje umelecké majstrovst·vo. Diletan
tiznws a amatérstvo nemá miesto ani v tomto žánri 
2. aby ich melodická a rytmická invencia bola v súlade s potrebami nášho no
vého života, s volaním našej zdravej mládeže . 
3 . aby sa tv orivá komisia malúch hudobných foriem pri Sväze slovenských 
skladateľov stala tribúnou autorov tanečnej hudby, kde by sa udomácnila sú
družská, principiálna a vysoko odborná kritika 
4. aby sa bezodkladne utvorili na našich konzervatóriách oddelenia pre výuku 
autorov a aranžérov tanečnej a džezovej hudby 
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5. aby sa niektorí - najmä mladší - hudobní teoret~c~ a kritici sústavne ve
novali, teda špecializovali pre tento odbor našej tvorby. 

Toľlw k tvorivým otázkam. Pravda, sú tu aj iné problémy. Napr. otázky 
reprodukcie, propagácie a najmä textov k našim piesňam. Nie je potešiteľné, 
že dosiaľ nemáme v ysoko profesionálne tanečné orchestre, amatérske orchestre~ 
ktoré by boli na úrovni napr. česhých, že máme dohromady troch-štyroch in
ierpretov na tzv. slovensliej úrovni, že naša propagácia (rozhlas, notová a gra
m o propagácia, televízia) sa vyžívajú 1> tzv. ročnej doch·víľnosti atď. Snte sku
tocne radi, že pre naše tanečné piesne a iné malé =.ánre sa rozhodli písať tex ty 
prominentní básnici ako Kostra, Bendová, Vojtech Mihálik, z mladších flek,. 
Droppa, Skuhálek a iní. Tiež /by sme boli radi, keby sa aspoň v našich kraj
ských mestách vyriešil problém zakladania malých "hudobných scén, krúžkov 
milovnílwv dobrej tanečnej a dže::ovej hudby. s~:äz slovenshých skladateľov 
by tu neodmietol svoju ideovú a odbornú pomoc. 

V závere znovu zdôraZI'íujern, že verím v tvori1>é sily našich skladateľov ta
nečnej a džezovej hudby, že je to len otázka času a tvorivej pohody - no tie~ 
organizácie, propagácie a reprodukcie, aby naša tanečná pieseň po boku vyspe
lej českej vykročila smelo dopredu. Dezider Kardoš. 

• Co čakám od s jazdu? 

Treba si, myslím, uvedomiť, že nie sjazd robí ľudí, ale ľudia robia sjazd; 
závisí teda od našej práce, od metód rwšei práce. Novosť v rnetódach práce· 
by som videl po prvé v tom, že by sa už mal klásť principiálny dôraz na to, 
čo kto urobí a nie nato, kto to urobí. Resp. to kto by sa malo rnerať predo
všetkým podľa toho, čo urobil, a nie podľa iných zreteľo·v. Po druhé: v lwdob
nej vede by sa malo prestať dokazovať a rnalo by sa skúmať. Dokazuje niečo· 
teológ alebo fišhál; hudobný 1>edec by však mal skúmať, či je to tak alebo 
nie. To, prav da, neznamená neuznáva{ nič a chcieť skúrnať všetko od základov, 
ale stavať sa k veciam kritick.y na základe najpokrokovejšej metodológie a po
::natkov vedy. Po tretie: s týmto sú·visí požiadavka otvoriť dokor·án dvere· 
skúmaniu skutoč.nosti a požiadavke vyhýbania sa jalovým analogizovaniam .. 
Bodaj by za prvou lastovičkou priletel celý 1\ŕdeľ aj v ostatných odvetviach 
našej vedy. Jozef Kresánek 

• Vytvoriť tvorivé ovzdušie 

Pri mnohých príležitostiach sme sa už viac ráz zmnýšľali nad tým, či sa: 
slovenská hudobná tvorba vo všetkých žánroch (hudobná teória, kritika i in-· 
terpretačné umenie) uberá 1>pred po správnych cestách. Vždy sme konštatovali,. 
že to v mnohých prípadoch nie ie s našou hudbou celkom v poriadku. Pre
chodn~ "krízo~é ja_vy" sa objavili už takmer vo všetkých žánroch tvorby,. 
oblastwch teóne a mterpretácie. Niekde sme už dosiahli, možno povedať, mi
moriadne úspechy. No máme aj slabšie oblasti v našom hudobnom fronte. 
Koľlw sme sa už naho~>orili a napísali o problémoch v malých hudobných 
formách, najmä však v tanečnej a spoločenskej piesni, vieme, ako sa mnohí 
naši.skladatelia usilujú tvorivo vysporiadať s tvorbou, ktorá by po všetkých. 
stránkach zodpovedala rýchlosti na.predova.nia a veľkosti našej doby. Poznáme 
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slabiny našej hudobnej vedy_ najmä 1> oblas~i závažný~h prác. o súčasn,ej hudbe, 
pretvárajúce znaky do?m~t~zmu v oblas!t lwdob~~! ~stet!ky, ma~u odvahu 
a konkrétnosť lw.clobneJ knttky a pod. V mterpretacu este casta trptme v pro
fesionálnom umení diletantizmus, ktorý nám zanechala minulosť a nevieme sí 
s ním poradiť. Prevažuje najmä v lwlektívnych telesách, ako napr. v sp.evác
hych s boroch, divadlách, ba dokonca aj v sólistických ense""!'b!och. Sme. roz
pačití vtedy, keď máme_ vymeniť, ta~i1Jchto SJ?~vákov _al~bo mstrumer:talzs}.O'~-'. 
a nahradiť ich mladýrm, schopnynu a kvah.f~kovanyrm absolventmt nastch 
hudobných učilíšť. Vtedy máme mnohí plné ústa falošnej humánnosti, a pritom 
si neuvedomujeme, že sme vlastne strašne nehumánni 1•oči mladým, t~lent.o
vaným a kvalifikovaným interprelfnn a najmä voči návštevníkom dwad~el 
a koncert.ov htorí sa musia na takéto " umenie" pozerať a počúvať ho. Potom 
sa po::asta1·:tjeme nad šedivou priemernosťou výsledkov práce s týmito ľucľmí 
a nezáujmom publika. Táto " výsada" falo šne j benevolencie voči neschopný':~' 
nie je ·vlastná len slovenskému vidieku, stretávame sa s ňou aj priamo v Bra.u
slave, na našej prvej opernej scéne, 1> našich popredných telesách. 

(o oča.l>ávam od S jazdu SCS? Vytvorenie podmienok pre riešenie spomína
ných problémm: v oblasti hudobnej tvorby a 1>edy. Treba nastoliť tvorivé 
ov::dušie, dať dosť voľného priestoru pre rozvinutie tvorivej fantázie. Problémy 
našej symfonickej a opernej tvorby, malých foriem, hudobnej vedy, estetiky 
a kritihy nám s lwnečnou platnosťou nevyrieši žiadna porada., konferencia, ale 
iba tvorivá prax, vedená fundovanou teóriou. Ani 11 oblasti · interpretačného 
umenia sa nepohneme ďalej, ak nenájdeme konečne (a je už najv yšší ť:as) 
1•hodné formy pre nahradenie všetkého nekvalitného a neschopného, čo sí 
·vyárendovalo teplé miestečká, novými, zdrm>ým.i, talent.ovanými a v tom naj
lepšom zmysle naozaj profesionálnymi mladými wnelcami. Bez vyriešenia 
týchto problémov sa ďalej z miesta nepohneme. To je základný predpokla_d 
pre nastolenie tvorivého ovzdušia. aj v tejto oblasti . .VIali by si to uvedomtť 
'!.'Šetci, ktorí zodpovedajú za umelechú úrovelí príslušných inštitúcií a za kul
túrnu polit.ilw v našom. štáte. Ľubomír Cížek 

Ak bývala návštevnosť divadla vo väčši
ne prípadov meradlom úspešnosti a kvality 
operných (a nielen operných) inscenácií, 
rlncs je už málo spoľahlivý= ukazovateľom. 
Ochabnutie zúujmu o javiskovú kultúru, 
táto nemoc, ktorej prapríčiny a presná diag
nóza sa dajú ťažko definovať, začína byť 
chronická a okrem ojedinelých vzácnych 
výnimiek stáva sa úkazom celoštátnym. 

Pomerne slabá návštevnosť už na prvých 
predstaveniach (aj premiére) Orfenbaeho-

vých "Hoffmannových poviedok" je však 
predsa len zarážajúca. Dielo, ktoré vzniklo 
voľn)'m spracovaním fantastických poviedok 
v)•znamného nemeckého romantika E. T. 
A. Hoffmanna s prostou, neraiinovanou a 
čistou hudbou majstra francúzskej operety, 
malo a dodnes združuje okolo seba veľký 
dvor ctiteľov. Je to osvedčený a takmer 
vždy zaručene úspešný titul v repertoári 
divadiel. 

Okrem magnetizmu daného samým die-
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l om má hratis)n,·ská inscenácia solídnu úro
veľi. Nemá mimoriadne silné a objavné vý
kony, ale speváci, sbor i orchester dosahujú 
a ojedinele aj prekračujú limit svojej kva
lity. Operu ako hosť naštudoval režisér Kor
n el Há jek, ktorý patrí ku skupine našich 
invenčne bohat)•ch a schopn)·ch režisérov. 
V)·tvarná stránka inscenácie ( scéna profe
sora Brezinu a kost),ny Heleny Bezákovej) 
ťaži vkusne, pre rýchle prestavby účelne 
z tejto na možnosti rozvitia tvorivej fantázie 
bohatej predlohy. Režisér a Yýtvarník ne
riešia formou gýču niektoré pre tento neduh 
zvodné scény (napr. IL "benátske" dejstvo), 
čoho sa napríklad dopustili inscenátori Hofr
mannových poviedok v pražskej Laterne 
magike. 

Celé predstavenie však zostalo pod hrani
cou možnosti, ktoré miestami jeho tvorcovia 
sľubne načrtnú, v hrubších obrysoch v y
kreslia, ale nedotialmu. !\Iá vydarené detai
ly, ako celku mu však chýba atmosféra, 
prudší spád. J ednoducho povedané : ch),ba 
mu šťO\·a. Chýba tu jednotiaci elemen t, kto
rý by spájal v pôsobivý celok jednotlivé 
výjavy zo života básnika Hoffmanna: epi
zódu v r užovom trblietavom salóne fyzika 
a mechanika Spclanzana, kde strojený úsmev 
zámožných hostí sa iba málo odlišuje od 
studeného, mechanizmom vylúdeného úsme
vu bábky Olympie, vášnivú a temnú epi
zódu v Benátkach a miestami trochu slzav(t 
tragédiu bielej, nežnej speváčky Antónie. 

Tento nedostatok, zdá sa, pramení v po
ľíatí a v stvárnení vzťahu dvoch ústredných 
postáv opery. Básnik Hoffmann je človek 
presiaknutý ideálmi. Neustále hľadá krásu, 
túži po niečom dob•·om, čistom, ušľachtilom 
a dokonalom. V predmetoch svojho obdivu, 
v hrdinkách troch epizód vidí stelesnenie 
t)·chto vysnených cností. J eho protipól Lin
dorf v rôznych podobách a maskách pred
stavuje silu, ktorá mladému básnikovi roz
bije ružové okuliare, skrášľujúce svet, ktorá 
prejav hllJšieho citu udusí závesom z trblie
tav)•ch zlatých pe11azí a klamný=i sľubmi, 
falošným zobrazovaním vábnych perspektív 
závratného úspechu ničí život mladej spe
váčky. J e to v osobe modernejšieho Mefista 
sústredené spoločenské zlo. A tam, kde Hoff
mann žije v spoločnosti, ktorá ho obklopuje, 
je Lindorf mocnejší než básnik. Básnikov 
protihráč v bratislavskej inscenácii nemá tú 
démonickú silu a _miestami je málo v)'I'azný. 
Rany, ktoré tento Lindorf zasadzuje roj
čivému básnikovi, n ie sú také tvrdé a bo
lestivé, aby jeho vytriezvenie z klamných 
ilúzií a návrat ku skutočnosti vyzneli dosť 
presvedčivo. Mäkšie načrtnutýrni a miestami 

50 

až nejasnými kontúrami Lindorfovcj po~ta
vy oslabuje sa aj konflikt m('dzi ním a bas
nikom, konflikt, k torý je, vlastne má byť 
hybnou silou celej inscenácie. 

Odlišná herecká mentali ta, hlasové dispo
zície a zr ejme i javisková prax vo v·ytváraní 
úloh podobného charakteru prináša i roz
d ielnu interpretáciu u oboch predstaviteľo" 
Lindorfa Gejzu Zelenaya a Borisa Simanov
ského. Zelenay pretkáva SYoj bohat)' a krás
ne znejúci hlas bohatou stupnicou výrazo
v)•ch odtieňov z palety tcmn)·ch farieb zla, 
podlosti, úskokov a zl)·ch vášní. V pohy
boch, v geste je striedmy , miestami až zby
točne strohý. SimanoYský je silný v Lindor
íovi zjavom, hrou a pozoruhodne vyspelou 
pohybovou kultúrou. Pre postavu Lindorfa 
bola by však ideálna syntéza pozitívnych 
čí-t oboch týchto hereck)·ch a speváckych 
kreácií. 

Režisérova koncepcia sledovala odstráne
nie zbytočných romantick),ch rekvizít, k to
rými libretisti preniesli v)·ber z literárneho 
diela romantika Hoffmanna na pôdu oper· 
ného žánru. V bohatej pol ~·fónii reality, sym
bolu, íantastičnost i predlohy akcentoval H:'t
jek hlas skutočnosti a prirodzenosti. Nif 
vždy však tieto hlasy zjednocoval zákon 
štýlovej jednoty. Odzrkadlilo sa to najmii 
v rôznorodosti hereckého prejavu interpre
tov. Utrpelo tým finále jednotlivých dej
stiev, kde režisérov pozoruhodný zámer ne
našiel vždy adekvátnu realizáciu. Týka s:. 
to najmä záveru tretieho dejstva (prí.bch 
Antónie), ktorý vyznel oproti štý lu, v akom 
hrali celé dejstvo, cudzo a neorganicl..-y. 

Orchester ozvučil Offenbachovu striedmu 
a nic mimoriadne náročnú partitúru na úrov
ni svojich dobrých výkonov. Dirigent G. 
Auer volil svieže a pomerne r )•chlejšie Lem
po, ktoré zhora, z javiska, niektorí sólisti. 
no najmä sbor, nie vždy akceptovali. Ani 
intenzita speváckeho prejavu a orchestra 
neboli miestami v žiadúcej rovnováhe. 

V Hoffmannov)·ch poviedkach má divadlo 
k dispozícii d ve kompletné, kvalitatívne pri
bližne rovnocenné obsadenia, k toré sa gru
pujú z príslušníkov mladšej časti súboru. 
V titulnej úlohe uplatľíuje dr. Gustáv Papp 
svoj u tenorov pomerne vzácny a zriedkav)• 
dar hereckej bezprostrednosti, uvoľnenosti 
a schopnosti drobnokresby. Spevácky nároč
ný part Hoffmanna bol však (možno vply
vom momentálnej indispozície alebo hlaso
vej únavy) nad jeho sily . Po niekoľk)•ch 
slabšie vydarených speváckych kreáciách 
znovu na seba upozornil sýtym, zdravým 
a pomerne uvoľneným spevom Alexander 
Baránek. J eho Hoffmann je Yšak na javisku 

Pozoruhodní VŠMU 
absolventi 
Vyrovnať sa s problémom mozartovského 

-operného štý lu patrí medzi prvoradé úlohy 
každého operného súboru. Na prvý pohlud 
bude preto azda prekvapujúce, ak sa s 
touto náročnou úlohou ide vyrovnávať naša 
~ajmladšia ope(ná generácia v rámci absol
ventského predstaYenia operného štúdia 
\'S~Iu. Ich odvaha v tomto smere je všnk 
celkom opodstatnená a má aj svoje hlbšie 
príčiny. 

O l\Iozartových operách treba predovšet
kým povedať, že sú vynikajúcou školou 
speváckeho a hereckého umenia pre všet
kých spevákov bez rozdielu veku. Kým ho
toví, zreli speváci dostávajú v nich j edineč
nú príležitosť vytvoriť majstrovské spevác
ko-herecké kreác.ie, pre mlad )·ch , začínajú
cich opcrn)'ch spevákov je mozartovský re
pertoár závažnou skúškou talentu, nadobud
nutej technickej pripravenosti a spôsobilosti 
,-ôbec. PrYé stretnutie mladého spcY:'tka s 
mozartovskou postavou priamo na javisku 
mu potom dá najlepšiu odpove<ľ na otázku, 
koľko z požiadaviek mozartovského štýlu 
už sp[,ía a koľko mu treba ešte pracovať. 
V snahe vyrovnať sa čo najlepšie s i\!o
zartovou štýlovou interpretáciou, záujem o 
jeho opernú tvorbu medzi mladými neustólc 
rastie, možno povedať v celosvetovom m e
radle. O vhodnosti voľby i\Iozartových opier 
za absolventské predstavenia (na jmä z pe
dao-ogického hľadiska) nepochybujú an.i hra
Lishwskí pedagógovia, ha ani samotní adepti 
operného spevu VSMU. Po nedávnom Únose 
zo serailu je Co si fan t utte, ktorej premiéra 
hola dita 17. januára t. r. v malej sále 
Reduty (repríza 22. L t. r.) svedectvom 
toho, že sa na VSi\IU začína vytvárať al>sol
ventská tradícia Mozar tových opier . 

Gosi fan tutte patrí medzi opery zauj íma-

trošku ťažkopádny a pasívny. Je zaujímavé, 
že tento spevák po kratších úsekoch ume
leckej stagnácie vždy znova a znova upúta 
na seba pozornosť v úlohách, ktoré jeho 
speváckemu naturelu vyhovujú. 

Autor prekladu Hoffmannových poviedok 
Ľubomír Feldek je básnik odborne a ume
lecky dobre fundovaný. Skoda, že pri práci 

_na textovej stránke opery si nekládol kri
-, tériá úmerné svojmu talentu. 

Zuza Marc:;c/lová 

vé aj svojím doterajším osudom. ~lozart 
svoju poslednú komickú operu napísal v 
ťažkej finančnej situácii na objednávku ci
sára Jozefa II. Libreto Lorenza da Ponte 
spraco, ·áya bezvýznamný a nespočetnekrát 
spracoYaný námet, ktorého ústrcdn~·m bo
dom je vzájomná zámena osôb. Ak sa nic
kedy hovorí, že hudba zachrruiuje libreto, 
v tomto prípade to plati d ,·ojnásobne. Opera 
prešla nespočetn}·rni úpravami a hrala sa 
pod rôznymi názvami. Y~·sledkom týchto 
vylepšovaní libreta, holo však iha h romadenie 
ďalších banálností a komédijných prvkov. 
Až v posledných rokoch m ožno badať snahu 
o rehabilitáciu opery predovšetkým návra
tom k pôvodnej vm·zii a serióznejším re
žijným výkladom. V týchto reláciách sa 
niesli i dve pozoruhodné nedávne inscen:icic 
tejt.o opery, vzbudzujúce všeobecnú pozor
nosť. Ide o inscenáciu berlínskej Komickej 
opery v réžii mladého Friedricha Gotza a 
salzlmrskú inscenáciu G. R cnnerta (ako sú
časť festivalu). Ich režijný prístup je cha
rakterizovaný celkovým vážnejším pmíalím 
(kde ide o akúsi školu milencov alebo školu 
skúseností) , pri k torom je opera zbavenú 
všetkej zbytočnej btúonády (Berlin) , a ko
morno-dcccntn:V= ladením s j cmn)·m nády
chom irónie (Salzburg). 

O Gosi fan tutte sa t"Tdí , že je to opera 
pre malú scénu s veľk),mi spevákmi. Tieto 
tvrdenia sú pravdiYé, lebo úspeš~osť insce
nácie skutočne závisí hlavne od speváckych 
kvalít sólistického sextcta. Už dávno sa ne
zišiel k absolventskému predstaveniu taký 
silný a vzácne V)'I'Ovnaný kolektív ako v 
tomto prípade. Siedmim tohoročným absol
ventom spolu s režisérom Miroslavom Fi
scherom sa podarilo vytvoriť predstavenie, 
ktoré hodne prekročilo rámec školsk),ch 
predstavení, možno povedať, že malo slušnú 
profesionálnu úrovc!'í. 

Predstavme však tohoročných absolven
tov: v úlohe Fiordiligie absolvovala Vlasta 
Rojková (tr. prof. A. Hrušovská) , v úlohe 
Dorabelly Yvetta Czihalová-Funková (tr. 
prof. A. Korínska), Ferranda vytvoril Fran
tišek Livora (tr. prof. dr. J. Blaho) , ako 
Guglielmo sa predstavil Jozef Ranincc (tr. 
prof. A. Korínska) , v úlohe Despiny absol
vovali Soňa Vaníčková-Ylková a Milica Zva
rová-i\Iačuhová (obe tr. prof. A. Hrušovskú) 
a ako Don Alfonzo sa p redstavil Juraj Hru
bant (tr. prof. I . Godin) . Pravidelnému 
návštevníkovi operných predstavení SND 
by tieto mená nemali znieť úplne novo. 
Veď väčšina z nich počas štúdia dostala 
príležitosť vystúpiť v rôznych menších úlo
hách nových inscenácií SND. Schopnosti J. 
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Hruhanta a Yvetty Czihalovej-Funkovej o
cenilo vedenie dokonca t)·m, že ich v tejto 
sezóne angažovalo za riadnych členov sú
boru. 
Určitá javisková predprípraYa a skúse

nosti sa, prirodzene, prejavili i pri samot
nom absolventskom predstavení. Prekvapila 
najmä suverénnosť, s akou všetci účinkujúci 
pristupovali k svojim úlohám. Na absolven
toch bolo vidieť, že predstavenie nechápu 
ako nutnú povinnosť, ale ako v ítanú mož
nosť demonštrovať svoje schopnosti a !<l
lent, z čoho pramenila všetka ich radosť 
a nadšenie zo spevu a pohy bu! Najsilnejšou 
stránkou predstavenia boli predovšctk)·m 
spev{,cke výkony všetk)•ch absolventov, vy
značujúce sa zdravou muzikálnosťou a kul
tivovanosťou prejavu. Spevácke v)•kon y boli 
tak vzácne vyrovnané, že ťažko niekoho 
osobitne chváliť. Po technickej a intonačnPj 
stránke svoje spevácke party zvládli az 
prekvapujúco dobre. Klady v tomto smere 
hodne prevýšili nedostatky (treba ešte pra
covať na zdokonalení plynulosti mozartov
skej kantilény), ale i tieto sú odstrániteľné 
ďalším stykom s mozartovským repertoá
rom. Ak tu predsa len z vyrovnaného kolek
tívu vyzdvihneme dvoch osobitne, to nijako 
nczmenšuje výkony ostatných. Rojkov ú 
treba pochváliť za úspešné zvládnutie ťaz
kej árie Stála pevná alw skala . . . z konca 
prvého dejstva ( veľké intervalové rozpätie 
árie vyžadujúce mimoriadne vypätie síl) a 
Hrubanta disponujúccho mohutn)·m, krásne 
znejúcim hlasom, ktorému treba venovať 
osobitnú pozornosť. Dalším usilovn)•m štú
diom a účeln)= vy užívaním hlasového fon
du sa môže dopracovať k prvotriednym vý
konom. Ku kladom predstavenia treba pri
písať aj herecko-pohybovú kultúru absol
ventov, čo bolo výsledkom už spomenutých 
predchádzajúcich skúseností a práce režiséra. 

Inscenáciu režijne pripravil Miroslav Fi
scher, ktorý sa mladým absolventom ve
nuje každoročne. Sialwl po pôvodnej ver.lň 
diela, a le neinscenoval operu v opísan)•ch 
intenciách. Jeho poiíatie je skôr tradičné, 
vychádzajúce z ducha komickej opery. Ku 
cti režiséra však sl úži skutočnosť, že pri 
aranžovaní komick)•ch scén si vedel udržať 
zdravú mieru vkusu a nikde neupadol do 
banálnosti a lacnosti, ku k torým opera na 
mnoh)•ch miestach priam zvádza. Predsta
veniu dal živý spád a snažil sa o ma...O.mál
nu charakterizáciu jednotlivých osôb, čún 
udržoval na scéne ustavičný kontrast. Z 
predstavenia zmizli všetky neisté a falošné 
pohyby, také časté v podobných predsta
veniach. Otázka, čo s hereckým pohybom 
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pri dlhých mozartovských áriách a ensem
blových scénach, nie je problémom iba tejto 
inscenácie, ale je špecifick)•m problémom, s. 
ktorým pri mozartovských inscenáciách zá
pasia všetky divadlá. Nemožno preto re
žisérovi nič vyčítať, ak tieto miesta vyzneli 
trochu staticky. Režisérovi sa okrem malých 
výnimiek , (keď herci v zápale hry postavy 
trošku vonkajškovo vyhrávali) j ednoznačne 
podarilo udržať predstavenie v rukách. Au
torom scény bol J án Hanák a. h. Jeho 
scéna, v ychádzajúca z možnosti malého ja
viska, vyznačovala sa náznakovitosťou a 
vzdušnosťou, ponech:ívajúc dosť miesta pre
dovšetký m na rozohratie javiskového po
hybu. 

Tienistou stránkou predstavenia bol slab)• 
výkon orchestra zloženého z členov SND. Ak 
sa mladí speváci statočne vyrovnávali s 
mozartovskou interpretáciou, nemožno to 
vôbec tvrdiť o orchestri. J eho výkon zaostá
val za výkonmi spevákov. J e až zarážajúce, 
s ak),mi základnými technickými probléma
mi orchester mi()stami zápasí. Výkon or
chestra na repríze bol viac než trápny ! Naj
jednoduchšie by bolo zvaliť všetku vinu na 
hlav u mladého dirigenta Antona Illenbergera, 
ktorý predstavením tiež absolvoval (tr. prof. 
G. Auer ). Na šťastie vieme, ako sa podobn& 
predstavenia po orchestrálnej stránke pri
pravujú, čo dirigenta plne ospravedlňuje. 
Nemožno ho podľa toho hodnotiť. Tých nic
koľko málo skúšok, ktoré má dirigent k dis
pozícii, musí venovať hlavne nácviku súlrrv 
a o štýlovosti interpretácie, ani o vlastn~j 
koncepcii nemožno tu hovoriť, pretože na 
jej realizáciu nemá dirigent dostatok času. 
O Illenbergerovi však vieme, že je to typ· 

.v)•bušného mladého dirigenta, ktorý svoje 
schopnosti dokázal solídnym výkonom na 
absolventskom koncerte zo symfonickej hud
by (Dvorák: Symfónia G dur, č. 8). Hoci 
chápeme všetky ťažkosti okolo problému or
chestra pri absolventských predstaveniach, 
znova sa ukázalo, že tento stav je ťažko· 
prijateľný nielen z umeleckého, ale i z pr'.'
vádzkového a hospodárskeho hľadiska. Je 
predsa neúnosné, aby sa (po dlhej príprave· 
inscenácie, vyžadujúcej si veľa námahy a 
síl) predstavenie odohralo iba dvakrát tri
krát. Väčšiemu počtu repríz zabraiíuje práve· 
viazanosť na orchester SND, ktorý má tiež 
svoje povinnosti. Nazdávame sa, že po na
stávajúcej reorganizácii hudobného školstva, 
v rámci ktorej Státne konzervatórium a 
VSMU splynú v jednu školskú inštitúciu,. 
b y vytvorenie v lastného orchestra nemalo 
byť problémom. 
Keď sme odchádzali z oboch predstavení,. 

Slovenská 
V januárových koncertoch Sf sme pri

YÍtali troch pianistov - mladú slovenskú 
klavir·istku a dvoch zahraničn)•ch umelcov 
(ak, pravda, nepočítamc klavírne kvarteto, 
ktoré sprevádzalo predstavenie Stravinského 
"Svadby"). 

Ako prvá sa predstavila 10. a 11. januára 
J(l{•ra Havlíková v interpretácii Babuškovho 
Klavírneho koncertu d mol, op. 25. Je to 
dielo, ktoré má hlavný význam v dozrie
vaní tvorby samotného skladateľa; vo vý
voji slovenskej hudby však znamená krok 
späť. Skladateľ akoby sa snažil vyplniť me
dzeru v tvorbe tohto žánru. Vvtvoril tak 
dielo, ktoré má pre v)-vin slovcn;kej hudby 
asi taký v)•znam, ako majú napr. Rachma
ninove klavírne koncerty vzťah k vývinu 
svetovej hudby. Týka sa to najmä harmo
nickej stránky, ktorá sa z väčšej časti opie
ra o novoromantické zvukové výboje. In
štrumentácia je často príliš hlučná, čo v)-
razne vystúpilo najmä u ženskej interpretky. 
Náročné virtuózne úseky sú často sarno)Íčel
né, komponované pre využitie technických 
možností klavh·a a organicky slabo zapada
jú do celkového hudobného prúdu. 

Sadzba koncertu vyžaduje od interpreta 
v)·bornú technickú pripravenosť, silu v prs
toch, veľké gradačné možnosti, tempera
ment, dobrý ry tmický cit. Klára Havlíková 
tieto predpoklady splnila okrem dvoch -
jej žensky krehká ruka nestačila vyg .. adovaC 
d ynamické narastanie a klavírny zvuk mal 
vo vypätých miestach málo bravúry a bri
lancie. Vinou inštrumentácie orchestrálneho 
sprievodu má dosť čo robiť i mužský inter
pret, aby bol klavír skutočne sólovým ná
st•·ojom, pre ženu je to úloha, zdá sa, ne
splniteľná. Pianistka hrala ináč čisto, bez
clr~·bne. s tempPr:uncntom p•·c tlU vlastn\· .. , 
a s nadšením, ktoré je bratislavskej verej
nosti dobre známe už zo skvelého podania 

hrial nús príjemný zážitok z pozoruhodnej 
inscenácie, o ktorej možno povedať, že patri 
k najlepším, aké sa na VSi\IU vytvorili. Náš 
obdiv a uznanie patrí nádejn)= toh01·očným 
absolventom, ktorí sa pri ďalšej svedomitej 
práci a. dobrom vedení zo strany divadiel 
môžu rýchlo vypracovať k prvým protago
nistom hociktorého súboru. Vytvorili pred
~tavenie mladé a svieže nielen vekom, ale 
1 duchom, predstavenie veľmi milé, zane-

V JANUÁRI 

Symfonietty giocosy od Bohuslava Martinú 
v minulej sezóne. IGavír však často zanikal, 
z čoho vyplýva iba jeden uzáver - nevhod
ná voľba repertoáru. Imponujúci výsledok 
vzhľadom na možnosti prinútil obecenstvo 
k zaslúženému potlesku. 

Orchestrálne obsadenie určilo nn tomto 
\oncerte i pomerne nezvyklé poradie čísel: 
V prvej polovici odznela pred Babuškom 
Gluckova ouvertúra k opere Alcesta, reper
toárové číslo SF. V druhej polovici večera 
sme si vypočuli Corelliho Concerto grosso 
C dur, op. 6, č . 10 a premiéru Honeggera
vej II. symfónie, komponovanú pre sláčiko
vé obsadenie. Prevedenie všetkých diel malo 
štandardnú úroveň, akú doteraz zaručovalo 
naštudovanie. pod vedenim Ladislava Slo
váka. 

Dalším pianistom, s ktorého hrou sme sa 
oboznámili v januári, bol belgick)• umelec 
Naum Sluszny . V programovom bulletine 
sme sa dočítali, že Sluszny, ktorý 17. a 18. 
januára vyplnil predvedením 3 Beethove
nových sonát (f mol, op. 1, č. 1, G dur, 
op. 79 a c mol, op. 13 -Patetickej) prvú po
lovicu programu, má v svojom repertoári 
celé klav írne dielo veľkého viedenského 
majstra. Oprávnene sme teda očakávali, ak 
nie už osobitý, tak aspoú taký prístup, kto
r ý by zvládol prinajmenej úspešne, hoci i v 
šľapajách tradície, všetky slohové črty Beet
hovenovej hudby. Treba však konštatovať, 
že výkon belgického klaviristu, i keď šlo 
v podstate o záskok (ochorenie pôvodne 
programovanej poľskej umelkyne R egíny 
Smedzimískej) , nezanechal v poslucháčoch 
len najlepší dojem. Sluszny totiž pri prvých 
tónoch lyrických úsekov nelogicky spoma
ľ oval, takže architektonika diela dostávala 
násilné zakrivenie. Niektoré miesta najmä 
technického charakteru neboli dotiahnuté, 
pedál bol málo premyslený, často ho bolo 

chávajúce úsmev na tvári a dobrý dojem 
u všctk)·ch divákov. Tohoroční absolventi 
vystavili dobré vysvedčenie nielen sebe, ale 
i svojím pedagógom a celej škole. Vedenia 
opcrn)'ch divadiel, ktoré ich angažujú, do
stanú ,- nich spoľahlivú záruku, že budú pre 
súbor platnou posilou. 

Zeláme tohoročný-m absolventom mnoho 
úspechov v ich ďalšej umeleckej práci! 

Alfréd Gabauer 
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veľa, takže zastieral zreteľnosť kontúr. Po
danie trpelo miestami nervozitou, pasáže boli 
neisté, nejasné. V d ynamickej zložke nám 
chýbala kultúra úderov - Sluszny mal p•·i
tvrdé forte, málo jasné pianissimá a najmii 
málo prechodov m edzi nimi. Za hlavný ne
dostatok Sluszného interpretácie pokladáme 
málo emocionálne stvárnenie. Je však zaují
mavé, že najlepšie mu vyzneli prídavky -
Adagio zo sonáty d mol, op. 31, č. 2 a fi
nále Mondschein sonáty, ktoré zahral bel
gický pianista technick-y i zvukove vyrov
nanejšie i muzikálnejšie. 

Veľký úspech mladých 

Temer už rok " oneskorené" predvedenie 
rusk)•ch svadobných scén pre miešaný sbor, 
sóla, šty ri klavíre a bicie nástroje od lgo1·a 
Stravinského sa konečne uskutočnilo v dru
hej polovici koncertu po vystúpeni belgic
kého klaviristu l'íauma Sluszného. Toto v)'
znamné dielo, ktorého u vedenie bolo veľkou 
hudobnou udalosťou Bratislavy, dirigoval 
Ladislav Slovák. Tentoraz v zhode s požia
davkami Stravinského hudobnej reči tlmil 
dirigent svoju individualitu na najnižši u 
možnú mieru a snažil sa o objektívne stvár
nenie predlohy, čo sa mu vďaka znameni
tému zmyslu pre rytmus výborne podarilo. 
S nadšením a poehoperúm pristupoval k 
predved eniu "Svadby" i Miešan)' sbor Slo
,·enskcj filharmónie ( sbormajster Ján Mária 
Dobrodinský ) , ktorý tak sk vele zvládol ná
ročný sboroVý part. 

Na pódiu Slovenskej filharmónie sme pri 
tejto príležitosti privítali po prvý raz i troch 
poslucháčov klavíru z bratislavskej Vysokej 
škol y múzických umeni - Ivana Paloviča, 
Alexandra Cattarinu a Jozefa Bulvu spolu 
s p rofesorom Macudzilisk)•m, ktorý obetavo 
a spoľahlivo naštudoval s ni mi veľmi nároč
ný klavírny sprievod. 
Veľmi úspešne a sympatick-y sa predsta

vilo i kvarteto sólistov - členov sboru SF, 
ktoré suverénne a muzikálne zvládlo svoje 
party . Ak si u vedomíme, že títo umelci ne
vystupujú často, treba nám za ich príklad
ný v ýkon vysloviť veľké uznanie i pochva
lu. V muzikalite, sk velom r y tmickom eítCIÚ 
i v čistote intonácie vynikali všetci, no v 
intenzite a zafarbe1ú sa podľa nášho núzoru 
lepšie hodili sop rún J luny Porgesovej a te
nor Ľudovíta Buchtu. Mezzosoprán Hildy 
~Iaršálkovej je dobre školený , príjemný, no 
pre tento drul1 prejavu azda až príliš zama
tový a jemný. Barytón Ladislava llavského 
vynikú krásnym fondom, no vo forte ešte 
miestami stráca na prieraznosli a pri pre-
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chode registrov by sa žiadala ešte väčši& 
vyrovnanosť. 

Každopádne patrí však kvarte tu sólistov 
i k)a.,;ristov, sboro,-)·m spevákom i vyni
kajúcej skupine bicích nústrojov spolu s di
rigentom Ladislavom Slovúkom prejav naj
v yššieho uznania a mladým po úspešnom 
debute v Stra,;nského "Svadbe" i veľa ďal
ších úspechov na pódiách . 

Koncert f ranctí:.shei hudby 

Jan uárovú p rehliadku klaviristov uzatvo
rilo vystúpenie francúzskej pianistky Fran c-e 
Clidat, laureátky Lisztovej súťaže v Budn
pešti z r. 1957. V porovnani s jej pred
chádzajúcim vystúpením v Bratislave v r. 
1957, keď tiež interpretovala francúzskeho 
majstra (Symfonické variácie Césara Fran
cka), konštatujeme u nej značný technický 
i umelecl-ý rast. V r . 1957 sme v jej hre 
obdivovali mladistvé, svieže a bezprostredné 
ponimanie. Tentoraz vystúpila Clidat opäť 
s francúzskym dielom - II. klavírny m kon
certom Camille Sain t-Saensa, teda so sklad
bou, ktorá jej poskytla skvelú príležitosť nn 
v yužitie bohatej pale ty brilantnej techniky 
všetkých druhov, zmyslu pre povrchne ele
gantný výraz, pre ty picky francúzsky tem
peran1ent a, samoz~ejme, nie v poslednom 
rade i pre účinnú koncepciu diela. 

Clidat azda až príliš podčiarkla príznačnú 
črtu Saint-Saensovej hudby - požiadavku 
akad emického stvárt10vania hudobného ob
sahu so striedmym vnášaním alebo lepšie
povedané s potláčanlm emocionálnej výra
zovosti, takže jej kľudná, sebavedomá a istá 
hra pôsobila často alco výkon bezchybne 
fungujúceho stroja, najmä v rytmických par
tiách. Za najpodarenejšie pokladáme poda
nie scherzandovitej strednej časti - kde sa 
najskvelejšie uplatnil jej hravý, elegantn)·, 
brilantný spôsob h ry. Prvá, lyrická časť 
zdala sa nám trochu prirýchla, čo možno 
vysvetliť celkovým prístupom pianistky k 
interpretácii, snahou po čo najväčšej zdržan
livosti citového prežívania diela. Záverečná 
"Tarantclla" bola podaná v zveličenom tem
pe, takže ucho bolo sotva schopné vrúmnt" 
jednotlivé t ematické nástupy. 

V hre Clidat u pútala najmä premyslene 
stvárnená dy namická forma koncertu. Hlav
ným určovateľom tejto interpretačnej zložky 
bol vžd y rozum a umelecká rozvalla. Nie
ktoré zveličenia tempa možno chápať i ako 
dôsledok jedinečných technických daností 
pianistky . U Clidat sme nenašli pre francúz
sku klavírnu školu príznačné rafinované
používanie najrozli čnejších dynamických od-

tienko,·. J ej dynamická paleta je síce širok:\, 
ale v jednom lesklom odtieni. Obdivulwdné 
sú jej veľké gradai'né možnosti a výdr.€ v 
brilnntnej hre oktáv. J ej podanie akoby vy
chádzalo spontánne - nebolo ani precitJi
velé ani prešpekulované. V tom spočíval 
)dad i zúpor výkonu francúzskej pianistky. 

Vedenia orchestra po "vypadnutí" J eana 
\Yitolda sa ujal Zdcnčk Bílek. Túto náhla 
zmena zapríčinila i vypadnutie Spanielskej 
rapsód ie od J\Iauricea R avela, namiesto kto
rej odznela temperamentne, precítenc a str
hujúco podaná dobre známa ouvertúra H ec
tora Berlioza "H.imsky karneval". 

Orchester pri sprevádza~ú Saint-Saensovho 
koncertu bol, zdá sa, trochu prekvapený 
príli š rýchlyn1 tempom finále. Hráči akoby 
~a zo všetkých síl snažili vyhrať svoje par
ty. Zásluhou dirigenta hral však orchester 
pomerne isto (okrem jedného nástupu dy
chov v prvej časti a niekoľkých intonačných 
kazov). 

Y druhej polovici odznela pri príležitos ti 
100. výročia narodenia Clauda Debussyho 
symfonická báseň "More". Bílek mal tu pre 
malý počet skúšok úlohu neľahkú. Veď De
bussyho partitúra kladie veľké požiadavky 
najmä čo do kultúry tónu a čo do vyvá
ženosti jednotliv)•ch zvukových skupin, kto
ré tu majú často i úlohu prvoradého for
motvorného materiálu. Ak berieme do úvahy 
časové možnosti, treba hodnotiť výkon or
chestra prinajmenej za solídny. Dirigent do
stal tak opäť príležitosť ukázať, čo dokáže 
s orchestrom v šibeničnom termíne, a obstál 
dobre. 

Royal Philharmonie Orchestra T.ondon 
v Bratislave 

Lond)•nsky orchester na svojom vystúpení 
v Bratislave v dľí.och 28. a 29. januára pri
pravil návštevníkom koncertov nezabudnu
t cľn)' zúžitok. 

Anglické synúonické teleso upútalo najmä 
priam majstrovskou úrov1iou dychov),ch ná
strojov, ktoré v sólach i v jednoliate zne
júcej harmónii veľmi kultivovane a suve
r(•nnc zdolávali i tie najvypätejšie miesta 
partitúry. Dokonalé obrúsenie detailov, vrúc
na, ohybná plastika, jednotnosť všetkých 
nústrojo.,-ých skupín, nezabudnuteľné sforza
tá (Beethoven) i crescendá, veľkolepé na
rastanie zvuku, prísne odlišovanie kontras
tov, zreteľnosť jednotlivých skupín , presnP. 
na miligram odvážený pomer hlavnej a ved
T ajšfch melódií, krásna súhra, široká dyna· 
micko-farebná paleta, vynikaj úce majstrov
stvo sólistov (violista, hu~lista, Ilauúta, ho-

bojista, plechy, a mnohí ďalší) sú vlákna. 
ktorých spojenlm vznikla hudobná niť je
dinečnej kvality, veľkej výrazovej sily, plod 
vytrvalej spolupráce hráčov, zanietených 
láskou k umeniu. 

Sir Malcolm Sargenl, ktorý dirigoval roz
siahly program , zostavený z v iacer),ch št)•
lových oblastí, zanechal svojimi striedmymi 
a energickými gestami, prirodzenou, nenú
tenou muzikalitou , zmyslom pre rovnováhu 
proporcii hudobného diela so vzťallom k 
jednotlivým sloho.-)nl zvláštnostiam ten 
najlepší dojem. Bolo priam pôžitkom pozo
rovať a vychutnávať hru orchestra, ktorý 
tak vzorne reagoval i na najmenšie gestá 
a požiadavky dirigenta. 

Program londýnskeho orchestra pozostával 
v podstate z dvoch častí. V prvej polovici 
večera odzneli u kážky troch štý lov svetovej 
hudobnej klasiky - Akademická slávnostná 
predohra, 80. dielo J ohanna Brahmsa, Fau
novo popoludnie Clauda Debussyho a VIII. 
symfónia F dur, op. 93 Ludwiga van Bee
thovena. V drullej polovici odzneli v podaní 
anglických hostí diela ich domácich auto
rov - "Fantázia na tému Thomasa Tallisa" 
od Ralpha Vaughana Williamsa a "Enigma
variácie" od Edwarda Elgara. 

V Brabmsovi zaujal orchester popri jedi
nečnom technickom zvládnuti i muzikálnou. 
vyváženou koncepciou, osobitým pomerom 
hlavných i vedľajších hlasov, ktoré sa spo
jili v typicky hlbokú, mužnú, v tomto prí
pade slávnostnú brahmsovskú reč. 

Za najsilnejší zážitok večera a za najidc
álnejšiu pokladáme interpretáciu Debussy ho. 
Koľko rafinovanej, zmyselnej farebnosti , 
koľko hlbky, osobitého čara dokázal vyťaži( 
dirigent zo sólových nástupov driev! Bol 
lo Debussy v plnom svetle, neochudobnený 
ani o jednu zložku svojho pestrého, boha
tého farebného registra. Bolo to sk-utočne
ideálne, majstrovské podanie. 

Zdá sa, že náročný program a bezpro
stredne po sebe nasledujúce čísla vyčerpali 
pozornosť orchestrálnych hrúčov, pretože 
najmä v druhej polovici Beethovenovej 
symfónie sa sem-tam objavovali i menšie
kazy a nepresnosti. Celkové podanie symfó
nie sa zameralo na vyzdvihnutie ducha
plnosti, úsmevnosti, cez k torú akoby kde-tu. 
prebleskovali (na rozdiel napr. od podanin 
nášho orchestra) , i keď zastrene, predsa len 
typicky beetllovenovsky náhle sforzáta. 

Prvá polovica programu anglických hostí 
zanechala v nás predovšetkým dojem, že· 
najväčšou silou orchestra je zvuková kulti
vovanosť, uplatňujúca sa najmä v poma
lých , lyrick),ch partiách . V podani anglické-· 
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l10 orchestra spomalenie neznamenalo osla
.bcnie výrazu, akýsi oddych pred technicky 
vypätejšími partiami, ale naopak, najvyššiu 
tYorivú aktivitu, príležitosť na muzicírova
nie. Kantiléna v orchestri mala vždy široký 
-dych a oblúk napätej tetivy luku. 

Zvláštne trojité delenie partitúry na Yeľkú 
skupinu, na ensemble 9 hráčov a na kvar
teto sólistov vzájomnou súhrou, odpoveda
nim alebo len sprevádzaním vo Fantázii 
Ralpha Vaughana Williamsa poskytlo prí
ležitosť skupine sláčikov rozohrať do kraj
nosti svoje majstrovstvo. 

Ak sa nám zdá hudobná reč pre využitie 
štýlov)•ch prvkov anglickej barokovej cirkev
nej hudby, i keď, pochopiteľne, v moder
·nejšom duchu na dobu svojho vzniku 
(1910) trochu prikonzervatívna, predsa len 
'bola dokl adom o invencii, o zmysle pre 
·stavbu svojho tvorcu. Menej však môžeme 

vzťaho,·ať tieto epitetú na Enigma-variácie 
od Edwarda Elgarda. Akoby pri mimohu
dobných momentoch, ov-plyvňujúcich do ur
či tej miery charakter 14 variácií (spracová
Yanie variácií témy z hľadiska osobnosti 
niektorého Elgardovho priateľa), skladateľ 
málo rešpektoval výdrž konzumenta svojej 
hudby. ~1ožno, že bližšie priblíženie charak
teru jednotlivých "predlôh" by holo viac 
prispelo k pochopeniu skladby. Nemožno 
však niektor)-m variáciám uprieť majstrov
stvo v hudobnej charakterizácii rozličn)·ch 
typov povúh. Veľmi zaujímavo bola stvár
nená čo do zyukovosti, napr. 2. a 12. va
riácia. 

Vystúpenie Londýnskeho orchestra pro
stredníctvom majstrovsky interpretovanej 
hudby stalo sa prostriedkom a spojivom pri 
zbližovaní ľudí. 

Vlado Cí!.ik 

l V KONCERTNEJ SIENI 

DŽEZ 
...._ _____ ....~ ČESKOSLOVENSK~HO ROZHLASU 

O otázkach súvisiacich s džezovou hudbou 
sa často diskutuje. No ešte v nedávnej mi
nulosti sa tie to otázky pretriasali takmer 
výlučne neoficiálne. J ednotliví záujemci si 
iba medzi sebou vymie1'íali názory. Až v 
poslednom čase (asi 3 roky ) sa začínajú 
d žezom zaoberať oficiálne iušti túcie, časopi
sy a vychádzajú publikácie, v ktorých sa 
odborn íci zaoberajú otázkami hudby džezo
vej oblasti. 
Vďaka tomuto zvýšenému záujmu zodpo

vedných organizácií sa podarilo prekonať 
vo vedomí väčšiny ľudí mnohé nesprávne 
názory na džezovú hudbu. Tak napríklad už 
prevažná väčšina ru di uznáva džez ako sú
časť našej hudobnej kultúry, teoreticky je 
oboznámená s rozdielmi medzi džezom a ta
nečnou hudbou, prípadne s in)=i otázka
mi. No horšie je to pri praktickom styku 
s hudbou. Veľký zmätok v mysliach zane
-chávajú podujatia, ktoré sú propagované ako 
.,džezové", a pritom sa na nich produkuje 
prevažne tanečná hudba. Potom sa netreba 
čudovať, keď niektorí poslucháči , zvyknutí 
na takéto podujatia, odchádzajú sklamruú 
z koncertov, kde miesto svojich obľúbených 
melódií počujú náročné improvizácie a kom
ponovaný džez. 

V súčasnej situácii sú veľmi potrebné 
besedy o džeze, na ktorých by sa rozprava 
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o teoretických otázkach spojila s hudbou. 
Samozrejme, vedúci podujatí musia byť dô
kladne oboznámení s otázkami a probléman1i 
hudby džezovej oblasti. No o takýchto od
bornU<ov je núdza h lavne na v idieku. Tak 
vznikla potreba zostaviť rozhlasové relácie, 
ktoré by umožnili záujemcom doplniť si 
vedomosti o džezovej hudbe a získať pre
hľad o j ej úrovni u nás. Z toho dôvodu sa 
Cs. rozhlas v spolupráci s redakciou Smeny 
rozhodol uskutočniť v rúmci relácie Stúdio 
mlad)•ch cyldus "Rozhovory o d žeze". Pro
gramy tohto .cyklu sa vysielajú každý prvý 
u torok v mes.iaci priamym prenosom z Kon
certnej siene Cs. rozhlasu. Na tomto podujatí 
prisľúbili účasť najlepšie československé 
skupiny, a tak ho môžeme pokladať za re
prezentačnú prehliadku československého 
d žezu. V komentári k jednotliv)'Dl koncer
tom sa budeme snaži ť nadväzovať na do
teraz prístupnú literatúru a na podklade 
hudby osvetliť niektoré otázb.·y džezovej in 
terpretácie. 

Prvý koncert cyklu sa konal v utorok 8. 

Operný sríbor Slovenshé/10 národného di
~·acl la v Bratislave uviedol Veselohru na ~ 
moste ocl Bohus/a;~a Martinu 

Foto : J. Vavro 



j anuára. Vystúpili na !"10m dve hmtislavskí· 
skupiny - Combo-4 a Tr io Ladislava Ger
hardta. Obidve skupiny sa zaoberajú súčas
nými smermi džezovej hudby. Starostlivo 
sledujú dianie YO svete džezu, pričom im 
nejde o napodohoYanie, ale snažia sa pre
niknúť do podstaty jednotlivých št)·lov. Dolo 
by ťažké presne v~·medziť štýlové zameranie 
skupín, keďže v ich hre sa odráža v iac vply
vov. Spoločn)'m znakom oboch skupín je 
snaha vytvoriť si vlast.ný profil, k tomuto 
cieľu dospie,·a každá skupina svojou ces
tou. 

H udobníci Comba-4 sa zaoberajú džezom 
UZ dlhší Čas a ich cinnosť Sa neSÚStreďuje 
len na inštrmnentúlnu h ru. IGavirista Vikto•· 
Hidvéghy a gitarista Karol Ondreička ~~~ 
venujú komponovaniu a aranžovaniu. Ba
sista Gustáv Riška je či1111ý i ako d žcz.ový 
teoretik. Tento dôkladný zúujcm o d žez ba
dať na hre skupiny. No v takomto prístupe 
sa skrýva i nebezpečenstvo. J e dôležité, aby 
ich hra nebola len rozumo,·e vykonštruova
mí, aby nest.ratila džezov)· v)-raz. Ten to prob
lém vyvstáva o to Yiac, že hudobníci Comha 
m~ívajú z hľadiska improvizačnej invencie 
dosť nevyrovnané výkony, veľmi závislé od 
prost.redia, v ktorom hrajú. ::\Tajviac im vy
hovuje prostredie nahrúvacieho štúdia, a tak 
snímky, ktoré nahrali v rozhlase, sú po 
všetkých stránkach na dobrej úrovni. Horšie 
sa im však darilo na utor1'ia jšom koncerte'. 
V ich improvizúciách nebolo dosť bezpro
strednosti, a tak mal poslucháč dojem, že 
sa príliš sústreďujú na to, že hrajú na kon
cert.nom pódiu. Až v "závere programu v 
skladbe Viktora Hídvéghyho J\ozmarnll roz
tržitosť akoby striasli stiesnenosť a predvied
li hru veľmi dobrej úrovne. 

Hudobtúci Comba-4, aby v budúcnosti 
odstránili takéto Yýkyvy, r ozhodli sa, že na 
nllcvikoch sa neobmedzia len na nacvičenie 
témy a voľné improvizovanie, ale dôkladne 
vypracujú formovú \')'stavbu. Taktiež chcú 
odst.ránif určitú stereotypnosť v repertoúri, 
v ktorom sú v p revažnej viičšine skladby 
hrané v st.rednom tempe. Svoj repertoár 
chcú doplniť hll'jvne skladbami clenov sku
piny (Hidvéghy, Ondreička) , keďže tieto 
najlepšie zodpovedajú technickým m ožnos
tiam skupiny a cíteniu hráčov. 

Hra Tria Ladislava Gerhardta na koncer
te uspokoj ila prítomných priateľov džezu po 
všetkých stránkach. Trio nadväzuje na čin
nosť Bratislavského- jazzového kvarteta 

Spoht s Veselohrou na moste uviedol bra
..... tislavsl>ú súbor Zenbtt Bohuslava Martinu 

Foto: J. Vavro 

(BJ Q), k toré reprezentovalo slovenský džez
na karlovarskcj prehliadke džezovej hudby. 
Hudobníci Tria Ladislava Gerhardta podá-· 
va jú na YŠetkých svojich v-ystúpeniach spo-· 
ľahlivý ,~·kon. V utorok bola ich hra spon
tánna a radostná. Jednotlivé skladby reper
toáru IYorili kompaktný gradujúci celok. 
Tento ,-)•sledok dosialili t}"In, že nehrali v 
jednej zvukovej rovine, ale na zvýšenie ex
presívnosti vhodne využívali dynamiku. Zo 
štyroch skladieb hmn)·ch na koncerte dYe 
zložil vedúci skupiny Ladislav Gerhardt. 

Prvý koncert cyklu "Rozhovory o džeze" 
splnil svoje poslanie. Ukázal úroverl i prob
lémy slovenského džezu a súdiac podľa po
četných listov poslucháčov, mal veľmi dob1·ý 
ohlas u priateľov "džezu v celej republike. 

Igor Wasserber·ger 

Ašpirantský koncert O. Nováka 
Yiolončclový recital O. Nováka, ašpiran

ta VS?IIU, ktorý bol pôvodne stanovený na 
13. novembra 1962, sa konal (pre ochore: 
nie) až 3. decembra. Namiesto ?llichala. Ka
rina spre,·údzala Helena Gáfforovii. ~a pro
grame koncertu bola Vivaldiho III. sonáta, 
H aydnov Koncert D dur; po pauze nasledo
vali Rokokové variácie P. l . Cajkovského, De
bussyho Sonáta a na záver koncertu Sona
tína pre violončelo a klavír ?llilana Nováka. 

Po relatívne veľmi krátkom čase sólistic
kého štúdia (Oto Novák vstúpil po absol
vovaní VS:\IU do orchesl1'a Slovenskej fil
hannónic) predstavil sa Novák po absol
vovaní prYého roku ašpirantského štúdia 
bratislavskému obecenstvu s veľmi náročn)·= 
programom. llaydnov koncert, ako aj Roko
kové var iácie, patria k najobťažnejším die
lam čelovej literatúry vôbec. Treba vyso
ko hodnotiť úsilie, ktorým !;a zmocnil ta
kých ťažkých úloh. J e lo aj j ediná cesta. 
vybudovať si základy dobre fundovanej 
t echn iky. 

K najvydarenejším číslam programu pat-· 
r ila rozhodne Vivaldiho Sonáta, ktorej pr
vé Lagro vyznelo veľmi pekným, mäkko za
stretým barytónovým tónom. 

Vrcholom večera bola rozhodne Sona-· 
tína Milana Nováka. Na úspechu má veľ
ký podiel i skladba, ktorá si získala ná
klonnosť obecenstva sviežou a zdravou mu
zikantskou vynaliezavosťou. Interpretácia 
bola tak aj po stránke muzikálnej, ako aj po 
stránke výkonnej a technickej veľmi pre
svedčujúca. Helena Gáforová podala výkon 
osvedčenej komornej par,tnerky. 

Ján Albrecht 
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POZNÁMKY 

.ku koncepcii KPU 
V 8. čísle minulého ročníka Slovensl<ej 

hudby otvorila redakcia rubriku "Zo života 
Kruhov priateľov umenia". Je to rubrika 
veľmi vítaná a potrebná, nakoľko KPU sú 
inštitúcie bez tradície a patričn)'ch skúse
ností. Očakáva sa, že rôznorodé pmblémy, 
l<toré vznikli pri zakladaní a v samotnej 
-existencii KPU, budú v tejto rubrike po
stupne rozvedené a vyjasnené. 

Priznám sa, že ako hudobnopcdagogický 
pracovník som.. prijal túto rubriku s malou 
:závisťou, nakoľko hudobnopedagogické, vý
-chovné otázky z našich hudobných i nehu
dobných škôl by si tiež zaslúžili podobnú 
rubriku, a nielen rubriku, ale samostatný 
hudobnov),chovný časopis. Hlbšia analýza 
veci však jednoznačne ukáže, že existencia 
KPU je (mala by byť) otázkou predovšet
k)'lTl hudobnovýchovnou - ľudovou ume
leckou univerzitou širokých más. Vyplýva to 
i z referátu predsedu Sväzu slovenských 
skladateľov Dezidera Kardoša, laureáta štát
nej ceny, predneseného na Sjazde sloven
ských skladateľov dJ'ía 4. decembra 1959. 
V referáte sa okrem iného hovorí: " ... treba 
hľadať nové formy hudobnej osvety, pod
-chytiť pracujúcich, predovšetk)'Jn mládež, 
-organizovaním hudobnoosvetových združení, 
v ktorých by sa uskutočňovala cieľavedomá 
výchova a spoznávanie kvalitného hudob
ného u menia, pričom by pokračoval boj 
proti gýču a odvádzal sa záujem od jedno
·stranného vplyvu extrémnych výstrelkov 
súčasnej tanečnej hudby". (Slovenská hud
ba, IV. roč., č. 1-2, str. 20) Kruhy pria
teľov umerúa sú nesporne jednou zo spo
núnanýeh foriem hudobnoosvetových zdru
žení. 

Právom však kladie otázku A. Grega v 
článku v 8. čísle Slovenskej hudby "Kruhy 
priateľov umerúa a čo s rúrni?", pretože do
terajšie KPU sa nestali tak)-nlÍ združerúami, 
"ktoré ·by uskutočňovali také dôležité úlohy, 
ako sú uvedené. Už samotný fakt, že KPU 
·sa zakladajú v rôznych mestách, vedie k 
rôznorodej organizátorskej práci, od ktorej 
závisí úspešný rozkvet alebo pasivita KPU. 
Celé toto hnutie, ktoré m ôžeme považovať 
za medzník v šírení umenia na terajšom 
stupni kultúrnej revolúcie u nás, závisí však 
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od schopností a elánu aktívnych jedn'otliv
cov. Pre závažnosť poslania týchto združení 
treba neodkladne vyriešiť ich koncep.ciu. 

Doterajšie smernice, vydané Odborom pre 
koncerty a divadlá, boli sľubný-m mostíkom. 
Dnes ich však treba doplniť a ustáliť. V nit:h 
sa zdôrazňovalo, · že týmito dobrovoľnými 
združerúami sa sleduje sprístupnerúe hudob
ného umenia širokým vrstvám pracujúcich 
v záujme ich kultúrneho rastu. Smernice 
(ľa lej rozvádzali 3 základné úlohy, ktoré ur
čujú KPU; 

1. Triedna prestavba obecenstva (zakti
vizovať všetky vrstvy pracujúcich, robotní
kov, mládže a brigády socialistickej práce). 

2. Zabezpečenie cyklických akcií (kon
certy spájať do abonentných cykloch, v kto
rých dbať na vysokú náročnosť a výchovný 
charakter) . 

3. Pestovarúe vzťahu k súčasnej hudbe 
(pripraviť autorské večery s popredn),mi 
umelcami a autormi). 

Dnešný stupeň v~·voja KPU potrebuje 
však širšie, masívnejšie a konkrétnej šie zá
kJady. Predovšetk)= je tu otázka drama
turgického plánu cyklick),ch koncertov. Sa
motný KPU nie je kompetentný určovať 
dramaturgický plán, nanajvýš si môže 'Iry
brať z ponúknutých koncertov. Tým je však 
povedané, že KPU nemôže vplývať na vy
sokú náročnosť a v)·clwvn)' charakter kon
certov. V súvislosti s touto otázkou i s inými 
problémami by bolo treba vytvoriť novú 
koncepciu KPU. Nová koncepcia by mala 
medziiným riešiť: 

1. Vzťah a postoj samotných usporiada
teľov koncertných podujatí a postoj osve
tových zariadení a inštitúcií, ktoré majú 
v náplni zabezpečovať rozvoj umenia. 

2. Poslanie KPU so zameraním na výcho
vu umením a k umeniu. 

3. Rozvíjanie schopnosti členov kruhn 
diskusiami o odborných problémoch. Disku
sie - semináre ilustrovať ukážkami z diel 
hudobných ·skladateľov, najmä t)'ch, ktorých 
diela sa budú reprodukovať na najbližšom 
koncerte. Mám na mysli obdobný krúžok, 
aký sa vytvoril napr. pri PJ< O Júli a Fučíka 
v Prahe. " ... pravidelne každé úterý se sehá
zí Operní kroužek PKOJF ... je jiste zají
mavé, že kroužek prilákal hlavne mládež, 
a to všech profesí. Učitele, studenty, diHní
ky, úi'edníky, prodavače ... " z článku Dag
mar Palackej v Hudobn)'ch rozhľadoch (HR 
XV. roč. 1962, č. 22). 

4. Zaviesť zdravé muzicírovanie samot
ných členov. T)=, že členovia KPU chcú 
počúvať hodnotné umenie a po interpretač
nej stránke na vysokej úrovni, nesmieme 

-vylúčiť vlastnú aktívnu hudobnú činnosť. 
Ako kladný príklad by sme mohli uviesť 
v.;-ročnú členskú schôdzu KPU v Banskej 
B~'strici s kultúrnym programom členov a 
spomienkový večer '!- p_ríležitosti 25; v)Točia 
úmrtia banskobystrlckeho hudobneho skla
·dateľa V. F. Bystrého. V programe účinko
-vali žiaci ľudovej školy umenia, poslucháči 
pedagogického inštitútu a Okresn~- spevokol 
-v Banskej Bystrici. 

5. Rozpredaj lístkov a abonentiek. Ziaľ, 
aj s tou samozrejmou otázkou treba počítať 

·pri riešení problémov KPU. Casto sa totiž 
stá,·a, že aktivita členov sa v yužíva na roz
predaj lístkov a abonentiek. Takéto nespráv
'lle yyužitie aktivity členoY vedie k pasivite. 
Na druhej strane takouto formou získané 
obecenstvo býva často (ažkopli.dne a ne
sústredené. Ich záujem sa nesústreďuje na 
·emocionálny zážitok a poučn)' moment da
ného podujatia, skôr si všímajú udalostí 
~wsúvisiace s koncertom. 

6. Yzťah m.ládeže ku KPU. Naším cieľom 
bv malo byť získať širokú obec návštev
nÍkov, priateľov hudobného umenia bez 
ohľadu na to, či sa grupujú z radov mládeže 
alebo nie. Nie je celkom správne rozdeľo
vať organ.izovanosť na mlad)'ch a iných. 
Nie je do zákJadov vyriešená ani KPU, a 
-už zakladáme ďalšiu formu. a to Hudobnú 
·mlúdež. ľvlládež má byť sÚ.časťou KPU s 
ktor)-rn má tvoriť jednoliaty celok. 

7. V rámci KPU vytvoriť podmienky i 
pre ostatné druhy umenia, či už pre lite
Tárne večierky, besedy so spisovateľmi a 
búsnikmi alebo pre výtvarné umenie. Znač
llé úspechy v tomto smere dosiahol už spo-

mínan)' KPU v Banskej Bystrici, ktorý uspo
riadal viacero podujatí, ako návštevy obra
zárne, usporiadal výstavu a pod. 

Naše socialistické zriadenie dáva umeniu 
široké možnosti rozvoja. Vyznačuje sa i tým, 
že využíva najrozmanitejšie cesty sprístup
t.ovania umeleck),eh hodnôt pracujúcim. 
Uzne~erúa XII. sjazdu KSC sú toho najlep
ším dôkazom. "Ešte väčšiu a sústavnejšiu 
starostlivosť bude treba venovať všetkým 
prostriedkom ideového pôsobenia a šírenia 
kultttrnych a umeleckých hodnôt: tlači, tele
vízii , rozhlasu, knižnej kultúre a pod." (Z 
uznesení XII. sjazdu KSC). Nesporne sem 
môžeme zaradiť i inštitúcie, ktoré riadia kon
certný život, a, samozrejme, aj KPU. "Všet
ky tieto nástroje musia viac než dosiaľ na
pomáhať pri rozširovaní politick),ch a od
borných znalostí pracujúcich, prispievať k 
rozvíjaniu ich citového života, estetickej vý
chovy, vkusu." Tieto uzneserúa by mali tvo- • 
riť základný pilier celej novej koncepcie 
KPU. Blížiace sa hudobné festivaly a hudob
né jari nás nútia zamyslieť sa nad touto 
zodpovednou úlohou. 

Na celovečerných koncertoch nie je možn.! 
podrobne rozoberať umelecké hodnoty hra
n ých diel podľa individuálnych požiadaviek 
poslucháčov - záujemcov. To nech je úlo
hou a náplľíou už spomínan)'ch diskusií a 
seminárov, ktoré by predchádzali koncert, 
výstavu alebo literárny Yečierok. 

Cieľom KPU nie je zaplt.anie koncertných 
sál a výstavných miestností, ale cieľavedomá 
estetická výchova návštevníkov a členov! 

Alexander Melicher 

Ústav hudobnej vedy SAV oo DRUHEJ DEKÁDY 

Situácia v slovenskej hudobnej vede po 
'Oslobodení roku 1945 bola poznamenaná 
·vojnovými udalosťami viac než ktorákoľvek 
umenovedná oblasť na Slovensku. Núten ý 
odchod profesora Dobroslava Orla zo Semi
nám hudobnej vedy Filozofickej fakulty 
Univerzity Komenského, ako aj odchod nie
koľkých iných muzikológov zo Slovenska 
(Hof·ejš, Ballo) , znamenal narušenie kon
tinuitného v),voja tejto vednej disciplíny. 
Slovenská hudobná veda sa aj v časoch 
buržoáznej repubW•y vyvíjala viac než 
skmmne. Začínalo sa bez predchádzajúcej 

tradície; celkový hudobný život Slovenska 
po roku 1918 sa len postupne profesionali
zoval; eh),bali nielen odborníci, ale často, 
ba chronicky, aj potrebné pr·ostriedky na 
veľkorysejší rozvoj bádania predovšetkým 
v d ejinách slovenskej hntlby. Za l-'kcjto 
situácie umí-tvenie ďal~ieho Y)'Voja počas 
poslednej vojny zapríčinilo nežiadúcu situ
li.ciu, ktorej dôsledky pocítila zvlúšť akútne 
naša hudobná kultúra najmä po februúri 
1948. Vtedy sa s mimor·iadnou intenzitou 
pocítili všetky medzer·y tohto ved ného od
boru u nás najmä preto, že hudobnej ve-
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de pripadli dôležité spoločensko-kultúrne 
úlohy vo v)·stavbe novej hudobnej kultúry: 
Len čo odrástli prvé kádre na obnoveneJ 
Katedre hudobnej vedy na FFUK, pristú
pilo sa k zalťlžcniu základov budúceho 
hudobnovedného ústavu v rámci bývalej 
Slovenskej akadémie vied a umení. V tej
to inštitúcii pracoval už počas vojny jeden 
vedecký pracovník, no po roku 1945 sa 
v tejto institúcii na čas prerušil zámer 
zriadiť celé hudobnovedné pracovisko. Tba 
lwncom roku 1951 rozhod nutím príslušnej 
komisie pri Sbore povereníkov došlo k za
loženiu Ustavu hudobnej vedy, ·ktorý súčas
ne prevzal do svojho zväzku aj býval~' 
Státny ústav pre slovenskú ľudovú piesel1, 
patriaci predt)'ln do zväzku filozofickej fa
kulty. V čase, kecľ došlo k uzákoneniu Ces· 
koslovenskej akadémie vied a Slovenskej 
akadémie vied koncom roku 1952, malo uz 
hudobnovedné pracovisko 5 pracovníkov. 
S takýmto obsadením začal ústav svoju čin
nosť a nie je od veci zmieniť sa o vývoji 
a výsledkoch tohto ústavu v čase, keď za 
nim stoji už desaťročná práca. 

Za situácie, keď slovenský hudobný Z l 

vot získaval potrebné kádre z radov mla
dých nadaných absolventov hudobnej vedy 
a keď celková hudohnovedecká práca na 
Slovensku mala len malé tradície, formova
nie vedeckého profilu Ústavu hudobnej ve
dy SA V bolo značne obťažné. Celková kon
cepcia práce bola na tomto pracovisku ur
čenú dvoma úkladnými faktormi: riešením 
aktuálnych úloh, vyplývajúcich zo socialis
tickej prestavby spoločnosti , a z toho vy
plývajúcimi problémami v oblasti hudob
nej kultúry; nutnosťou vytvoriť pre ďalší 
rozmach muzikologickej práce základné 
podmienky v oblasti heuristiky, dokumen
tácie, ako a j v m etodologickej úrovni jed
notlivých pracovníkov. Na tieto úlohy sa 
podujal ústav s vedomím, že na dosiahnu
tie solídnych výsledkov potrebuje nejah.ý 
nevyhnulný' čas. Podľa >.'pecifických potriE'h 
našej hudobnej kultúry i podľa charakteru 
jedn otlivých úloh rozdelila sa práca ústa
vu na tri špecializované oddelenia: na od
delenie problémov súčasnej hudby, na od
delenie hudobnej histórie a na oddelenie 
hudobnej folkloristiky. Tak sa z Ústavu hu
dobnej vedy vyvinulo komplexné hudobno
vedné pracovisko, zamerané na riešenie ú
loh súčasnej hudby, ako aj na spracovanie 
a zhodnotenie našej národnej hudobnej tra
dície. 

Medzi prvé výsledky ústavu patrilo spra
covanie niektorých aktuálnych estetický,ch 
problémov, zhrnutie výsledkov hudobnej 
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!\·orby od roku 1945, kritika metód buržo
áznej hudobnej historiografie, začatie gene
rálneho bádania a súpisu sJo, ·enských hu
dobných pamiatok, základ ný výskum slo
venského hudobného a tanečného folkló•·u 
v teréne. Popri publikovaní samostatn)·ch 
monografich.-ých prác vyšli dva Hudobno
vedné sborníky a ako ich pokračovanie Hu
dobnovedné štúdie_ ktoré Yychádzajú praYi
dclnc až podnes. ~l ožno povedať, že publi-· 
kačná činnosť pracovníkov ústavu zasiahla 
takmer do ka:l:tlcj oblasti slovenskej hu
dobnovednej problematiky a že úrovell pub
likovaných prác zaznamenala stúpajúcu 
tendenciu tak, ako na úlohách rástli mla
dí pracovníci ústavu. Aj vo: vytváraní zú
kladn)·ch podmienok ďalšieho vedeckého 
bádania v raste, najmä v oblasti heuristi
ky a dokumentácie, sa dosiahli tal<é vý
sledky, ktoré sa v plnej miere prejavia 
len v hlizkej budúcnosti. Uvediem aspoil 
niekoľko údajov, podľa ktor)·ch si môže
čitateľ vytvoriť ob•·az o doteraz vykonanej 
práci v tomto smere. 

Oddelenie hudobnej folkloristiky dispo
nuje dnes najväčším a naj kompletncjším 
archívom slovenskej ľudoYej hudby. Obsa
huje okolo 24 000 melodických zápisov slo
venských ľudo~·ch pies1ú; v zvukovom ar
chive okolo 3000 nahrávok ľudových muzík 
a na 30 000 metroch filmoYého materiúlu 
dokumentáciu slovensk)·ch ľudových tan
cov. Te..xtových záznamov ľudovej piesne
uchováva asi v počte 55 000. 

Oddelenie hudobnej histórie od začati :L 
súpisu rukopisných pamiatok k dejinilm 
hudby na Slovensku mú dnes spracovan)·ch 
6871 j ednotiek, čo predstavuje 13 461 skla
dieb. Bibliografická dokumentácia k dej i
nám slovenskej hudby má k dnešnému d li lt 
spracovaných okolo 19 000 lístkov. Archiv 
oddelenia disponuje okrem toho s 3000 met
rami mikrofilmov a má dodnes spartova
ných okolo 60 sklad ieb. 

V oddelení súčasnej hudby sa práve za
kladá dokumentácia súčasnej slovenskej hu
dobnej tvorby na magnetofónových pásoch 
a začala sa i pramenná dokumentácia z 
dejín tanečnej hudby na Slovensku. V rám
ci ústavu hola vypracovaná komple..XIlá b ib
liografia slovenskej hudobnej tvorby a hu
dobnotcoretich.i 'ch prác až do r. 1960. 

Takto vytvárané podmienky pre riešenie 
kľúčo"-ých problémov základného výskumu 
v oblasti hudobnej folkloristiky, hudobného 
dejepisectva, ako aj cieľavedomé budovanie 
oddelenia pre súčasnú hudbu a teóriu, dá

. vaj ú predpoklady, aby sa ústav už v naj
bližšej budúcnosti začal intenzívnejšie pre-

l 

Nad novým spoločenským tancom 
l 

Repertoár súčasn)·ch spoločenských tancov 
sa každoročne rozširuje o ďalšie hodnolné 
i menej hodnotné novinky, k toré sa !mdob
níci aj tanečníci snažia čo najskôr vmesť do 
zivota, ·Jeho všetko nové zaujíma. Zivotnos~ 
týchto tancov záleží na tom, ako ktory 
zaujme, ako sa osvedčí, ak~ má ~elec~ú 
a praktickú hodnotu. J~dm trVaJU ~lh~1e 
(waltz, rumba, samba), mé krátko (bps•), 
obnovujú sa (charleston) , menia svoju f?r
mu aj názov (rôzne dt·uhy foxtrotov) a m e
ktoré možno povedať, ostávajú v tanečnom 
reper;oári natrvalo, i keď s menšou aktuál
nosťou (valčík, polka). 

V súčasnosti majú veľkú obľubu tance nn 
latinskoamerické a afroamerické hudobné 
rytmy a tance, k toré sa vytvárajú n.a rôz
ne druhy synkopovaných foxtrotov. T1eto sa 
páčia zdášť mlad)-m, lebo sú ry.tm~c~y pô
sohi,·é a dávajú možnosť v tanc1 UJ Impro
Yizovať. Na základe uváženia, čo sa v tao-

javoYať svojimi v)·sledkami i navonok a 
aby mohol čoraz intenzívnejšie zasahovať 
do súčasného hudobného života a do for
movania ďalšieho vývoja našej hudobnej 
kultúry. Najbližšie i perspektívne plány 
ústavu obsahujú smelé a závažné úlohy: 
rozvinutie p rác v oblasti hudobnej esteti
kv a hudobnej teórie, spracovanie dejín 
s l~venskej hudby 20. s toročia (v spolupráci 
s ústavom pre hudobnú vedu CSAV ako 
dejiny českej a slovenskej hudby 20. sto
ročia), bádanie v oblasti hudobnej socio
ló".ic v oblasti metodológie marxistickej 
h.;d~bnej vedy, spracovanie novoobjave
ných hudobnohistorick)·ch prameňov, noYé 
sprncovanie dejín slovenskej hudby, typová 
a štýlová charakteristika slovenského hu
dolm ého folklóru, generálny katalóg slo
Yenských hudobn)'ch prameňov. formy roz
Yoja h udobného života a hudobnosti v so
cialistickej spoločnosti a i. 

Všetky tieto skutočnosti svedčia o tom, 
že Ústav hudobnej vedy SA V sa stane pra
coviskom, aké mu podľa nového pripra
vovaného zákon a o akadémii patrí: byť 
centrom idoového a odborného usmerňova
nia celej muzikologickej práce na Sloven
sku. 

Ladíslav Bttrlas 

coch dnešnej mládeži páči, ktoré tance sú 
pre súčasnú spoločenskú zábavu a výchov
né ciele vhodné, započalo sa aj na Sloven
sku s tvorbou na·novom spoločenskom tanci. 
Snahou bolo obohatiť repertoár spoločen
ských zábav hodnotnou hudbou a tancom 
nášho pôvodu. Bola to ťažká úloha zvlášť 
keď išlo o vytvorenie takej hudby a tanca, 
ktoré by zaujali i popri pôsobivých novin
kách, k toré k nám prichádzajú zo zahraničia. 
A teraz, keď sa hudba a dokonca dva tance 
vytvorili, chceme povedať o tom, či a ako 
sa zámer podaril, ako táto práca prebiehala 
a čo by bolo potrebné urobiť pre dopracova
nie, zdokonalenie a spopularizovanie novej 
hudby a tancov. Robíme tak na stránkach 
tohto hudobného časopisu, lebo tak al<o v 
celom priebehu práce na novom tanci, aj 
teraz apelujeme na hudobných skladateľov 
a hudobné inštitúcie, aby pomohli vniesť 
do života novú hudbu. 

TvoriYú súťaž o nový spoločenský tanec 
vypísal Osvetový ústav v minulom roku. 
Súťaž nadväzovala na predošlú súťaž o hu
dobný podklad pre nový spoločenský tanec, 
ktorú Osvetový ústav vypísal v r. 1961 a 
bola vyhodnotená v spolupráci so Sväzom 
slovenských skladateľov. V tejto súťaži boli 
ako najlepšie vyhodnotené dva hudobné 
podklady od košického skladateľa Jozefa 
Grešáka. Na jeden z týchto podkladov vy
tvoril dr. Jaroslav Laifer hudobnú skladbu, 
k torú Osvetový ústav v nahrávke Tanečného 
orchestra Ceskoslovenského rozhlasu v Bra
tislave rozoslal na gramoplatniach choreo
grafom a tanečníkom ako hudobnú pred
lohu pre ich tvorbu na nových tancoch. 
Treba povedať, že i keď sa tento postup ce
lého priebehu súťaže zdá na papieri jedno
duchý, neprebiehal tak jednoducho. Práca 
od vypísania súťaže o hudobný podkad až 
po rozmnoženie spomínanej novej hudobnej 
skladby na gramoplalne bola spojená s ťaz
kosťami a možno povedať, že len vytrvalos
ťou organizátorov sa práca doviedla tak 
ďaleko, že súťaž o nový spoločenský tanec 
sa dokončila a vyhodnotila. Najťažšie bolo 
získať hudobných skladateľov na vytvorenie 
nových skladieb na základe vyhodnoteného 
hudobného podkladu. Hudobný podklad Jo
zefa Grešáka, i keď objavný, zaujímavý, je 
pomerne nezvyklý, založený na nepravidel
nom rytme - v osemosminovom takte sa 
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striedajú tri osminky, dve osminky, Iri os
minky. Zdalo sa, že v iacerí hudobníci ne
veria v úspech podujatia. No predsa sa na
šiel jeden, ktorý venoval veci mimoriadne 
úsilie a skomponoval na nov)· rytmus hu
dobnú skladbu pre tanečný orchester. Potom 
nasledovali ešte ďalšie ťažkosti s uskutočne
ním nahrávky. Ale na všetky nesnádzc a 
ťažkosti sa zabudlo, keď sme konečne poču
li hudbu z magnetofónového pása. 

Aká je prvá skladba na nový ry tmus? 
Na prvý pokus veľmi dobrá a to, že sa na 
ňu vy tvorili tance, je dôkaz, že nový ryt
mus je " životaschopný". 

Aké sú tance? Jeden má hojdavý charak
ter, základom tanca je figúra slovenských 
ľudových tancov, istý dmh dvojkročky v 
zadnom oblúku a táto sa rytmicky a pries
torove v tanci rozvádza. Drul1)· tanec má 
charakter príklcpov, daj ú sa " i1om využiť 
prvky slcpu. Oba tance vyžadujú malý 
priestor a sú rytmické. Autorom prvého 
tanca je Jozef Rcmišovský, učiteľ spoločen
ských tancov Parku kultúry a oddychu v 
Bratislave, druhého inž. ~Iilan Stiavnický, 
vedúci klubu spoločensk)·ch tancov PKO 
Bratislava. 

Co by bolo ďalej potrebné? Aby naši hu
dobní skladatelia vytvorili čo možno naj
skôr niekoľko dobrých skladieb na nový 
ry tmus, aby tieto skladby v notovom ma
teriáli dostali tanečné orchestre a vysielal 
ich rozhlas. Len vtedy bude možné tanec 
popularizovať. A že sa dajú mi nový hu
dobný podklad vytvára( ďalšie skladby, do
kázala práca J. Laifera. Isteže táto tvorba 
bude vyžadovať pri prvých pokusocli viac 
úsilia aj pri interpretácii budú spočiatku 
(ažkosti, ale tak je lo s každou novou ve
cou. 

Ešte by sme radi uviesť pripomienku ta
nečJúkov k prvej skladbe. V ďalších sklad
bách by holo treba ry tmus zvýrazniť, a to 
tak v rytmických nástrojoch, ako aj v me
lódii, a tempo o niečo zrýchliť. 

Ak hudobní skladntclia aj hudobné inšti
túcie pomôžu pri ďalšom zdokonalení a 
spopularizovaní hudby pre nový spoločenský 
tanec, možno predpokladať, že sa snaha 
obohatiť súčasný tanečný repertoár o nov)· 
slovenský spoločensk)• tanec podarí. A na 
tom by im malo záležať. 

Elena Medvechci 
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Zabudnutá zpráva 
••••••••••••• 

~lnohostranný hudobný život Bratislavy 
a jej širšieho okolia na sklonku 18. storočia 
našiel svoj odraz medziiným aj v bratislav
ských novinách Prcssburger Zeitung. Bohat
stvo informácií o bratislavských hudobných 
udalostiach, no aj o hudobnom živote ,, 
susedn)•ch m estách za Dunajom a na slo
Yenskom vidieku, robí z týchlo novín pra
mcJ'l prvoradej dyležitosti najmä pre obdobie 
klasicizmu, kde sú naše vedomosti značne 
medzerovité, t)= Yiac, že údaje v Pressbur
ger Zeitung sa ukázali ako veľmi spoľahlivé. 
Preto napr. mohol :une•·ický haydnológ H. 
C. Robbins Landon pred niekoľkými rokmi 
nazvať tieto noviny "zlatou baňou" infor
mácií pre haydno\'Ské bádanie. Občas však 
medzi príspevkami v Pressburgcr Zeitung
možno nájsť aj referáty o hudbe v zahrani
čí. Tak sa v ročníku 177ft nachádza okrem 
iného vzácna, pomerne obsiahla informatív
na zpráva o ruskej hudbe. Prináša ju číslo
zo 14. mája. Autor zprávy, resp. prípadný 
zdroj, z ktorého sa čerpalo, nie je uvedený. 
I keď nic je vylúčené, že sa v budúcnosti 
podarí náj sť pramc1i, z ktorého boli prevza
té údaje pre článok v Pressburgcr Zeitung. 
treba samotné jeho uverejnenie považovať 
za doklad nemalej historickej ceny, nakoľko 
v tom čase patrili zprávy o ruskej hudbe
v západoeurópskej tlači k zriedkavostiam. 
Prameňom čl::ínl-u v Prcsshurger Zeitung· 
mohli byť najskôr Nachrichten von der ~Iu
sik in Russland od Jakoba von Stiihlina 
(L9>sko 1769, 1770). 

Clánok v Pressburgcr Zeiltmg má ni1zov 
O rozvoji hudobného umenia v Rusku (Von 
dem Fortgangc der Tonkunst in Russland). 
Napriek svojej stručnost i podáva výstižný 
obraz o hudobnej kultúre Ruska v druhej 
polovici 18. storočia, pričom spolu so struč
nou retrospektívou podáva informácie o v te
dajšej situácii (v článku sa spomina o. i. 
petrohradské účinkovanie Tommasa Tracttu,. 
ktorý bol rusk)'Ill dvorným kapelníkom v 
rokoch 1768-1775). Tieto informácie sú 
vcelku hodnoYcrné a drobné nepresnosti 
mohli vzniknúť i v tlači. Autorom článku 
resp. jeho predlohy musel byť vzdelaný mi
lovník hudby, ktorý poznal pomery v Rus
ku z autopsie. ~1ohol ním byť napr. už 
spomenut)' Jakob von Stählin (1710- 1785). 

V článku sa spomínajú takrečeno všetky
typické prejavy ruskej hudobnej kultúry 
tých čias . Je pritom zaujímavé, že v súvis-

o ruskej hudbe z roku 177 4 
••••••••••••••••••••• 
Iosti s ľudovou ("národnou" ) hudbou sa 
akcentujú "piesne v próze", čím sa zrejme 
mysl.í epický spev ľudových spevákov, kto
rý bol v 18. storoči rozšírenejší, a preto 
pre cudzinca nápadncjši než v novších ča

soch. 

Veľmi zaujímavé sú údaje o ruskej roho
Yej hudbe, k torá existovala až do 30. rokov 
19. storočia. :'fa Západe bol tento typ hudby 
celkom neznámy, a preto má zpráva v Press
burger Zeitung nemalý informatívny význam 
(prvú špcciúlnu rozpravu o ruskej rohovej 
hudbe vydal až roku 1796 J. Chr. Hinrichs 
pod názvom Entstchung, Fortgang und jetzi
ge Deschaffcnhcit der russischen Jagdmusik) . 
H.cforma loveckej hudby, ktorá sa v článku 
spomína, patrí k zásluhám S. K. Naryškina, 
obľúbenca cárovnej Alžbety (Pressburgcr 
Zeitung uvúdzájú jeho skomolené m eno No
sinskin). Reformu prakticky realizoval na 
:.'faryškinov popud dvorný hudobník, Cech 
J an Antonín Mareš (1719-1794) . . \ko uvá
dza K. A. Vertkov v práci Russkaja rogo
,·aja m uzyka, Moskva 1948 (citované podľa 
prekladu I. kapitoly, uverejnenej v časo
pise Sovčtská hudba, 1951, 2-3, str. 209), 
rozšlril Mareš počet nástrojov na 36 (v 
Pressburger Zeitung sa hovorí o 37 rohoclJ) 
po roku 1752. 

Zo zprávy v Pressburger Zeitung vysvitá 
aké v),znanmé postavenie mala v dvorskej 
kultúre talianska hudba, najmä opera. Ope
ra fl~tldassara Galuppiho Opustená Dido 
(Diuonc ahbandonata) bola zhudobncním 
:\'letastasiovho libreta, ktoré holo v neapol
skej opere populárne, a podnietila okrem 
Galuppiho ďalších autorov (Hasse, Traetta, 
J ommelli) k zhudobneniu. Zriadenie mos
kovského operného divadla, ktoré sa spomí
na v Pressburgcr Zeitung, spadá do 50. rokov 
18. storočia. 

Clúnok o ruskej hudbe v Pressburgcr Zei
tung je p ra, ·dcpodobnc najstarším prejavom 
záujmu o ruskú hudobnú kultúru u nás. 
V svojej dobe nebol čímsi ojedinelým alebo 
náhodn)·m, pretože Pressburgcr Zeitung sys
tematicky uvercjľ1ovali zprávy najmä o po-
litickej situácii v Rusku. · · 

Text článku o ruskej hudbe prinášame v 
doslovnom preklade ako zaujímavý doklad 
šírky záujmov a rozhľadu kultúrnej obec 
micstod ržitcľskej Bratislavy na sklonku 18. 

storočia a drobný príspevok k histórii vzťa
hov medzi ruskou a našou hudobnou kul
túrou. 

O ROZVOJI H UDOBNEHO UMENIA 
V RUSKU 

V hudobnom umení rusl>ého ľudu možno· 
ešte dnes nájsť všetlm jednoduchosť naj
staršej hudby človeka. Spev má málo ob
mien a žiadne ozdoby, postupuje v jedineí 
stupnici. Umelé skladby sú tak isto nezná
me, ako sa nesnažia robiť rýmované piesne. 
Väčšina piesní je v próze, nástroje sa použí
v ajú iba na podopieranie hlasov, a tieto sú
práve tahé, ako vyšli :; rúk svojho objaví
tela. Tahýto je stav tamojšej národneí 
hudby. 

Peter Veľhý aho prvý zaviedol v svo
jom vojslm používanie trúbolt a bubnov. Na· 
jeho rozlwz sa musel istý počet mladých 
Rusov naučiť hrať na týchto nástrojoch. 
Keď hodov al, dal si hrať rôzne árie na an
glich(Jch rohoch. No vojvodc,a Karol Fried

_rich :; Hollste.in-Gottorpu vynaložil veľl>é' 
:(tsilie, aby obohatil hudbu v R ushu. Pri
viedol so sebou dvanásť vyberaných sklada
teľov, htorí usporiadali v Petrohrade prvý 
ozajstný koncert. 

R ozvoj hudby za cárovnej Anny bol ta/tý 
rýchly, že velmi shoro bolo možné vidie( 
v spomínanom hlavnom meste taliansku o
peru s medzihrami a baletom. Orchester po
zostával :;o štyridsiatich šilwvných hudob
ných umelcov, pozvaných z cudzích ltrajín. 
V rôznych úlohách bolo počuť najlepšie hla
sy Talianska. Dvakrát týždenne sa na dvore 
predvádzali verejné lwncerty. 

Na príhaz cárovnej A lžbety postavili v 
Moskve prv ú opernú sálu. Táto sála je vel
mi priestranná a môže pojať 5000 divá/wv. 
At,tormi poézie (t. j. libreta) a hudby, her
cami a herečhami boli výlučne rodení R usi. 
R uská lovec/iá hudba vynihla medzi všet

./tými podobným i hudbami tohto druhu v 
celej Európe. 

Rusld lovci oddávna poznali iba jediný 
nástroj, a to lovechý roh, ktorý vydával je
diný, a k tomu velmi slabý tón. H lavn1í 

'lovecký majster Nosinskin sa podujal do
plniť lovec/tú hudbu a na tento účel dal 
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-;:;hotoviť 37 lovechých rohov rôznej velkosti 
-a hrúbky, ktoré spolu obsiahli tri úplné o1•-
táv y tak, i e každý roh mal svoj jediný tóli. 
Týchto 37 loveckúch rohov rozdelili m edzi 
taký istý počet mladých lovcov; naučili ich 
predovšetkým čisto a presne vylúdiť tón ich 
roltu. Potom ich privykli usilovne počítať 
noty, ktoré nechali mlčky prejs{ a presne 
v tom okamihu, nie skôr ani neshôr, zatrú
bili keď na nich prišiel rad. Dnes sú dobre 

·vycvičení. tak:e uveclen!]m spôsobom pred
v ádzajú celé pochodu, árie a symfónie, a tal> 
ldamtí. ucho poslucháča, htorý myslí, že po

.čuje iba jeden a ten istý roh. Táto hudba 
má prel>vapujúci účinok, najmä pod holým 
nebom. 

Keď Peter Fiodorovič nastúpil na trón, 
ocenil aj hudobné umenie svojho vojska. 
Y hudbe mu nechýbal vkus a dolwnca mo
hol spoluú činko.,ať na husliach na jednom 
koncerte. Katarína II. pol>olala na svoj dvor 
známeho Baltha.wra Galuppiho, zvaného Bu
rane/lo, ktorú bol predtým kapelníkom v 
.chrtíme sv. Marka v Benátkach. Jeho opuste
mí Dido prijali s nadšením a sama cárovná 
mu odovzdala po premiére nádhernú, :::latý
m i mincami naplnenú tabatierku. Jeho ná
·stupca Tomáš Trai!tta z Neapola má nem en
šie zásluhy, takže teraz je petrohradská ope
ra jednou ;;; najskv elejších v Európe. 

Dohonca aj v ruských kostoloch bada( 
·sklon h novej hudbe. Spev gréckej (t. j. 
-ortodoxnej, prav osláv nej) cirlwi je rozmani
tejší ako ~regoriánsky, je podobnejší figu
rálnej hudbe, nesprevádzajú ho však žiadne 
nástroje, ale ho predvádzajú iba hlasy v 
.štyroch oddeleniach. Cárska speváclw hapela 
má clo 100 speváhov. 

lv 

:• ........... . 
O ~OTACI POLYFONNf HUDBY 

Hlavní príručkou ke studiu vývoje a I'Ílz
ných zpúsobú notového písma byla dosud 
již púl století stará kniha " Handbuch der 
Notationskunde" Johannese Wolfa (Lipsko 
1913-1919, 2 svazky ) . Proto byla publikace 
ame.rického mu?.ikologa nemeckého puvodu 
Willi Apela "The Notation of Polyphonic 
Music 900- 1600" (Cambridge, Mass. 1942, 
další vydání 1944, 1945, 1949, 1953) víta
ným pi'ínosem v tomto oboru, jak svedčí 
již rada nov)·ch vydání, u tak specielní kni-
1ly opravdu neobvyklá, a nejnoveji i její 
zpracování v nemeckém jazyce pod názvem 
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.. Die Notation der polyphonen Musik 900 
- 1600" (Lipsko 1962, VEB Breitkopf & 
Härtel, slr. 20 a 527, 88 faksimili). Toto 
nemecké vydání není pouhým prekladem 
anglického originálu, ale bylo nove revido
váno a opraveno. Presne i'ečeno, nenahrazuje 
Apelova kniha práci Woliovu, neboť je o
mezena na dobu sedmi století, ale v tomto 
úseku ji nejen prohlubuje, ale i opravuje a 
doplňuje, zvlášte pokud se t)·ká notace 13. 
a 14. století. Zvlášte cenné je, že celý vý
klad, postupující nikoliv chronologicky, ·ale 
od jednoduchého k složitému, se stále opírá 
prímo o vybrané ukázky ve Iaksimilich, kte
ré v dodatku knihy jsou pak podány v mo
dcrnírn notačním prcpisu. Vznikla tak oprav
du cenná studijní pľíručka, nepostradatelnú 
pro pochope1ú tak významného vývojového 
článku v historii hudby, kterým byla strc
dovčká polyfonní hudba. 

- k-

••• 
Z HISTORIE VlDEŇSKf: OPERY 

Kniha Alexandra Witeschnika "Wiener 
Opernkunst von den Anfängen bis zu Ka
rajan" (Vídeň 1959, Kremayr & Scheriau, 
str. 322, 120 str. obr. príloh) je v podstalč 
rozšíreným vydáním starší publikace "300 
Jahre Wiener Opernlheater", vzniklé za spo
lupráce Emila Pirchana a Otto Fritze. Z ne
smíme boha tého materiálu vybral zde autor 
rukou zkušeného kulturního historika udá
losti nejdúležitejší a nejzajímavejší a spojil 
je v souvislý obraz historie vídeľíské opery 
od stredoveku pľes baroko, Glucka, josefin
ský singspiel, Mozarta, Beethovena, W ehe
ra, Wagnera a Richarda Strausse po dnešek. 
Kniha se neomezuje pouze na dvorní (státní) 
operu, ale zahrnuje i ostatní vídeňské scény 
a všímá si i scény lidové ( St.rani tzky - Hans 
'Vurst) . I pri omezeném rozsahu, který ne
dovóill často jit do podrobností jakkoliv za
jímavých, najdeme v knize nejednu vystiž
nou charakteristiku znám)·ch i méne zná
mých osobností, operních reditelú, intendan
tu, režisérú, dirigentú, skladatelú a ovšem 
zejména zpevaček a pevcú, prožíváme nad 
jejími st.ránkami nejednu památnou pre
miéru a leckdy nahlédneme i ponekud in
diskrétne do operního zákulisí. Podstatnou 
součástí knihy je její obrazové vybavení, ve 
kterém se setkáme i s našimi umelci (Vilém 
Heš, Berla Lautererová-Foersterová). 

-/;_-



Ceskoslovenský rozhlas v Bratislave - Hlavná redakcia hudobného vysielania, so zrete
ľom na ďalši rozvoj ĽUT vypisuje 

Rozhlasovú sí ťaž pre spevákov Iudových piesní 
cielom ktorej je ·ziskaf"kvalitné hudobné snímky pre vysielanie a najlepšieh spevákov 
a speváčky pre spoluprácu s ·Cs. rozhlasom. 

Do súťaže sa môžu prihlásiť! 

1. Ľudoví speváci - sólisti - s pozoruhodným speváckym prejavom (bez hudobného 
školenia) 

2. Speváci - sóli~ti :- z nrnatérslcych súborov ĽUT 
3. Sólis6 s profesionálnym vedením 

Podmienky pre súťažiacich sólistO'I' sú: 

V každej skupine pr~dnesi~ sp!)yák tri piesne sám, alebo s hudobným sprievodom, kt!>rý 
si Sám urči alebo za9bstará, a to: 

1. Jednu objavnú pieseň s odbojovou, zbojnickou, revolučnou, robolnickou alebo druž
stevnou tematikou (tradičnú alebo súčasnú) . 

. 2 . . J.ec;lnu pieseň~ .. obsahom ,.i .hudpbne dosiaľ neznámu, objavnú zo svojho 'kraja, obce, 
. . .okolia s vornou temntiko~. . ... 
3.· Jednu pies~ň fqbovol'nú, podla. vl.a~tp.ého výberu. 

· Do súťaže sa môžu. prihlásiť i . spevácke 'šk,upiny vo viachlase, ale iba s jedným 
členom v hlase; duo, trio, .kyarteto. · 

Súťažiacich Cs. r~zhlas .. nahrá v štúdiách (alebo v najbližšom kultúr~om c~bb-e súťažia-
cich.).. .. . . . . . 

:Program súťažiacich odvysiela v osobitných reláciách. Súťažiacich pude .4odn0pť osobitná 
komisia, · · · · 

Víťazov súťaže pozve Cs. rozhlas na verejné vystúpenie a udeli itn ·vecné odmeny·a čestné 
uznania takto:· 

Kategória I. . (ludo'l'í speváci ·- sólisti neškole110 

L cenn: : Rádíópíijimáč "Sputnik" v cene 600.- Kčs 
2. · Obraz (grafika) v cene 500.- Kčs 
3. Platne, knihy, spevníky v cene 400.- Kčs 
4. Platne, spevníky v cene 300.- Kčs 
5. Knihy, spe\'niky v cene 200.- Kčs 

Kategória ll. ( speváci - sólisti - z amatérskych stí borov ĽUT) 

1. cena: Rádioprijímač "Sputnik" v cene 600.- Kčs 
2. " Platne, knihy, spevníky v cene 40Ó.- Kčs 
3. Platne, spevníky v cene 300.- Kčs 

Kategória III. ( sólisti s profesionálnym 'l'edením) 

1. cena: 
2. 
3. ' " 

Rádioprijímač "Sputnik" v cene 600.- Kčs 
Platne, knihy, spevníky v cene 400.- Kčs 
Platni'!, SJ?evnfky v cene 300.- Kčs 

Porota si vyhradzuje právo niektorú z cien neudeliť, prípadne rozdeliť. 

Do súťaže sn prijmú speváci od 14 rokov, ktorí sa písomne prihlásia. Záväzné prihlášky 
pošleme nn požiadanie všetkým záujemcom. Prihlásiť sa treba do 31. marca 1963. 

Adresa: Cs. rozhlas, Hlavná redakcia hudobného vysielania, Zochova 3, Bratislava. 

, .. 
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Osvetový ústav v Bratislave vypisuje 
dňom 1. marca 1963 tvorivú súťaž na novú 
vokálnu tvorbu. 

Súťaž má byť zameraná na tvorbu no
vých piesní, ktoré by sa dali využiť v ma
sovom merítku, najmä v spojených sboroch, 
pri amriteátrových vystúpeniach na spevác
kych festivaloch a slávnostiach. 

Súťaže sa môže zúčastniť každý občan 
CSSR, podmienkou j e však tvorba na slo
venský umelecký text. Tematický odporúč'! 
sa zamerať na skladby, k toré by ospievali 
našu súčasnosť. Treba prihliadať na potrebu 
novej tvorby pre sbory miešané, detské a 
mládežnícke (najmä dievčenské ) a na sú
časný stupeň vyspelosti slovensk)•ch vokál
nych telies (stredný stupeň ťažkosti). 

Súťaž konči dňom 31. júla 1963, výsledky 
vyhlási porota (zložená zo zástupcov SSS a 
poradného sboru 0 0) k 1. októbru 1963. 

Súfaž má dve kategórie: 

1. kategória - skladby a capella (príp. 
s klav. sprievodom) 

2. kategória - oslavná vlastenecká pie
seň - kantáta pre závertlčné vystúpenie 
miešan)•ch sborov (prípadne s jej jednotli-

. v~•mi časťami pre sbory det&ké; ženské, mu1-
ské,. miešané a spoločnou časťou). Práce y 
2. kat. treba dodať s klav. sprievodom. 

Ceny: 

1. kategória: 1. cena 
·2. cena 
3. cena 

2. kategória: 1. cena 
2. cena 
3. cena 

3000.- Kčs 
2500,- Kčs 
1500.- Kčs 

6000.- Kčs 
5000.- Kčs 
4000.- Kčs 

Práce, doteraz neuverejnené alebo verejne 
nepredvád.zané treba zaslať anonymne na 
heslo, na adresu : Osvetový ústav, hudobné 
oddelenie, Bratislava, Námestie Slovenského 
národného povstania 11, s označením: "Vo
kálna súťaž". 

Porota si vyhradzuje všetky ceny neude
lif, prípadne u•leliť odmeny. Autorské práva 
ostávajú zachované. Osvetový ústav si však 
vyhradzuje prá vo nn zakúpenie skladieb, 
ktoré zodr ovedajú uvedeným požiadavkám. 
Víťazné diela odznejú na celoslovenskom 
sborovom festivale v r. 1964. 

OSVETOV"? úSTAV, Bratislava 
hudobné oddelenie 

SLOVENSKÁ HUDBA • Cena Kčs 3,

časopis Sväzu slovenských skladatefov 



Pozývame Vás do Gramofónového klubu 

Edicia GRAMOFONOVE:HO KLUBU, ktorá tvori základ každej diskotéky, pripravuje pre 
edičný rok 1964 ďalší bohatý výber kvalitných a umelecky významných gramofónových 
nahrávok, ktoré sú určené výlučne pre členov klubu. Edičné titulky GK obsahujú snímky, 
ktoré sú nahrané najlepšími domácill)i a zahraničnými umelcami a hudobnými telesami. 
Klubové gramofónové platne vychádzajú vo zvlášť starostlivom wneleckom i technickom 
prevedení a individuálnej grafickej úprave. Tieto platne predstavujú po každej stránke 
vrcholné výsledky našej gramofónovej produkcie. 
O výhodách členst,·a v GK poskytujú informácie všetky špeciálne pr·edajne gramofónových 
platní. 

' 
Edícia GK je rozdelená do niekoľkých umeleckých a žánrových skupín: 

1. Základný rad (vrcholné diela starej i súčasnej hudobnej tvorby) 

2. Súčasná česltá a slovenslw hudobná tvorba 

3. Skolský rad (hudobné diela a dramatická tvorba určená pre ~koly ) 

4. Rad hovoreného slova 

5. Rad džezovej a :;<Íbavnej hudby 

6. Prémie (v)·ber prémiových platní pre členov klubu) 

Z bohatého repert<'áru ročníka 1964, ktorý tvori 51 titulov, uvád.zame niekofko ukážok: 

Francúzska baroková hudba 

Beethoven: Symfónia 1. a 8. (Ceská filharmónia) 

Slávne opemé predohry 

Cikker: Vzkriesenie (Kompletná ,.opera) 

Stravinskij: Svätenie jari ( CeskA filharmónia) 

Suchoií: Ad Astra (Slovenská filharmónia) 

Honegger: Orchestrálne skladby 

Sostakovič: Koncert pre husle a orchester (Kogan) 

Moyzes: V jeseni (Slovenská filharmónia) 

Kalabis : Mierová symfónia 

Skolská platňa: Prírodopis 

Zvukové lekcie z hudobnej teórie (pre školy) 

Nové pionierske a mládežnícke piesne 

~rdinská balada (Pásmo k 20. výročiu SNP) 

Karvaš: Scény z divadeln)·ch hier 

Shakespearovské album 

Verše Puškina a Lermontova (v slovenčine) 

Ceskoslovenský džez 1963 

Hrá a spieva Louis Armstrong 

Termín prihlášok na odber titulov ročníka 1964 GK je do 15. 5 . 1963. 

,· 
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VII. PREHLI.ADKA 

v cs . hudobnej tvorby 
. \ko vždy, i ten toraz sme sa tešili účasti 

"'' tradičnom podujatí, na ktorom sa m erajú 
sily skladateľského i interpretačného umenia, 
kde sa vedú yzrušené diskusie o skladbách 
n Yýkonoch. Každá prehliadka je súčasne 
poznačená ak)'IDsi p racovným ruchom. oča
k:'tvanim, či to-k toré dielo (najmii sloven
ského autora) zaradené do prehliadky bude 
prínosom pre českoslo,·enskú hudbu , či pre
hliadka prinesie dielo, ktorí· b~· svojimi Y:V
sok)·mi umeleckými a idco,·)·mi lwalitami do
sahovalo také hoclnoty, ktoré by povýš"Ji 
kritériá a udávali tiež noví- smery k ďalšie
mu kvalitatívnemu rozvoju našej n ·orby . 
Po-i smerovaní našej tvorby treba vychúdzať 
z uzneseni XTL sjazdu strany, ktorý vysoko 
ocenil podiel hudobného umenia na raste 
našej kultúry a súčasne otvoril široké cesty 
, . nplatr'íovnní nov)•ch v)rrazových prostried
ko\' slovami , že sú potrebné diela, ktoré 
umelecky presvedčivo zobrazia dynamiku 
súi·asného ži,·ota a obohatia duchovn)· život 
Ho,·eka. Dalej , že sú potrebné diela, ktoré 
InuJú vylni:ovať schematizmus, priemernosť 
a konzernotizmus. V tomto zmysle majú u
melci hľadať a uplatiiovať nové cesty a t,·o
ri\'é postupy . 

Od t~·chto uznesení uply nulo ešte málo 
času, ale rúektoré diela, i keď nic v plnosti, 
ale skor ,.o vonkajších znakoch, už hľadajú 
tieto cesty. Požadujeme, pravda, aby sa 
nové diela, hľadajúce nový výraz, uplat
úovanie modern)•ch Jwmpozičn~·eh metód, 
nijako neodtrhovali od nevyhnutnej spolo
Čimskej účinnosti. obsahovej hlbky a my
sliteTského humanistického charakteru. 

.\ložno povedať, že v poslednom čase sa 
,·yj_nsľ\ujú niP.ktoré zásadné problémy Yo 
,·zťahu k otázkam v)-, ·oja súčasnej hudobrwj 
t\·orhy. Ukázalo sa, že pokrok a V~'Voj ,. 
hudbe nie je len vecou techniky a s ~·s tému , 
:-ole ~-<' je lo problém. ktor~- hezp roslredll<' 
s("·i ~ í so sférou dialekti cky spätej jedno!,. 
form y a obsahu hudobného diela. Nie i•· 
pr<'lO správne stotožľíovať kritiku gnozeolo
gickej podstaty niektorých súl'asn~·ch kompo
zihtých systémov s vlastn)cm hodnotenim 
diel vvtvoren\•ch na ich základe. Nedostatoč
né ro{lišoYanie týchto dYoch odlišn)·ch aspek
lov Yied.Jo k nežiadúcemu apriorizmu v na
zt·t·uní na niektoré diela súčasnosti , ako aj 
k puclceiíovaniu možností uplatnf' nia nie
ktorých technicko-výrazov~·ch prostriedkov 
,. hudobnej t,·orbe vyrastajúcej z realistic
kého z{tkladu. 

\' tomto zmysle prehliadka poukítzala na 
mnohostrannosť indivjduálnvch št\·lov i na 
Lo. že naša hudba má v ysoké kvaiity pr{tve 
v tono, že už nechápe r·ealizmus v hudbe 
sploštene, j ednostranne, ale že sa dáva o
vplyviíovať tendenciami sYetoYej hudobnej 
kultúry. 

Ako každtt prehliadka, i dramaturgia \'IT. 
prehliadky sa robila s aspektom na roznosť 
žánrov (i keď obsahovala len sym fonickú, 
komornú a čiastočne Yokálnu tvorbu) , a há
dar'l i na osoby autoroY. Domnievame sa 
však, že prehliadka ukázala plnú tvár sym
fonickej a komornej tvorby - bez najnov
ších skladieb autoroY, ktorí významne repre
zentujú tento žáner a , . posl .. dnom roku 
napísali takéto skladby (Dobiáš, Pauer, ~1oy-
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zes Kardoš Ferenczv). Z tohto hľadiska sa 
na ' prehliaďke objavÚi diela , ktoré na nás 
síce zapôsobili ~,·ojím dokonalý m technic· 
ký-m majstrovstvom, zvlúdnutím formy, ale 
predsa len pôsobili na nás mulou m y šlien· 
kovou hlbkou, znakmi eklekticizmu, iné zas 
imponovali znal,mi bezprostrednosti zdravé· 
ho muzikanstvn a vyrovnanej miery v zvlúd
nulí idcovo-obsahovcj stránky v organickej 
jednot e. 

Prvá čas( prehliadky (koncert vokálnej 
tvorby, ktorý neodznel, považujeme totiž 
za akúsi pr·irodzenú pauzu prehliadky) pri· 
niesla vyclaren )• koncert tvorby pre deti. Kon
cert b ol rozdelený n a tri čast i: umelé piesne 
so , ·šcoh Pcnou tematikou, piesne charakteru 
budovat eľského alebo účelového a detsk é 
tanečné picsnP-. Y prvej časti nás zaujal 
cyk lus 10 piesní. .. Pod tou modrou oblohou" 
od Jar·oslava Smolku svojou vynachádzavos
ťou , har·monickou i melodickou bohatosťou. 
Kabel:íčov výber z cyklu Zpívúme hfacb l 
nové z\·uky, al e azda spôsob nivelizovania 
prirodzPného detsl,ého elánu mu uberal na 
žiadúcej radostnosti. Vý beru z cyklu Kvíli 
u cesty od Jozefa Vodáka tiež ch)rbul elán 
a vo výraze zabiehal do vôd impresionizmu. 
Z druhej skupiny treba kladne hodnotiť 
E benove J arní popevky veľmi v kusn e spre· 
vádzané inštrumentálnou skupinou n ezvyk
lého obsadenia. i\Iiestami prerážali prvky 
tanečnej hudby. Radostný, ozaj detský vý· 
raz mali piesne Luboša Fišer·a, Františka 
Sauera, Júliusa Letr·rana, Jindľicha Felda. 
Sú iste obľúbené v súboroch a zožali spon
tánny úspech. Súčasno~ťou dý chali detské 
tanečné piesne Miloša Smatka, Milana No
váka, Bedľicha N ikodéma, i keď v niekto
r·ých z nich sme cítili rutinu bežnej moder· 
nej tanečnej tvorb y. Tento ty p detských 
piesní bude si v šak v najbližšej dobe n eza· 
clúatefne kliesniť cestu k obľube. 

Z účinkujúcich súborov Kiihnov detský 
sbor s dirigentkou Markétou Kiihnovou vo 
výraze tlmil elán a bezprostrednosť detského 
výrazu a dr·žal ho viac v kultivovanom pred
nese, kým Ústredný pioniersky sbor (s di
rigentom J ozefom Mikešom) u ž v samotnom 
určení prcdnesen)•ch piesní bol b ezprost· 
rednejší, ž iv ší. Spoluúčinkujúci inštrumen· 
talisti boli na plnej výške svojej špecifickej 
úlohy. 

Prvý symfonický koncert predstavil praž· 
skému obecenstvu n ovú II. symfóniu pre 
organ a orchester (Heroickú) od Si!llona 
Jurovského. Autor si časťami diela Zivot, 
Utrpenie, Boj postavil náročný program a 
stvárnil ho podarene prostr·iedkami symfo
rúckého typu. Preto máme dojem, že uplat· 
1ioval skôr mozaikové útvary s výraznými 
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súčasnými hudobnými myšlienkami pred ne
ustálym evolučným tokom. Silnou stránkou 
diela sú ly rické m iesta. Všeobecne sa kon
štaton tla hutná inštrumentár ia, keffžc väčšia 
l'asť skladby útočí Z\-ukom plného or·chestra a 
tie to zvukové masívy ešte zahusťuje o~;gan. 
Sólo,·~· part. suvercnne prednesen~· dr. Fer· 
dinandom K lindom, bol využi t.~' typicky 
koncertuntnc a pom:íhal zv)·razniť mo· 
numrntálnc, ln rr·lc ·kné i lyrické partie. Dielo 
bolo pri jaté kladn E' a jeho hodnot~· sú veľ
ký m podnetom k úvah:ím. a ko ďalej roz· 
víjaC vitžne númcty, kt01·é symfónia riešila, 
v našej symfonickej tvorbe. Jm·ovského dielo 
je v tom jcdn\rrn z ohniviek. 

Koncert pre husle a klavír od Aloisa Hitbu 
vlastnil všetky at r·ibúty koncertu. J eho hud
ba, výbojnú lcn v harmonickej z)ožke, ·pl_Y· 
nula stále ch·namickvm tokom iba s me· 
koľk)mri rytn;iek~· a dramaticky vznršenýrni 
pm·tiami. Sólové husle boli zo stránky ná
strojovej techniky riešené ver mi osohit~"lll 
spôsobom. Dojern z celku je však taký, že 
autor tu neu platnil svoje niekdajšie ,-~·boje . 
všc tlw je tu uhladené, dokonalé. Zato F elixo
ve Koncertné variácie pre orch ester s pestrým 
inštrumentačn)·m vybavením poukazovali na 
suverénne zdúdnuLie variačnej formy . Bazí· 
rov ali však v nr nohom na t.eclmick)'ch prv
koch hoci i variačná forma poskytuje mož· 
nosť 'za hl biť sa do obsahovosti. Feli.xov sloh 
je osobitý, vyhranen )· a súčasný. Úspech 
skladby bol zaslúžený. . . 

Ceská filharmónia s v)·born:Ý-nl dmgentom 
\ "{u·lavom Jir:'!čkom dala všetký m dielam hl· 
bokú plastiku, pr·csvedčivosť. Za zmienku 
stojí kolízia pri Fcl ixovej skladbe (raz za 
30 rokov ). 

V prvom lwmornom koncer te sa stretli 
autori rôzn,·ch vý razových zameraní. Pre· 
dovšc>tk )·m ;ltts potešil úspech Concertina pre 
flautu od Andreja Očenilša v prednese na 
vysok ej interpretačnej úrovni stojaceho flau
tistu Miloša Jurkovii:a. Autor· tentokrát neci
tuje ľudov<· inton{tcie, rieši osobitným spô· 
sobom otázku zv ulm a výrazu n ástroja. Hu· 
dobné ťažisko je úmerne rozložené aj do 
sprievodn ého ]Jav íra (Helena Gáfforová). 
Autor i v tomto diele pokročil vpred na 
ces te za svoj ~k~·m národn)-m štý lom. 

Janečkovo Malé symposion - komorná 
suita pre flautu, klarinet, fagot a klavír -
pr·inieslo tradičnú, nevzrušnjúcu hudbu, i 
keď formovo-stavebne dokonale vyv{rženú. 

Kytica lesná, cyklus piesrú Ota Feren· 
czyho na slová R. Fubry ho s modernou 
harmonickou zložkou, miestami so stopami 
surealistického poňatia, je sledom poetic· 
kých obrazov. Nálada piesni bola pomerne 
na jednej rO\rine, len básne so sociálnym 

Dr. Fertl111and K lincltt s Ceslwu filhnrr;t~nio~~ pod tnhtovhott dr. V tic·lava .Jit·úélm predniesol 
11. symfomu Sunonn Jurovského 

obsahom boli dramaticky vzrušenej šie. Bolo 
by chy bou hľada( podľn názvov častí -
ilustratívnosť. Hanákov trochu pa letiek~· 
prednes vhodne vyzdvihol podstatné i'r·tv 
piesní. Klaviristka Klára Havlíková mu ;. 
tom bola oporou. 

_U Moments musicaux pt·c 11 nástrojov od 
IlJu. Hurníka sme ~ítili znaky tvorivej zre
losti. Autor zaangazoval prevažne v)' razové 
prostriedky racionálnych systémov, a tak 
melodika bola m iestami fra"mentárna v 
častých zhlukoch tónov prev~{ada tvrďosf 
ale i napätie, znásobené zložením ensemblu: 
Každopúdnc dielu ncclr\•bala hfadačská od-
,·aha. · 

_Film~''Ý srr~l ronický orchester s n emen ej 
vybornym d~r~~cntom Františkom Bclfínom 
n emal ľahkú úlohu zvlád nu( technicky a 
výr~zove n:'tročn é skladby koncertu. Di
verllmento pre s láči ky od Miloslava I<oľínka 
(pôvodne určené pre Slovenský komorný 
orche_sl~r) v y •·icšilo v hudbe životného jasu 
a ??.trmtzmu so všestrnnným využitím zvuku 
slactkov ty p modernej divertimentálncj hud
~y v pravom zmysle tohto slova. Treba 
JU zaregistrovať ako kladný prínos. Jm·oslav 

J. \\"oH \" Koncf'r·tnom ,-alčí ku a Kasúciách 
p r·e orchcstc>r· sa Yiac u siiO\·a l o pest rosť YOn· 
kaj ších zna ko,- ako o hlhlw a J ar·mil Rur"· 
hauser· ,. Hd iéroch pre orchester s použitú~1 
pn ·kov seri:\lnej hudby nepriniesol "pravú" 
sym ronickú hudbu, boli to skôr scénické 
obrazy, al e plné dramatick)·ch Z\T;llov. Kon· 
cert prc hoboj a orchester J ar·omína J3ažanta 
slavan)· na tradičn)·clr sla,·cbn)·ch i harmo: 
uiC'k)·ch p t·incípoch, nemal y~·h r·a ncný sloh. 
a t)·m sa čias točne zn fzi l:a jeho presvedči~ 
\"OSť. 

Program konccr·tu Pražského rozhlasového 
orch estm pod cicľavedorn~·nr vedením J ozefa 
lfmcíi'a mal menej prieboj nú miplrí. V)•me
nn názOJ:ov Cestm ír-a C r·egora b ud ila dojem 
hudobneJ scpny so základným motorickým 
pohybom finálového charakteru ale n etra· 
d ičnej formy. Sedmidubského Dčlnické pis
nč, v?čšinou spracoYané s troficky, sa p ohy
bovali v tradi čnej Yiar romantickej rovine 
pr·ičom orch ester bol miestami preexponova: 
ný. Skwle ich p redniesol K arel Berman . 
~1ostľákovo Pražské n okturno je stavebne 
1 obsaho,·c vyrovnané, úlohy využitia zv-u
koveJ podstaty sa zhostil sll·icdanfm orches· 
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tra s mal\·m súborom neoklasicistického 
charakteru. 'Typ hudby , ·ystihuje pohľad sú· 
časného autora na archaizujúci námet. 

Nami or'akávaná \'. symfónia Jána Zim
mera mala, ako , ·ždy, prehfadne staYnnú 
formu s hudobn\·mi mvšlicnkami. ktoré sú 
wiho "no,·é", ale celok nepr·c~ahovnl jeho 
známy profcsion:'tln~· štandar·d. Ziada sa stá· 
le 'iac hlbk~·, hfadania. Xajosobitejšia bola 
T. a IV. časf, III. časť svojou úsečnos ťou 
porušoYala y~·vúžcnos!' celkoYcj form y . 

Po jednom \'cČer·e núteného odpol:i nku -
koncert Ceského spe, ·úckcho sbor·u s pr·eth·i· 
danou premiérou vcfkého sbor·ového c~·ldu 
Eugena Suchoira sa musel odloži( na ko· 
nice marca - začala sa poslednú trel ina 
prehliadk~· no,·ými. nrohutn~·mi tónmi. Zno,·u 
sn prihlásili o slo,·o kantáty . Hoci obľuba 
tohto žánru z pochopitefn~·ch dôYodo\' " 
poslcdn)•ch rokoch poklesla, kantálová t,·or·· 
ba čcskoslo\'cn sk~·rh skladat cfo" nikdy cel
kom nezanikla Boli sme z,·edavi, čím ju 
obohatia d vaja skúsení a v~·znamní autori
Karel Reiner a Luboš Bárta. Obidvaja si 
vyt)·či li nemalé ciele. Bárta sn inšpiroYal 
letom SO\'ie tsk,·ch kozmo nautov a prrlo mo
hol S\'Oje dielo nazva( Zpev nového Yéku. 
Text \'ácJa,·a Xck\'idu sa SYojou atmo~fému 
nevdmi nabáda k zhmlobneniu. Bár·ta ho 
neprevzal bez zmen~· a ,·efa s nim praco· 
val. fl:í sniko\'e slo\'(o ,·šak nevyvolali silnú 
m sprraeru. Hudobnú reč kantá ty zoslÚ\'a 
bezv)·r·aznú. je múlo konh·astn:\ a príliš sa 
spolieha na silúcke gesto. Hoci kantúta nie 
je d lh:í. r·~·r·hl <' prit'h:ídza ÚIW\'a. ktor·lr u z 
autor nic je ~chopn~· nov)·mi núrazmi roz
ptýliť . Pnwdn. unjmä v orc·hestri sn Bárta 
pokúšal o r·oz, ·íjnnie SYojcj cloterajs<'j hu
dobnej reči a mnohé miesta uaznačujú, že 
už čoskoro môžeme od tnlento,·nnúho umeka 
očakú,·ať rozhodnej šie s)o, ·o. ak<· n 'ím hol 
schopný dať tenlol'az. 

Posúdi( rozsiahlu H.einer·o, ·n kantúlu " 
niekoľk~·ch Yelúch n po jcd.ilrom posluchu 
bez partitt'u-~· nic je rahké ani zúvidcnia· 
hodné. R einer· sp1·ávn e postihol dramatičnosť 
námetu slúvnvch februúro\'\·r h dní I'Oku 1948 
n ich umelecké st, ·:irnenic , . Siktanco\'om 
epose Patetickú urči t e mohlo pr·iťahovať 
skladateľ o nr pozornosť . Pravda, z no\' u nic 

· je - podľa môjho mízonr - slo\'n)· tn u· 
ideálnou základiíou hudobnej nadstm·b y. 
.\utor mal azda m eni( fomtúci!' on'hestra a 
·sboru v jcdnotliv~·ch ~astiach kantút ~· 
na vyjadrenie s,·ojich nesporn e z:'"·ažn~·ch 
myšlienok. J e možné, že Rcine•· dokonca 
precenil nosnosť lútk·y. \ " kratších, úderne 
vykontr·aslo\·an~·clt plockích by základmi 
idea diela na~ln cšté pádnejšie sformov anie. 
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\'efk~,n kladom knntát ~· .. 13ylo jim l iFit· let" 
je jej spevnos f. snaha o zrozumiteľnosť sbo· 
ro,·<·ho par·tu a najmú jej dramati cky kon
kré tna, niekde priam operne naliehavú hucl
ba. l-i:ar·el Reiner ide veľmi jednoznačne n 
iste s,·ojou cestou. nikde nesiaha p o PXll'a· 
, ·agantn)•ch "vymoženostiach". a predsa jeho 
hudba znie súčasne, m oderne. 

~\l cdz i olrorna kantútami st{tla h oncr•r·tnú 
suita Jiľího D,·orái:ka. Určite svedčí o ne· 
mal)·ch schopnostiach svojho autora, ktor~· 
sa lu pokú~al o skladbu hravú, pohyblivir. 
interpretačne ,·ďačnú a zrozumi tefnlr i menej 
skúsen )·m poslucháčom. Jej prílišná invenčná 
závislos( od Prokofic,·a \'Šak znal'n e zmen· 
sujc h odnotu diela. 

Syn~ fonick )• orchester n s bor Cs. rozhlasu 
pod , ·ed cnim Al oisa Klimu a členo\'Ía opery 
:\'D .\. Zlesák a J. Jinclrák urobili v šetko. 
čo bolo " ich silách, nb~· ~kladby \'yzn cl i 
,. najdokonalcjšcj podob e. 
Dr·uh~· komnrn)• konce1'l sa začal lL SO· 

nátou pre husle a klavír od Jiľího \'álkn. 
inšpiro\·anou básiíou Vzbur·a od ~I ichaila 
Lukonina. Skladateľ 'si vvtvčil (ažkú o'Jio llll : 
vyjadri( intímnym rozh~v'orom dvoch nú· 
strojoY zložit ý vý vojov)• proces star·ého d o
' 'eka, ktor)· si chce zacho,·a( svoju v nírt or· 
nú mladosC. Ak máme posúdi( sklaclat cfo,· 
úsp ech alebo neúspech, určite nebutl•.' mc ~ 1 -· 
doYať pre~n~· priebeh básnikových slôh. :'\r·· 
robil to \'Šak ani skladateľ, ktorému sa 
pod:uilo hudbou n·stihnúť zúkladnú m Y· 
šlicnku básne .. \.zda to n iekedy robil pr;,. 
stricdkamj trochu '\'OJlk:aj'ko .... )·mi a azda 
použil i príliš vera nôt. Vúlko,·~·m základ
n ~-m ú spechom j e a zostúYa. ze na rozdie l 
od mnoh)·ch in~·clr skladieb. ktoré sme po· 
htli nn prehliarlke. jeho hudba niečo hovorí, 
je naplnená em óciou a mieri jasne k s, ·oj
mu cieľu. Ak lto nezasiahla " ,~ icrnom kruhu , 
je lo len p ohnútkou k cfalšiemu pokusu . 
~[ohlo by sa tiež namietať. zt• \'úlko,·a hu· 
dobnít reč je príliš konzcr,·ati .... na. že iba 
rn:ílo pripomína zúpas zn no\'Ú hudbu našej 
doby. Pri posluchu mi ani !(tto skutočnos( 
príliš n eprck:ížaln, pretože myšli enková níÍ· 
plr'r upútala pozor nos( lakmpr· :á. tlo korwn. 
ktor·.:·nm. žiaL rh~·bn ~.iatlírci vnhol. 

.\'onelo Jozefa Berga patrí k tý m n epo· 
éctn)·m dielam ltran)·m na prehliadke. ktorí· 
, ·edomc opúšťajú bezpečnŕ. Yiac nlcho m f'· 
npj Yymicfané riečiš te hla\' ného prúdu našej 
hudobnej (\·orby posledn)·ch rokov. Pre d\'!• 
harf~·, kla\'Ír, čembalo. zvonkohru, Yibrafón. 
xylofón a početné bicie nástroje (medzi kto· 
r)•mi nech )•bali ani menšie z,·onky ) napísal 
p•·em~·šT;n·~· brnensk~· sklatla tcf piii Yi<>l b(·z 
ozmu''cnia. 1eh hlant~·rn znryslom b olo v~·
~kír~ai zoskupC'nic no,·~·..I t znrko\'~·ch kom· 

bin>lcii, ktor·•; sa mali stať nosi t eľ om auto· 
r·o,·)·ch myšlienok. .\' Pmózt·mc BPrg .. " ·i YY· 
t'· ilať, že sa mu :r.a t~·cht o predpoklado\' skôr 
podarilo sem tam prchocliť nejaký afor izmus 
a lebo snác[ epigram ako súv isi)· myslicn
ko"~· sled . Jeho intcrj<'kciúm a neučesan~·m 
~lo\'ll lll však nech~·bala isl:'t originalita. a o
bohatenie zvukov.:·ho registra komornej h ud· 
hy určite n ic jP hodnota znnedb a tcTmí . .\' e
budcmc sn n n a ut ora hncYaľ. že skladbu 
asi ,·ytvoril skô r z úsilia hľndnl·ski-110 ll<'Z 
z \'n útornej p otreby. 

Picsr'iov\- c,·klus Drsnú !:íska od Fran
tiška Pich~ nic je výraznejším obohatením 
nasr j literatúr·y a neprin:íša podstatné n ové 
erly \' 3U(OI'O\'ej (\·Orbe. JTf. klav Írna SOná ta 
.Jnna Kapra s,·edl'í o jeho ďal šom prildone 
k modern~'lll v)·razovým p rostriedkom. l 
stavba p rezrádza pevný, vopred stanoven)· 
poriadok, ktor~· je podoprel)' invcnr'r10n sú· 
,· islosťou lematick)•ch prvkov. E ncrgick)•. 
útočn)' charakter sonúty vychádza z r·ejmc 
z konkré tneho okruhu predstftY. Ich pre· 
hľaduému profilovaniu a konkré tn emu slvúr· 
neniu zostal skladateľ asi niečo dlžn~·, pre· 
tože účinok sa ,vždy ll!'r·ovnnl vynaložen ému 
tvorivému ú siliu. 

Interprelačn{l írroveú vše! k)·ch uve:lcn~·ch 
skladieb bola opä( veľmi '"Ysoká. J "an St rau s 
a Zora Lochmanová, Jan Hlavsa a Včra 
fl.epková, Jan Erml a najmä súbor b rncn· 
~kých umelco,· pod vedením Jiiího Hanou 
ska predviedli dobrú a záslužnú prácu . 

Posledn)• \'Ct~e r· sa nezačal príliš sľubnP. 
Scherzo pre m·ehcste r Den radosti od Miro
slava P elikána pa trí k tomu typu hudby, 
ktorý nnchúdza útočište v nesústr·edenc po
•'úvaných rozhlasových reláciách tzv . vyššej 
populárnej hudb y. Pelikánovi určite nech\•
bala s.naha o. vytvorenie _optimistickej , n~
komplikovaneJ skladby . \ koncer tnej sieni 
,·šak sotva môže počítať s ,·äčším ohlasom. 
Pravý opak pr·edsta\'njc s kladba Pnnorama 
~rahy od Yčroslava ;\'cumnnna. Opr{rntene 
JU autor ncnaz,·al piesr'iov~-m cyklom a le 
symfonick),ni obrazmi pre ba rv tón ~ or· 
<;hester. Ncu mann totiž úspeŠnE' h ľadú nové 
nevysliapan é cest~·. T ak ako b'ísn ici Ivmo 
\\'ernisch, ~Iirosla" CcrYenka a ~Iirosla" 
Holub pr·edstanrj ú neobvyklé pohfntlv 11 a 
Pr•ahu , tak sa i Xeumann snaží o nekor~,.,." _ 
čnú formuláciu s,·ojich myšlienok. o ú~imrú 
syntéz~ lapidár.neho výrazu a origin:'tlncj z \'U· 

ko,·osb, o S\'OJ rázn~· pomer sólo, ·<·hn hlasu 
a orchestra. ~eumann sn v šak celkom nc
, ·yhol určitej popisnosti a naturalizačnej Z\'U· 
komaľby. Ale nad tým ito drobný mi n ed o
statkami prevažujú k lady hrndačského úsilia 
nezošnurovaného ž iadnymi apriórnYmi mc· 
tódomi a pravidlam i, podnietenéioo , ·š'ak 

t \·oriv~· no nepokojom, ohmznt,·ornosfou n ta
lentom. 

Symfonickú fantázia .\IadJPlh or! Ivana 
Jir·ka uzalYorila t)rždct'r premié r. Cznvrela 
ho v cf m i efektne a zaujíma,·o. Pod zorným 
uhlom dneška lll'eite znovu vábi p ostava 
Shakcspcar·o,·pj d r·:'t m,· k noYému znnl\'sleniu 
a ~lv{trncniu . \" p1·og-;·an1e sn autor p~iznáva 
k tom uto úmy~lu. rlodnotiac ju z toh to hľa
diska ncmozno sldad hu oznai:i( za y)·razný 
p i'Ínos. Ani ,. hudohnom m ateriá li ani v 
j .. ho ~praco\'aní (ohith-oje je pevne znkotve
~é ,. d:h·nej tradícii symfonickej básne 
h~z lo\'ského typu vrútnne tematického ná· 
zvuku ) nemáme čo robi( s premietaním 
problcrnntiky do najno"šcj súčasn os t i. Fan· 
tázia j e , ·šak pôsobivo n zr·ui'ne kompono· 
\'fln:í , pr·rkvapnjt• ostr·~·mi kontr·aslmi a mo· 
Ze :,a houosi ( nt•,·šcdn~·n l napi-i lím. 

Sy1n foniek~· orcltt'sler hl. m. Pn d" · FOK 
hral pod takto,·);ou .Jindricha Roh~na vo 
v)·bornej forme. Spol'ahliv)•m tlmočníkom 
sp cvúckeho pa rl.u bol opäť .Jiudľich Jindrúk. 

Z:ín r· prehliadky potvrdil cclkoY)r cha
r·akter jej d ramaturgie, ktorá poukázala na 
slohovú šírku 7úberu prúc československých 
skladateľov. Od r)•dzcho tradicionalizmu až 
k urči tému zťl ravému ex per·imentátorstvu 
b.ol_o zaslúpc.n~·eh veľa postupov, ,·pfa od
ll~no,·. To JC :veľký klad tohoročnej p re
hlradky, ktor·ú 'do značnej m iery vyvažuje 
nc~oslatok skutočne zrel)·ch , pn:svcdčivých, 
nHlJSll'o\·sky prcch-edcných nových skladieb 
sir·okého spolo~cnského v)•znamu. 

.Ttílius teltÍan - · Pa1rel Echstein 

••••••••••••• 
S radosťou zaznnmenÚYarnc skut or.,nosť, 

ze zodpo\'ední zústupco .... ia or·chl'sll'a Ccskej 
filharmónie poziadali Ladislava Slo,·ioka, u· 
meleckého i;éfa Slo, ·cnskcj filharmÓJÚc. aby 
prija l m.icsto dirigr·nta v tomto y~·nikajt'rconr 
orchestri. Podobnú ponuku obdd:al Ladislav 
Slovúk aj zo Symfonického or·clwstra hl. ln. 
Pmh~· FO K. 

23. FE13RC.\.R.\ T. R. sa , . . \fosk\·e usku
točn il \'cČer t.,cskoslovenskej hudobnej tvor
ll\·· S~·rnfonický orchester ~'losko,·skej štát
nej fil har·mónie pod Yedením zaslúžilého u
melt-a Bieloruskej SSH Viktora Dubro,·skéllo 
po·cdvicdol Hr·dinskír b aladu Dczidcm Kar
dosa. Hapsodické variácie Klementa Slavic
kt~ho a S~· rnfóniu Sv ätopluka HaYclku. Podľa 
zpr:h· z .\loskvy, všetk v dieln l'eskosloven· 
sk~·clr skladatcfo,- sa sl~etli u tamojšich:J o· 
bccensl\'a s mimoriadnym ohhsom. J\epríza 
koncertu sa uskutol'ni la aj ,. Lcnigr·adc Mon 
27. febr uiu·a. 
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• • • • • LADISLAV 

HUDOBNÁ TEÓRIA AKO VEDECKÁ DISCIPLÍNA 
Hudobná tcóo·ia ako nouzikologickú dis

<'i pUna, ktorú sa zaobcn! technikou hudob
n~ho d iela, teda teória, ktorá skúma jed
notlivé zložky a sto·ánky skladby a z•n ·se
obeciiujc zúkl adné princípy, normy n postu
py , na základe ktor~·ch vzniká hudobní· di e
lo, má za sebou dlloé stoo·ol:ia s, ·ojho v~·yoja 
a v súčasnosti . podobne ako aj osta tní· dis
ť'i pliny hudobnej ved y, p rckonúYa štúdium 
rcdzie sYojich úloh, metódy a koncepcie. 
Zúkladn)·mi č i niteľmi , ktoré ovply n 'iujú v)·
, ·oj hudohnej teór ie, sú vlast ná hudobná 
prn.o·. chúpanú '" najsiršom zmysle slova, a 
•·ý•·oj vedcchéloo lll!JS/enia. ~o,·é kvality v 
C'huo·akterc súčasnej lou dobnej kultúr~· a v~·
sledky v oblnsti metodológie ,-jed ovpl ~· ,·iiu
jú charaktr o· fo o·mo,·nnia teórie hndh ~· v sú
i:asnosti. A ko na to poukážeme na inom 
mieste, ved Pcky traktovaná hudobnit teória 
ni e je a ani nemôže osla( izolo\"anú od di
dnkticky zameraných hudobnoteoo·e t ick~·ch 
clisciplin a opačne. T C'nlo vzájomn)· vzťah 
vedeckej a didakticky zameranej hudobnej 
teóo·ie ,-pi~Ta obojsto·annc na v)•voj tejto ob
lasti a v súčasnosti pociťujeme novú potre
bu vytvorenia súladu medzi no~·mi y)·do
h~·tkami vedeckej filozofie a mnrxistickC'j 
111etodológie s konkrél11~·mi poznatkami sú
easnej hudob nej pt·axc·. 

1 

\"~ i mniml' si aspoú , . h ruh)·ch črtúch v~·
Yoj metodologickej stn'mky h udobnej tl'óric 
,. jej dejinnom \")Toj i. 

\- antikP to bol sú.lwn staticky plat n~·ch 
z:íkonov luulh~· . od\"odcn)·ch aj z mimohu
dobn~·ch aspekto\". Hudobná teó o·in . ako nj 
jej poriadok, hola súčasťou S\"CIO\"t•ho po
riadku. a preto patri la do celkoYej u"enosti 
a vzdelanosti dob~-. Pritom empíria stúla tu 
oproti p"'·kom dedukomn~'lll z i n~· C'h ob
Jaslí vied , resp. prcdti tfov o št{olc. z núhožcn
sk~·clt koncepcií a ttf. 
• \" sto·edovcku badúme Yplyv ant ik~· prcflo
vsetk)·m \" 10 111 10 dualizme, ktor~· Sil lu V \"

\"inul ako po·otipólnosť med zi praxou a prv
kami scholastickej filozofie. m~ujllcej ~pe
kulatÍVJl~· cloarakt!'t' ' '''C'doYekej huclobncj 
teórie. 

V renesancii zaeína nadobúda( prevahu, 
rc~p. väčsiu samosta tnosf ,- ~·cloúdzanie z pra
X e'. leda empiri:;m11s. T(•nt o "'· tvOI'il ()I'Crl-
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poklady pre exaktH~' p u; toj '" skúmaní proh
lémov, rovnako ako raciona/i:;mus a huma
nizmus prispeli zasa k ved eckej u triedenosti 
a náročnosti hudobnotcoretickcj spisby. \" 
tomto smere mala hudobná teória h ty cel
koYého novovckc;ho v),voja vied : východis
ko z pra..-..e. triedenie a klasiiikúciu javoY, 
skú manie v~robccne platn)•ch zúkonitostí a 
tak ďalej . 

.LS. a 19. stoo·ocie po·ináša ZI'Od jednotlivých 
špccializovu.n)·ch hudobnotcorctických discip
lín a popri nich vznik teoreticky zamcranýcb 
kompendií, ako napr. učenie o kompo:;ícii. 
Hudobná teória sa oslobodila od špekula-
1 ívneho základu, os, ·ojila si indukčnú me
tódu: , -edcla zo,·šcobeet'i ova ť poznatk y, tieto 
zatr·icdiť do svstému a fonnulovn ť z neho 
\"y plývajúce z:\lwni tosti. Súčasne prestala re
prezen tovať hudobnú vedu a ko celok, pre
lOŽe' '" priebehu 18. stoo·očia preniklo do 
hudobnej \"C'dy dôslednejšie historické hľa
disko, ktoo·í· podmienilo vznik hudobného 
dejcpiscct,·a. Veda o h udbe prestala byf 
súí·ast'ou \"Šeobccnej vzdelanosti a stala sa 
~peci al izoyanou vedou. 

\"cfk)' podiel na zved!'ctcní hudobnej teó
o·ie mal m echanichý materia/i:;m.us, ktor)' sa 
snažil ch úpa t: jednoLliYé hudobnoteoo·e t ickŕ 
zákonitosti na zúklade matematicko-fyzikúl
neho poriadku, podmicoíujúceho hudbu. VeT
k)· vplyv na mechanicko-materialistické kon
cepcie v hudob nej teórii mali výsledky p ríro
dovedného h{tdania. Spolu s nimi vnikalo do 
hudob nej teórie okrem cl" ·ályhodnej len
dc•ncic k exaktnosti a ved eckosti aj prcsved
i·en ie o konštantnosti získan)·eh poznatkov . 
o zákonitos tiach hudobného materiá.lu a 
z neho vyplývajúcich dôsledkov pre tech
niku hudobného diela. Forma ako celok &• 

ja,·í mechanick)'m materi nlistom ako vekto
rov)• súčet prvkoY. Pohyb nie je vnútornou 
pi'Íčinou javo,·, ale c' ini teľom von kajším. 
Poznatky získané v istej konkrétnej ob lasti 
majú piatiC aj ,. in~'ch súvislostiach a ob
lastiach . i\lecloanick\· mater ializ mus zname
nal Y dejinách hudobnej teórie v)•znamnú 
progrcsínm ori('nt úciu , no pr·á,·e preto, ŽC' 

l u šlo ešte o zjednodušené chápanie materia
liznou, c''oskoro sa uk;ízali mnohé problém~· . 
na ktoré mcchan istické ponímanie javov n!'
vcdelo daí odpo,·cď bez toho. aby zákoni te 
ncupadlo cl o istého schemlllizmu a zúžení•ho 
pohľad " na hndnhnú matériu hcz ohľadu 

B U R L A S • • • • • 
A JEJ SÚČASNÉ METODOLOGICKÉ PROBLÉMY 
na vnímajúci subjekt a na mnohé dialekt ic
ké súvislosti medzi hudbou , človekom a 
spoločnosťou. 

19. storočie, s t oroč ie tz,·. po;;;itiv istic!.éhn 
'"Ý' 'Oia v ied, zasinhlo aj nami skúmanú ob
l:os( hudobnej ved y. Hudobnú teória už ma
la k d ispozicii is té poznatky akusticko-f~· 
ziká.lnc, počiatol·né búdania Y oblasti vní
mania hudby. QyJúdanic indukčnej metódy. 
uplatnenej v oblasti v tedy živej hudby ldn
sicizmu a romantizmu, čiastočne už aj hud
by barokovej, vied lo teoretikoY k tomu, aby 
z jednotJi,-ých aspektov u triNiil i abstrakciou 
získané poznatky d o systému objektívne p la t
ných noo·iern, aby v ystihli hla\"né opakujúce 
sa a opakovateľné princípy hudobnC'j tvor
by . H.ozldad celku na jednotlivost i oYpl ~·v
nil popisný charakter pozitivistickcj metódy 
a súčasne spôsobil izoláciu jcd notliv)·ť'h sys
témov nm·zújom. Spolu s tým sa upcn'ío
vali aj po·cdstav~' o YŠeobecncj platnosti "~' 
t,·nren~·ch poznatkov. 

Poziti,·izmus ako Ycdecká metóda vvt,·o
ri l l ~·m , -edc isté h ranice, za ktoré s~1 už 
jeho zúujem nemal alebo nemohol rozširo
vaL Skúman ím podobnosti a následnosti , ako 
aj hľadaním závislosti jcdnotli v~·ch prvkov 
navzájom, vyčerpáva sa záujem pozitivist ic
ky oríentovan cj teórie. Tým sa stalo, že jed
notlivé systémy poznatkov ostali izolo,·ané. 
podávali sa ako sta tické a precet'íovala sa 
ich pla tnost'. Gottfo·ied W eber a Adolf B. 
~\1 ao·x v 20. a 30. rokoch 19. storočia vvdú
, ·ajú s,·ojc clcmentúrnc náuky o h udbe ·s o
značením ako .,v šeobecné", ktoré majú pla
tiť vždy, ktoré hovoria o všetkom, čo ;a 
týka hudby, a s{t m·čené pr<' všetk ),ch (pt'C' 
odborníkov i amatérov). Táto predstavil 
•·šeobecnasti zasiahla celú obl osť hudobnej 
tC'óriC' 19. storočia . Aj Hugo Ricmnnn, jeden 
zo zaklodatcf ov h udobnej vedy , . 19. storočí. 
bol pres,·edčený o YŠcobecncj pla tnosti do
vtedy ziskan)·ch po;matkov o hudbe, ba do
s)o,·nc konštnluje: ,.Die .\llgemeingiiliigkeit 
d er Gl'ltndlagen unseres :'llusiksvstcms ist 
nicht anzuzweifeln.'· Hudobná teó;·ia 19. sto
ročia , i keď bola prevažne zovšeohecnením 
dobovej hudobnej pra..-..e, pod:ívula svoje po
znatky Z\"äčša bez h istorického vYmedzenin 
ich pla tnosti. Y dôsledku toho d~šlo v oh
lasti hudobnej teórie k zámene historickY 
konkrétnej jaYovcj formy i s t~·ch z:íkonitosií 
za podstatu zúkonitosti samej . Jn~·mi slm·a-

mi : do všeobecnejšie platných princípov a 
noriem sa zakalkulovala aj tá stránka javov, 
ktorá j e menlivú. Preto kodifikovala isté 
normy ako "večne platné", vyplývajúce v raj 
z daností akusticko-fyzikúlnych alebo antro
pomorfn)'ch . Tba dnešné dialckticko-vývo
jové h f adisko u mož1'iuje vid ie(, že aj tie 
všeobecne pla tné princípy sú v pohybe a 
také ka tcgóJ:.ie ako tonalita, harmonická 
funk cia n istá formová schéma sú len his
toricky a v)'Vinovc modi fikované formy 
vzťahov a štruktúr. Sme svedkam i, že mno
hé "večné" ka tegórie nie sú mctaf~·zické, že 
strúcajú " ·oj p rPdchádzajúci y )·znam, alebo 
že sú v~· tlúčané novými kvalitami vzťahov. 

Spominaná ilúzia všeobecnej platnosti o
vplyvnila charakt er hudob nej teórie aj v 20. 
storoči a v mnohom zapríčini la jej konzer
vatívnosť : konzervatívnosť v metóde i v tej 
skutočnosti , že sa na dl hší čas prestala poci
ťovať potreba neustáleho doplt1ovnn ia sys
tému poznatko\" spolu s vyvíjajúcou sa hu
dobnou tvorbou . V dôsledku t.oho sa ešte' 
i d nes stre távame s tak~-mi tendenciam i, 
l; toré chcú hodnoti( alebo vysvetľovať hudbu 
historicky odl išn ~·ch období normami vyYo
den)·mi z období iných , a to smerom do 
minulosti i smerom k súčasnosti . Konkrét
nejšie povedané : systém hudobnej t eórie, 
ktor~' yznikol zo skúmania barokoYej , lcla
sicistickcj a romantickej hudb y, nie j (' vyho
v ujúci na skúmanie stredovekej a o·enesan<!
nej vok:ílnej poly fón ie ani na skúmanie hud
by 20. storočia. 

f>a!Sou črtou hudobnej teórie 19. storočia 
bol jej europeacentri:;mus. ktoo·~· chá pe vše
obecnosť hudobnej teó rie aj '" zm~·sle terito
riáh10-pricstorovom. Len noYŠÍ vývoj e tno
mnzi.kológic bol schopn)· naruši( skostnate
né predstavy, ktoré stotožňoval i \"~Toj svc
toYcj hudby s vývoj om európsky m. To mú 
dôsledky nielen v rozšíreni horizontov hu
dobného dejepisect.va, ale aj po·e hudobnú 
teóriu, k torá musí opatrnejšie formulovaf 
plat nos( poznatkov získan~'ch z európskej 
umcl<'j hudby a súčasne sa npnzatvúrať pri 
posudzoYaní všeobecne plo.tného a jedineč
ného len na oblasť európskeho v~·,·oja. 

Ak múme teda rezumovať dotenojší vývoj 
hudobnej teórie, treba konštatonl(, že po
zornosť hudobnej teórie bola doteraz ne
úmcrnľ' dc>kladnc zameranú na skúmanie ba
o·okového a klnsicisticko-romantického hu-
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dobného materiálu na úkor poznatkov získa
ných z novšieho hudobného v)-voja, z hudby 
nášho storočia. Doterajšia sústava poznatkov 
~a ch:\pala skostnatene, staticky a izolovane 
s tendenciou precetwvať platnosť doteraz 
získaných princípov a noriem, a to tak vo 
vzlnhu k histo•·ickému v).-voju, ako aj vo 
vzťahu hudobných kultúr rôznych kontinen
tov. Toto obdobie relatívnej stabilizácie s~·~
tému sa javí ako prckonané a ďalší vývoj 
si vyžaduje tzv. otvorenie systémov nov~·mi 
poznatkami, ktoré pravdepodobne zasialmu 
aj do doterajš<'j koncepcie a metodológie 
jednotli,·~·ch hudobnoteoretick)·ch disciplín. 
Takéto ot, ·orenic ~~·stému neznamená, že by 
sa mali likvidovať doteraz získllné poznatky. 
zavrhnúť všetko, čo sa dosiaľ v tomto sme
re vytvorilo, ale práve naopak, kvalitatívne 
obohatiť dote•·az znúmy obraz o nové kva
lity. 

Pokúsime sa v stručnosti naznači( meto
dologickú podstatu nov)'ch tendencií v ob
lasti hudobnej teórie. ktoré stoja za p ostulú
tom prebudovania s~·stému vedeckej hudob
nej teóri e. 

Medzi základné a v),vinove najjednoduch
šie formy vedeckej p1•úce patrÍ lZ\". /;/asi{i
hačná analýza, prostredníctvom kt o•·ej sa 
ltľadajú spoločné vlastnosti rôznych, a prť'd
sa v niečom podobn)·ch javov. Uplatnen ím 
takéhoto metodického postupu sa vytv<irajú 
kategórie, k toré ozn aeujú jednu spoločnú 
vlastnosť mnohých jednotlivostí: tak vznikli 
v hurlobnej teórii ah~trakcie, ak o napr. ron
do. sonútovú forma, dvojitý· kontrapunkt 
atď. Vo vedeckej metodológii sn tiNo mno
žiny vecí nazývajú triedami. Dalším uplat
nením klasifikačného postupu je objavovanie 
vzťahov medzi viacerý-mi triedami: nap1·. 
súvis rn ed>:i pies•íovou formou a rondom, 
medzi rondom a son:\ tovou formou atď .. ako 
aj vybudo,·anie systémov a štmktúr na zlÍ
klade medzi h·icdami. Ak máme takto vY
tvorenú predbežnú syntetickú klnsifiko'Jci;l. 
vieme rio takéhoto svstému zaradiť každ\· 
r_ľam jaY analy tickým. skúmaním jeho vlast
no~tí. 

Dalšon. vyššou for·mou metorlologick~-ch 
postupov je lz,·. t>::;(ahorá analý:a, ktor>'• 
skúma kombinntorickú ~trúnku javo,· zn 
prcdpokladu, Ž<' Yla~tnosti jednotlivých prv
kov ni<' sú len ,. ich izoJo,·anom postavení. 
ale žc sa menia a v~·tv{trajú v konkrétnych 
, ·zlahoch s prvkami in~·rni. Tento postup 
umož•íuje vytvorenie kategórie funkcie. kto
rá yyjadruje závislú t'·i n ezávislú formu prc
mennosti. Typick)'m príkladom na uplatne
nie v>:ťnhovej anal~·z~· bolo napr. ohjm·en ic 

72 

harmonickej funkcie, z ktorej ,;.·plý va, ze 
akord súm o~<'bc nie je nositefom stálej v )·
znamovej v last nosti, ale že sa tá to Y!astnosf 
z ískava iba konkrétnym postavením akordu 
v hudobnom procese a že teda ten istý ako•·d 
rnóže maf róznu funkciu. Vzťahovú ann
l ~·za umožľíuje v teórii form y skúmať or
ga nické zloženie hudobnej formy a z tohu 
,·ypl~·vajúcu funkčnú uspôsobenosť jednot
Ji,·)·ch jej zložiek, princíp tonality atcľ. 

\"yužitie ldasifikačnýr•h a vzlaho\-)·ch ana-
1~-z . ktoré samy osebe bez využitia nároi'
nejsích postupov reprezentujú tzv. popisntô 
štádium rcdy. t(•me•· úplne vyh ovovalo JH>· 
zitivisticky oricntonmej hudobnej teóri i na 
v~·t-..-oreni c systémo,- jednotlivých disciplín 
a na objavenie hla,·ných noriem h udobnej 
tcchnikv skľmHmt•ho materiálu. 
Vcde~ké myslenie sa však neuspokojovalo 

len s t~·mito vo vnútri uzavret)·mi a oproti 
ostatn)·m javom izolovan}-mi systémami po
znatkov. Ak sa spoznali i ~té zákonitosti yzfa
hoY a zovšeobecnené triedy spoločn),ch vlast
ností množín, vznikala otázka, prečo tieto 
zákonitosti platia. Odpoveď bolo potrebné 
hfadať v príčinách stojacich mimo týchto 
' J'tYorených systémov poznatkoY. Tým, že 
,·šetko má svoju príčinu, že všetko je >:a
pdi!inené alebo zapríčiňujúce, stfn·al sa uz:.t
Yret~' a predt)'m izolovaný syst~m súčasťou 
ešte širších celkoY. Tak sa zrodila hau::álna 
analú::a. ako metóda objavovania nových 
vzlal10v. a t)-n1 aj bližšieho p oznania podstaty 
,·ecí. Táto kauz<ilna anal)·za v hudobnej teó
rii umožňuje objavovať súYislosti technic
k~·ch ja,·ov s príčinami, k toré už sloja mimo 
ohlasti hudobnej teórie. Od objavených prin
cípov. nm·icm, schém vedú nitky k poznat 
kom hudobnej histórie a estetiky . Vytvoren~· 
princíp sonátovej formy ncmožno teda pint• 
pochopil. ako ho n c,·i!'me sprúvnc zaradiť do 
historického v)·voja hudobnéh o klasicizmu 
a ak ncpochopíme estetick~' ideál dohy, kto
r~- jeh o vznik podmicnil. T~-m oblas( hudob
nej teórie otvára svoj systém smerom k spo
ločenskému "spektu a k disciplínam, k to•···· 
skúmajú sfé•ru vnímania a hodnotenia hud
by. Ako vinicť, k::nt>:úlny p1·incíp nelikvirlu 
je špecifi(":nos( jcdnotliv~·ch disciplín a ich 
metód ani 1Hoh. ale hfadanírn mnoh ostran
n)·ch súvislostí a ~ l<úmaním polyvalcntných 
,-zťal10v umož1íujc hlJ)šic poznanie skúma
ného predmetu. Knuzalit,a smeruje teda k 
od izolovanému nnzcr11niu na jednotliví• sfé
ry poznatko,- a búra umelé priehrady medzi 
jednotliv),mi disciplín,.mi tej-ktorej v ednej 
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Dňa 10-ho marca 1935, večer o pol 9 hod. vo vel'kej 
dvorane Scha lkházu koná k o ncert 

PROKOFIEFF 
u m el ec na klavíri . 

~cr=-

1935 március hó 10-én, vasá rnap este fé l 9 ó rakor 
a Schalkház nagytermében 

PROKOFIEFF 
a zongoramúvészet nagymeste rének hangve rsenye. 

~~ 

PROGRAH: 
1. Prokofieff, Sona te ll. op. 14. 

a) Allegro mt~ non troppo 
b) Scherzo 
c) Andante 
d) Vi vace 

2. Mussorgsky, Drei Bilder ii US einer Ausstellun J.:: 
3. Schubert Walzt r Suite 

PRESTÁVKA - SZU NET 

4. Prokofieff, Drei Erzählungen der al ten G ros smu tter op. 31. 
No. 2. 3. 4. 

5. Prokofieff, a) Etude o p. 52. 
h) Landschaft op. 59. 

6. Prokofieff, Drei Oavottes op. t 2. 24. 32. 
7. Prokofieff, Toccata op. ll. 

Na koncerte prednesené diela dostať u Vitéza 
A hongversenyen eloadott darabo k Vitézné l kaphatók 

Koncert začína pre sne o 1129. hodine 
A hangverseny pontosan 1'29 órakor kezdódik 

Velly koncertný klavír "FÓRSTER" je od fmy Loitsch 8< Reibel v Koškia<;h. 
A nagy " Fó:R STER" hangversenyzongora Loi1sch és l?eibel cégtô l ,·a ló. 

Cena progr amu - Miísor óra 

Kl! 1.-
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oblasti. 1\'Ioderná muzikológia si nevie pred
staviť svoj systém ako súbor disciplín, ktol'é 
navzájom nesúvisia. 

Objavenie princípu kauzality nic je ešte 
špt>cifickým prínosom marxistickej vedeckej 
metódy, a p reto nie je udivujúce, že v sío
ť·asnosti sa a j ncmarx.istickí muzikológov ia 
usilujú o komplexnosť nazerania vo vz;'o
jomnej súvislosli všetk)·ch muzikologickýrh 
disciplín. Co je , ·šak zdanlivo pa radoxné, j e 
skutočnosť, že ozaj dôsledné a všesto·anné 
rozvinutie kauzalily vo vedeckej melódc sa 
dá docieliť iba prckonaním kauzality samej 
vyšsou formou vedeckej melódy, dialehtic
kou ana/ý;:;ou. ktorou sa urnožiíuje dôsledné 
materialistické chápanie vo vedeckom mys
lení. Tým pribúda do vedeckej metódy d ô
sledné vývojové chápanie javov. učenie o 
jednote kvalitatívneho a kvantitatívneho, 
o jednote protikladov, o vzťahu všeobecného 
a zvláštneho. absolútneho a relatívneho atď. 
Ten to metodologický princíp nárn množ
ňuje hlbšie chápanie javov a zákonitostí hu
dobnej teórie a komplexn~· pohľnd na prob
lematiku hudobnej techniky ,. jednote lo
gichého a historichého aspehtu, '')'itsťujúci 
do jednoty všetk~'ch muzikologick)·ch d iscip
lín pri súčasnom prchlhení špecifických me
Jód jednollivých d isciplín. Tak dospi e\'amP 
k dialektickému chá paniu zákonitostí hudoh
nej teórie, ktoré obsiahnu v sebe princíp 
opakovateľnosti, ale a j moment y neopaku
júceho sa napredovania a diferencovanosti. 
?vfelódia, harmónia, polyfónia. ry tmus, for
ma a iné aspekty sa navzájom prelínajú a 
pomáhajú zodpovedať otvorené problémy 
jedna druhej. Komple.."C hudobnej techniky 
sa spája s históriou, etnomuzikológiou, eslc
tikou , psychológiou, pedagogikou atď. , čím 
sa vlastne realizuj e aj dôsledné materialis
lické hfndisko. kloré skúma hudbu ,. jedno
te spoločenského nspektu, aspektu vnímania 
a hodnotenia a nspclau technického. 

Y dosledku takéhoto chápania m ení sa aj 
systematika hudobnej vedy. J ej vypracova
nie sa v marxistickej muzikológii nejaví ako 
púhy formálny akt, ale je to v istom zmysle 
aj pracovný program v metodologickom a 
filozofickom význame. Bez nárokov na vy
i'co·panie a vyargumcntoYanie podávame tu 
a'poň v hrubších t'-rt tkh núš náv rb systemn
liky hudobnej \'ed y, ktorá zahrnuje tri zÁ
klndné oblnsli muzikologick~·ch d iscipHn : 

l. Oblasť spoločensho-vývojového a~peh
tu. na lwclbtL; sem patria h islória, etnomm:i
kológia n sociológia hudby . 

TT. Oblas( v nímania a hodnotenia hurlli!J: 
sem patrí akuslika, fyziológia, psychológia. 
estelika a pedagogika hudb~-. 

TTJ. Oblas{ technického na:erania na hud· 

bu; sem patria disciplíny, ktoré skúmajú tó
nový systém a jednotlivé zložky a stránky 
hudby : r ylmus - teória ry tmu, melos - me
lodika, polyfónia, harmónia, farba - orgn
nológia a inštrumentácia, dynamika, for
ma - teória formy. 

Naša systematizácia predpokladá mnoho
strannú vzájomnú spätosť všetk)·ch disciplín 
i oblastí s pohyblivosťou centra podľa kon
krétneho charakteru problému i úloh, ktoré 
ideme riešiť. 

V zújomným vzťahom disciplín technického 
nazerania na hudbu s hudobnou pedagogi
kou a didaktikoll s\1 podmienené hudobno
náukové disciplíny: elem entúrna náuka o 
hudbe, náuka o kontrapunkte, náuka o har
mónii , náuka o formách, náuka o inštrumen
tácii a hudobných nástrojoch - i keď je 
z doternz povedaného zrejmé, že tento vzťah 
nie je jediný, hoci určujúci ; že nitky novej 
Yednej metódy vedú v sYojom rozpracovaní 
ku všetk)·m ostatným hlm'llým oblastiam 
muzikologických poznatkoY. Z nášho hľadis
ka je pozoruhodné, že z niektor~'ch discip
lín technického nspektu sa nestali pre užšiu 
väzbu na historickú a esletickú podmiene
nosť náukové discipliny. X apr. z oblasti ryt
mu a melodiky. Zdá sa, že tálo skutoi:nosf 
spôsobltjc isté medzery v doterajšom hudob
nom vzdelávaní, ktoré by bolo treba od
strániť. 

Nakoniec uYed ieme niekoľko stručných u
záverov: 

1. Vzhľadom na nové výsledky v m e
todológii hudobnej vedy stávajú sa tradične 
chápané hudobnonáukové disciplíny kon
zcrvalivnymi a jaYÍ sa všeobecná potreba 
prebudovania ich systému tak, aby ob
siahli v sebe princípy dialekticko-v)·vojového 
hľndi ska a komplexného sk(unania problé
mo,·; aby sa na novej úrovni vyriešil pre
dovšetl<ým vzťah všeobecne platného ku 
konkr,; tncmu a historicky jedinečnému. Z 
poznania. že v súčasnej situ{ocii neplatí to, 
•' o škola v hudobnej teórii učí , vzniká to
liž najmii u sklad nteľo,- pocit , že tý-mto 
fnktom pt'P<talo sku točne všetko v minu
losti platné byť zľ1\·äzn~-m po·t• súčasnú t vor
bu. Pociťujú zdiskreditovanos( celej hudob- · 
nej teórie, pretože vidia zn•jm~· nesúlad 
medzi tým, čo teória vydáva za všeobecne 
pla l né. a medzi súčasnou kompozičnou pra
x on. 

2. :\cj cstntjc hudobnonáuko\'á disciplina, 
kiOI'á by hola len pcdagogicl<o-didaktickou 
zúležitosťou, ale každá z nich úzko . sú";sí 
' vedeckou teóriou hudby, ako aj s výsled
kanlÍ ostatných muzikologick~Th d isciplín, 
nakoľko z nich čerpá vecn~· z:íldad svojho 
ut-cnia. 
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============= }\ J\J J< E -r ;\============== 
pred III. sjazdom Sväzu československých skladateiov 

J>rp/;rapiro rýchly rast a nurosť rýrÍJlOI'ého st-.>án1owlllia nášho =.ivota 
dennudemw nastoľujú Clo r elw novú látl..:u 11a ::.amyslenie. T oto ::.amyslenie 
nad .2;irotom nie je ničím iným ako kritir-1-;ým ::.~>ážením úspechov i ojedinelých 
nedostatl..:ov . Prináša pre No velw ponaucenie i schopnosť lepšie vidieť, ale 
i lepšie tvoriL a ut várať ďalší vývin. Ah sa La/ao dívame na beh nášho .2;i•>ota, 
nájdeme V 1'10111 dosť mlÍcfryc/1 rád i CÍno v, /..:tO/'(; llÚ/11 lllÔŽtL byť 'POdidlom na 
dobrej ceste. , tJ,· má byť na.~a l..:rit il..:a lÍ.spešná, musi vychádzať ai ::. týchto zre
teľov. Musí sa •·efllli citlivo ddať správneho smeru rodiaceho sa nového života 
a jeho v ýv inovej dynamiJ.·y. To čo je dn es dobré, včera m oh lo byť e.~te len 
fantá::.iou, a pre lwdúcnosť môže byť U:, prekonané . .. 

Andrej Očenáš 

• 
Myslím, že hla.•·ní1n požadavl..:.em, kt.erý by III. sjezd m el splniL, je v ytvo

ŕcní detného, tvoŕi•·ého a vprawle sudru=.shého o•·zduši ve všech oblastech 
tvorb.y. Duhladná znalost novúch del a problerrwtiky s nimi spjaté, vysoká 
vzá jemná náročnost k tvorbe bez ohledu na tituly a funkce, upŕímná ' snaha 
p omnftat kritikou, názorová ŠÍre a ideO\IlÍ jedJWla, vedomi SOUvis[OSLÍ naŠich 

hudebních vecí se socialisticl..:ým =.i,,olem. nténe representace a v ice práce pro 
společnou vec. To je Lo, oč nám jele a musí jít. usilujem e-li o další rúst a roz
k•·ét naší hudební lwltury. 

S jP::.d ll!J mel k temto ntá::.J.·ám nejen ríci ro::.lwdné slm·o (téch hylo prL 
ríizných pN/e.2;itoslech •·yslm>eno u=. ''íc ne=. dost !), ale v duchu X ll. sjezdu 
KSC úu mel rutrol:it nutné politicf·w -orgalli::.ac:ní pl·eclpokladv pro jejich re

šení. 

Vsie/mi tedy ceháme ud 1/l. sje::.dtt SCS mnoho. Proto je díiležité, abychom 
jeho vrcholícím pfipra•·ám dali vše, co je v 11asich silách. 

Polwcl jele o výsleclhv mé dastní t viirčí práce, pristtLpuji 1..: sjezdu s knížkou 
o sovétské lwclbe Talent: mistrovství, svétový ná:.or, k torá '~'yšla v ledntt 1963, 
a se Symfonií, její~ partituru jsem práve dokončil. 

Václav Kučera 
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O ll. SYMFONII 

Po h•·atislavskom i pra:l.skom m ·edení Juro\·ského TT . symfónie sme 
požiadali inLe•·preta diela d1·. Fei'Clinanda K lindu o vyslovenie svojich 
názo•·ov na skladbu, ktorú s mimoriadny m zápalom naštudoval a pre
miéi·ove predviedol. 

Ako nazeráte na sltladbu, aký -vzťah ste 
si k nej "YLvorili a čo o nej súdite.' 

Koncepcia nového Jurovského diela je 
daná obsahovou náplľlou jednotlivých častí: 
Zívol, Utrpenie, Boj. J e jasné, že do po
predia sa dostávajú obrazy dramatična a 
hrdinstva, teda konfliktové situácie i občas
ná drsnosť - menej lyrizmu a kľudu. Včle
nenie organa do lmmplexu veľkého orches
tra tiež vyplynulo z ideového zámeru. Or
gan je nositeľom heroična v celej skladbe 
(podtitul j e "Heroická") , a tak ako človek 
v živote, i on sa v orchestri uplatňuje sú
časne ako indivídium i ako člen kolek tivu. 
J e schopný veľkých činov, hrdinstiev, vie 
čeliť životným strastiam (l. časť ), no dáva 
sa i strhnúť pr·údom, trpí a život mu )l!'ú 

smútočný pochod (Il. časť) . Jeho regene
račná sila je nezničiteľná, tkvie v podstate 
života (veľká "nosnosť" hlavnej témy Ju
rovského) a vo vzájomnosti progresívnych 
síl vie spolu s nimi vybojovať hr dinský zá· 
pas (III. časť) a dospieť k víťazstvu. Cha
rakter organového zvuku takýmto pred· 
stavám azda najlepšie vyhovuje - má po· 
trebný dynamický i farebn~, ambitus, stá
losť tónu, vie podporiť orchestrálny zvuk 
i oponovať mu. Použitie organa bolo teda 
myšlienkove podmienené a nešlo tu o pod
nilm utic inštrumen tačného experimentu. 
Preto na jcrlncj strane azda chýba inštru· 
mentálne experimentovanie par excellence, 
na druhej strane je to však V)"'ážené pre
svcdčiYosťou a dokonal)'lll sklbením dYoch 
tak ťažko riešiteľných p<!rtnerov, ako je 
organ a orchester , čo samq osebe je nové a 
podnetné. Treba povedať, že práve lttlo sú
hra pr·ináša ta];é množstvo kompozičných 
problémov, až odrádza mnohých skladate
ľov. Okrem Händlových koncertov v tomto 
zánr·i niet tradícií a kazdé dielo takrečeno 
musí vytvoriť vlastn~· zúklad. Jurovský vyu
žil mnohoraké techniky vzájomného pomeru 
orgaua s orchestrom ·.·eľm i účinne, ba zvu-

kon• SLastnejšie, a preto i nástrojO\'(' vď al'· 
rwjšic ako mnoho iných súčasných skladieb 
tuhlo žánr-u (v čs. literatúr·e máme 9 d iel 
s koncertantným organom!). Jeho dielo hod
not ím ako kladný prínos do našej hudby. 
.\Iozuo som zaujal)•, ale ako interpret mu
sím byť, ináč by som ho nemohol hraL 
Tento vzťah som si však nadobudol pozna
rum u som presvedčený, že na tomto zá
ldude ho môže získať každý. 

Aké problémy sa vyshytli pri naštudovaní 
tohto diela? 

:\ loje or·gano,·é nebudú také zaujíma,·é -
~ ú povahy špecifickej, nástrojovej, a ako 
" každej súčasnej skladby, ide tu o Yžitie 
sa do novej štylizácie sólového partu. Ak 
ide o o p roblémy orchestrálne, ide tu v pod
state o dYe veci. \'eľké symfonické obsadenie 
žiada detailizované odstupr'ioYanie ( dyna· 
mické ) nástrojov a skupín. ktoré skladateľ 
vnútorným sluchom síce clti, ale realizáciu 
mnoholuát ponecháva až na naštudovanie. 
Slovenská filharmónia pod vedením vnútorne 
skutočne hlboko zaangažovaného 1~. Hajtera 
YenoYala tejto úlohe mnoho ~kúsok a pripra
, -iJa dôstojné premiérové predvedenie. Po 
druhé ide o U\'Cllomenie si, že organ nie 
je schopný produkovať ľubovoľnú farbu 
, . ľubovoľnej dynamike. Naopak, urči tú far· 
bu mozuo tu dosiahnuť v 11rčitej, obmedze· 
nej d~·uarnickcj sfére. Keď sa organ ncmi1 
uplatniť len ako kolos s určitým charaktc
r·istick)·m, ale v podstate stabilizoYan)·rn za
fa rbením, treba prispôsobiť dynamiku or· 
chcstra týmto zúmerom. Pri prvom prcdYe· 
dení to tUl i nebolo celkom možné - žiadalo 
by sa vyskúšať niektoré dynamické, možuo 
i polohové retuše - a to chce čas a od
pocú,·anie. P ri nahrávke sú pre tak)·to spô· 
sob prúcc, samozrejme, Iep~ie podmienky, 
a d ielo by tým iste získalo ua farehnosti 
u rozmanitosti. 
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IGOR 
VAJDA: SERGEJ PR O K O·F lEV A MY 

• • • 
Scr~ej Prolw{i1••· je jedno11 :. rwjväi:.~ích postá·v hudby dl'ac/siateho storo
čia . . Uajster neo!Juéajncj techniky, v tipný - pritom jasný. ai cudne čistý 
••o q jr" :.e - [u.d.~ku dobrý a hlboho cítiaci. Jeho •·ý:.nam JHI' modernú 
Inu/Im 11(•/m/ eiite docenPný. Jún Ci kker 

J e to skutočnosť , a predsa sa nám akosi 
nechce veriť : Sergej Sergejevič P rokofie,· 
už desať roko,· nie je medzi živ~·m i . 5. mar·
ca 1953, uprostred poslcdn~·ch úpr·av hah'trt 
Kamenn~· ln·ietok, zomrel núltl c človek . kto
rého zmyslom ž.ivota bola ustm-ičnú syste
matická p r{tca na vytváraní no\·)·ch hudob
n)•ch diel. V pracovitosti a mctoclii'uosti mal 
v skladateľskej rodine nášho storočio ~ice 
nejedného podobného, sotYa by sa všok na
šiel taký, ktorý by ho bol Y pracovnom 
elúne skladateľa, klaviristu rt zaťas i kri
tika a dirigenta p•·c,-~·šil. Dokawj<' to už 
samotný počet jeho diel, v modernej dobe 
neobvyklý: v~·šc 130 ( !). Treba zdur·aznif. 
že wľká viičšina z nich si zaslúži naj,·~·ššic 
ocenenie. Sú medzi nimi niel<'n d nes už 
svetoznáme celovečerné balety, s~·mfónie; kln
vírne skladby (preclovšctk~·m koncerty a 
sonítty ), ale nj pomeruc m(t!o známe (cel-

Co prinieslo pra:..,/;.é prc•l!liadhn~·é pn'dve
denie s Ceshou fi lharmóniou .. ' 

cr spolu s dirigentom \'áclavom Jir·áčkom 
priniesla suverénne, intonacne a technicky 
bezchybné p•·cclveclenie za dve krátke skú
šobn,; frekvencie. P roblémy, ktoré som spo
mínal u bra lislaYSkej preméry, sa za ten 
čas. pravda, nemohli vYl·iešiC. Organ " Do
mc umelcov mú mnoho lesku. ale dynamicky 
slaMí základ. Dielo tak vyznelo rozjasnencj
šie, boli aj rýchlejšie tempú, ale črta heroizmu 
sa v Bratislave uplatnil a v )-raznejšic. \' 
Prahe je id e<llny organov)· hrací s tól, kto•·'' 
svojím umiestnením pri dirigentovi wnož
ňujc omnoho lepší kontakt. Zaobišiel som 
sa aj bez registranta a cel~' z:ížitok z diela 
hol takto bczprostt·edncj ší. 

Stretli srne sa i s hritichým pnstojn111 ''oČi 
J11rovshf:ho sym fónii . . . ' 

Zivú d iskusia je len kladom ; vecľ id<• o 
d ielo s , -efmi aktu:ilnou t ť'mat ikou n ne
obvyklou fo,."rott spraconmia. Pripúšfam. 
že na pr,·C:· pn<'tlli<' ll<'llltt'i n každého .. zn-

7u 

kom ncpt•á,·om) ,.malé" halcty (Figl iar-Sui, 
Ocefo~· skok, Na Dnepri. !\Iárnotratný syn ), 
kantúty (nielen _\Jexancler Nevsk~· a Na 
str:'tži mieru . ale aj Knntáta k XX. ,-~·roči u 
Októbra a Bolo ich sedem ), ako aj naj
v iac zaznávaná - i keď nic natoľko teore
ticky, ale rozhodne prakticky - •'asf jeho 
tvoriví·ho odkazu - oper~· . Okrem Zúsnub 
,- klášto re - doteraz najlepšej komickej 
opery 20. storočia - sa zjavujú na jav is
kúch i socialistick~·ch z ern í pomerne spo
radicky, hoci medzi nimi sa nachádzajú vô
beC' najpodarenej šie opery na súčasn)• námet 
(Semion Kotko, P .-i beh opravdivého člo
, ·cka ) . 

To, čím Prokofiev naj, ·ia!' pr·i fahujC' -
n treba s radosťou konšt a t ovať, že okruh 
pr iazniYcov rýchlo rastie - je jeho neoby
čajná mnohostrannosť. :'ia jednej strane v~·
bušn)· expresionista a humorný ironik, kto-

br:t l'·. Pr·izn:lm sa, že ,. začiatkoch štúdia 
orgruwvého partu som hu! neraz v rozpa
koch. Ako sa mi však vyjasiíovali autorove 
myšlienko, ·é sledy, ako som sa naučil " ro
zumict: jeho reči·', otvárali sa mi aj kdtsy 
a hodnoty jeho novej hudby. Zakiaľ niekto 
neYy,·inie úprimnú snalm skut očne vnikntr( 
do no, ·ého, neznámeho diela (vo všetkých 
nmcleck~·ch O(h·etv iach ) m ôže sa síce vy
jndrif : pú či sa - nepáči sa mi . ale nemôzc 
ser·iózne hodnotiť ani kritizovaL Ak sa mám 
v tej to súvislosti vyjadriť, na tak)·to ponclr
n~· postoj doplácajú skladatelia a ich inter
preti rovnako. Keď skladateľ aj in terpret 
,·cnujú celé mesiace koncentrovanej p ráce· 
' 'Yt,·orcniu diela, žiadnlo by sa zodpo,·cd
nejšic (ako len jedno 'TPOČutie) zaohcraf 
di!'lom aj so strany lu-ilika. Inítč sa subjek
th·ny dojem vydúva za meritórne hodnote
nic, k toré niekedy aj na dlhý čas vie ovplyv
ni( , ·crejnú mienku len preto, že holo Y:V
slo,·cné odborníkom (hona fidc sn neskúma. 
ci na lo použil rei)· s, ·oj odborn)- arzenál). 
:\ lnolrí znsc rozpoznali " .JurOY~kého IL svm
fónii kladný prínos do našej hudby. Radim 
sa k nilll a som prcsved<'en~·- že si vydo
h~·je "~"o hc!'n{· uznanie. - ek 

PRl<FV 
.V Íl' prchavé ho . 
.\'ié náhodného. 

• • • • • 
\ 'šetho jasné, presné, dokonalé. 
rreto {e Prokofiev nie_len ~edným z najvelkolcpeiších moderných sldadate-
0"· a e - podľa môJho tmu/ku - aj s/;ladatelom naishvelejším. 

r~· v snahe o co naJVacsm úC:·innos( neváha 
sinhnuť ani po poly tonalite ba ncrnz tvor í 
na _hranici d~clcknfón!e - ~n d ruhej strane 
lyr1~, _humamsta,_ maJ_S t e~ prostej a vrúcnej 
melod•c,_ ~o kraJ~Oslt ZJednodušuj itci svoj 
hudobny Jazyk. Treto protikladné črty <'asto 
stoja vcclfa sebn v jednom diele; ak však 
skl~clatcf. ukázal .. ':' m·čitom diele len jednu 
S\'OJU tvar. obycaJne nasledovalo d ielo n á 
ladovou sférou . ko~llrastné k predchácl ?.ajú
cemu (Sedem Je 1ch - R ozprávky starej 
matky, Sarkazmy - Ošklivé kačiatko). Sám 
Prokofie~ pí~:tl o p_iatich l_íniach svojej tvo r·
by; kl?srckeJ_. n~vatorskeJ, toccatovej (mo
t~riCkcJ ), lyrickeJ ? grotesknej ; navzájom sa 
\'Sak ncv~·luco,·a lr okr-em posledných 
dvo~h ; v)·r·azové. pr~slriedky jeho hudby, 
k tore_ ncr?z V)'\'Oin va~ odpor pri premiérach 
sklaclteb Jeho mladostJ (Glazunovoy dcmon
~tratívny odchod pri prérnicrc Skýtskej suity. 
skanclál v Petropavlovsku p ri uvedení II. 
klavímcho koncertu, vzbura členov ?11ariin
skel_w cliva~la. pro~! uvedeniu Hráča ) boli 
oza_J revolucnym cmom, nad väzoYali však 
logtc~y _na p re_clchádzajúci v)rvoj eu rópskej 
a naJmu ruskeJ hudhy - inokedv zas boli 
tvori, -ým zužitkovaním podnetov klasicizmu. 
~aroka, ba až StTedo,·ckej hudby (hud bn k 
f~lmom Ivan_ Hrozný a Alexander Ncvský) . 
' dob~ SVOJ_ho vstu~u do. hudobnej arény 
Pro_kofJev pr!a~ man!fes.tacne vystúpil p rot i 
prcJem'?eloslt 1mpresronrzmu (i keď vcfn 
~cho vy~lo?ytkov zužitkoval ) a práve svo
JÍm ~~'z?ym_ naturelom (výrazným najmii 
v 0~1gma~el ~ak~~lľC klavírnych skladieb. 
~tor': tvorta. rlule:rté ohnisko jeho t,·orb,: 
' vratan~ d rel, urccnýc~ pre iné nástroje.) 
a_ nesentJme!'ltalnym lyr rzmom je nám na·
Yrac sympatrck)·m. Bol , ečny'·m mladík ~ k . ' h . ' om o ·rem. me o I svojou chufou dráždiť kon-
zcrva~tvcov a obmedzencov (o p remiére 0-
ccľoveho skoku v Metropolitnej opere ,. 
~ew Yo~_ku v šty_riclsiatich rokoch svojho 
z1vota p1se s netaJeným uličníckym pužit
ko_m: "~olo zaujímavé vidieť, al<o sa na 
sce~c naJ b~1ržoáznejšieho z bur-žoáznych d i
~·adrel_ vzmesla veľká červenú zástm·a" _ 
c~ munochodom dokumentuje jeho sveto
n~tzor o.mn~h~ pôsobivejšie než proklamácie 
n tck~orych II_!Ych, umelccky _a fudsky však je
ho urov~e vobe~ ncdosahuJúcich tiežsklada
teľov ) . Nebolo ISte núhodné, že keď v roku 

Sergej Ejzensh'jn 

191_7 :.\f nxim Gorkij a Boris Asaficv hfa
da~J _umele?;. v k t?réhô diele sa najviac a 
n?p -yrazncJSle preJavoval odraz svetodejin
neho . revolučného vrenia, jednomyseľne sa 
zhodlr na Prokofievovi. 

Pro.kofiev hol typom, k torý si ai: clo po
sledncho dňa svojho života ucho,·al pre 
u~1elca ~a každého človeka) tak p repotr·cb
nu poéz1u spomienok z detstva (v -tom sa 
mu vyro';?á vari len M:usorgskij), ako 0 
to~ -~vccleta Popoluška, Zimný olmíček a 
naJma rozkošn~· Petrík rt Ylk. Azda odtiaľ 
c~rpal schopnos t' ustavične sa omladzovať. 
' yo~ledných rokoch svojho života napriek 
ť~zke~ chorobe a biľagu nespravodlivého ob
vmema z formalizmu (o ktoré sa postarali 
~o vr~holnom ?bdobí ~uhu osobnost i jeho 
~ lnstrr;. kol~gov1a, bn 1 nnsledov•úci) na
~tupuJe v Jeho diele " , ·yrovnanú miernosf, 
usme~nosť .. ncskonalá neh a, mäkký humor, 
o~o f•lozofr cké sústreden ie na jediný láska
"~· pohľad cez celý ľudský vek, ktorý v idíme 
na Jeho poslednom portréte" (Ivan Vojtech). 

Bol Yše.stranný,_ pritom však neobyčajne 
vyrovnany. DYc Jeho najväčšie mimomuzi
kuntské v~šne:. _obfuba šnchu a lúska k prí
rode (preJanrJttCa sa nadšcnou turistikou ) 
dokument ujú spojenie mu tematicky presného 
umu s tcpl)·m srdcom cítiaceho človeka 
. S,·ojím hudobným natmelom bol Pr~ko

fre,- roclen)'Dl dramatikom. O tom svedčí 
n~elen veľk~ množstvo opier, baletov, scé
n~rk~c!J a frln~ových hudieb, ale aj prcnáša
nrc. ICh tematrckého ·matcri:\Ju do tzv. ab
solut'?y~h skladieb (Olmivý anjel - III. 
s~·m~oma, Márnotratný syn - IV. symfónia). 
· o_ 1. v s~ladbách vytvorených bez tejto sú
':ztaznostr sa veľ mi silne prejavuje Proko
~·ev~Yo obrazov?:.drama_tické cítenie, ktoré je 
rste Je~nou ~ prH'ID ozaJ demokratického do
s:'lru. Jeho diel. Vo vlastnej huclobnodrama
uck~J ~vorbe bol velk)'m novátorom : v 
!~rácoVI a Láske k trom pomarančom nad
vrnz~l ~a i\feyercholdove p1·incipy; vo Vojne 
a 111 1e~• a v. Príbehu zas na Ejzenštejnove 
epochálne .~.doby~y v oblasti filmu, p rav
~-a , vo vyss~J roVJnc novej 1.-vality. Od za
cratk~ ~a ~;mkláňa] k ideálu modernej javis
koveJ cltkcre s clôr~zom na deklamáciu (emi
metne hudobne cítenú) a dramatick)• spád 
? dospel k podobným výsledkom ako Janá
<'ck, Berg, TTonegger·. Suchmi a i. O jeho 
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originalite a nikdy nezlyhávajúcom cite pre 
javisko svedčí o. i. i to, že sá m Ejzenštejn 
neraz komponoYal celé scény svojich filmov 
eodľa Prokofievovej hudby (napr. boj na 
Cudskom jazere v z:ivere Alexandra Nev
ského ). 

Ceskoslovensko m{t čestné postavPnie me
dzi krajinami, ktoré ešte za Prokofievovho 
života - a tým viac po jeho smrti - s 
úctou a láskou prijímali jeho skladateľské 
d ielo i interpretačné u menie. V tridsiatych 
rokoch neraz navl šivil Pralm i Košice, kde 
úspešne uviedol mnohé svoje skladby. Ces
koslovcnskí koncertní, operní a baletní u
melci patrili k p rvým, l•torí propagovali je
ho tvorbu za hranicami SSSR. Lásku k 
trom pomarančom po jej chicagskej a len in
gradskej p remiére uviedli r . 1931 aj v Bra
tislave zásluhou Karla Nedbala (hoci sa v te
dy opera SND nachádzala v nezáviden ia
hodnej finančnej kríze a uvedenie diela 
vtedy p rakticky neznámeho sldadateľa holo 
obrovským r izikom). František 1\fax.iún 

l11·al Ili. klavírny koncert v osudnom roku 
1938 pod taktovkou samotného autora a 
v Lom istom roku zásluhou baletného sÍL
boru b rnenskej opery sa uskutočnila ~vc
to, ·á premiéra skvelého Romea a Júlie; bolo 
lo už v čase nastupujúccho fašizmu - 30. 
decembra. Po oslobodení prešli Prokofievovc 
tri celovečerné balety temer YŠctk)•mi o
pernými: javiskami a Vojna a mier mala 
svoje prvé mimosovietske uvedenie 25. júna 
j948 v Prahe. 

Toh to roku sa Y rámci P ražskej jari chys
tá festival P rokofievových opier, ktorý hy 
sa tiež m ohol stať udalosťou svetového vý
znamu svojou úrovňou a prebojovávaním 
dosť zanedbávanej časti tvorivého odkazu 
skladateľa, k torého veľkos( tal{ krásne vy
stihol jeden z našich najvýznamnejších sú
časných komponistov Ján Cikker slovami 
uvedenými ako molto tohto článku. Ne
môžem si však odpustiť uviesť záverom 
mienku ďalšieho, tiež významného sklada
teľa: 

• • • • 

Proho{iev ostane jedným .::; vel/;ých hudobníkov nase1 dob y tolhý"' bo
hatstvom a tolhou silou diela, htoré sa. neustále obnovuje v sebe samom, 
ako aj ne:vyčajnúm majstrovstvom ruhopisu. ktorý bez v ywnellwvanosti 
=.iari ,. nepodhupnom /eslm ducha ru .~hej lluclby . 

J acques IIJert ·-----------------· s·viEžE Dl ELO , .................. . 
v sviežom predvedení 

Kto pozná Zmätok v Efeze (Pozdvižení Y 
Efesu ) Išu Krejčího, neostáva mu nič iné ncz 
vysloviť svoj údiv, že trvalo temer 10 ( !) 
rokov, k}-rn ten to svieži neosingspiel bol 
na Slovensku konečne predvcdený, zároveľí 
však aj radosť, lebo jeho košická premiéra 
2. a 3. februára t. r. hola veľmi podareným 
tvorivým činom, ktorý dokázal, že drama
turgia košickej opery naďalej premyslene 
vyberá z d iel tzv. klasických a moderných 
a súbor ich čoraz adekvátnej šie realizuje. 

Krejčího Zmä tok by mohol do každého di
vadla priniesť osvieženie, veď v tipných hu
dobných komédií (a n ielen hudobných ) je 
vždy málo a ak sa Efez českou hudobnou 
vedou označuje za najlepšiu českú komickú 
operu 20. stor., tak iste nie neprávom. Má
loktorá opera má také dobré libreto ako tá
to, napísané podľa Shakespearovej Komédie 
plnej omylov (v Košiciach tento názov uvá
dzaj(• ako druh)- titul) Jozefom Bachtíkom, 
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čo vyhovovalo by tostným povahovým strán
kam skladateľa. Svieži vtip, grotesknosť, 
zdravá irónia a podarená situačná komika 
sú najväčšími kladmi Krejčího neoklasického 
"meisterstiicku". Nechýbajú v úom však ani 
stránky lyrické (rozprávanie Dromia Syra
kúzskeho, scéna dvorenia, ária Luciany), kla
sicky m onumentálne (nie patetické! - mo
tív vojvodu efezského) a filozoficko-medita
th-ne (spcY vojvodu, ktor~· je zhrnutím 
zmyslu celého javiskového diania a býva 
označovaný za vyslovenie životného kréda 
samotného skladateľa). 

Oneskorené uvedenie Zmätku v E feze na 
Slovensku môže čiastočne ospravedlniť sku
točnosť, že jeho inscenácia je značným prob
lémom vzhľadom na nutnosť podobnosti 
dvoch barytónov (Antifolus Syrakúzsky a 
Efezský ) a tenorov (Dromio Syrakúzsky u 
E fczský). )~'o prúvc p reto treba pochváli( 
dramaturga a režiséra košickej opery Brani
slava Krišku, že sa nebál prelomiť ľady ne
dôvery. J eho réžia má nesporne najväčšiu 
zásluhu na úspechu oboch premiér (ohlas 
druhej hol ešte väčší a reakcia publika v 
jej priebehu ešte bezprostt·edne.išia - súdiac 
aspoľí z porovnatúa posledných troch obra
zov; z nej vychádza i tento referát, nakofko 

M. Adamcová ( Luciana) a .1. Koronská (Adriana) 
Foto: ;vr. Litavská 

I. dejstvo pn·cj prcmiét·y ~a rozvíjalo bez 
p rítomnosti referenta). Semožno síce pow ·
dať, že by sa režisér snazi l o ori«inalitu zn 
každú cenu (to j !' možné len , . obt~ledzcn\·cl 1 
prípadoch) : I<riška si zrejme spomcnnľ na 
parodizáciu antického númctu J ežkom. \ -os
kovcom a \Ye1ir hom (najmii na ich S cbo nn 
zemi) a vych:ídzajúc dôsledne z hudby (naj
mii z Ltli čnirki·ho popcvku tesne pred kon
com predoh r~·, ktorý stojí ako motto pred 
celou operou ), inscenoval celé preclsta, ·enic 
ako štud~ntskú recesiu - praw ln, z pozície 
rok t~ l !J63. P t·ed d ivákom sa h rá divadlo 
v dtvad l ť': th-e baletky, ktoré na začiatku 
uvádzaj ú diváka do d ivadelného ovzdušio 
(~ na konci oznamujú 1.-ansparentom "koniec 
d!vadla"), prechádzajú všetký mi obrazmi 
mclen ako časť kompa•·zu či oživenie statie
k)'ch v)·stupov (spc, - .\ntifola Syrakúzskeho 
o ~l.•ys t ancj . sl:i-·nosti) , ale aj priamo zasa
huj u ~l.o deJa ( h~·s t ct·iektt scéna 2. obrazu) . 
Parodtcnosť z'·yimje protiklad pseudoantic
ké!LO ko~týmovania s modernými rekvizi ta
ml ~hodmky .na ~ukách, dáždniky, cylindre, 
novmy! p~eda,·ame púrkov ); zaklinací t anec 
sa rea}IZUJe ako twist. Divadelná ilúzin sa 
oclburava tam. kde hy sa to dalo najmenť'j 

cakať : keď JJromio nájde svojho púna, padne 
mu kameii zo srdca nielen obt·azne, ale do
slov? (a kotúľa sa hodne cľalcko po javisku); 
l.uc• ";'l~ uprostre~ s\·ojho zan~yslenia ("Keď 
m!ada zenu ~lc1Zn~· sn ..... ) Sl zo šcpkárskcj 
bu~lk ~· vyberte lmthu a z nej cituje divákom; 
VOJ\·odov hlásateľ sa obracia priamo na obe
censtvo alef. Kriškovi sa pod1uilo dať opere 
svih, h~·s t r~· spúd, veľkú hezp•·ostrednosť a 
uvoľnenosf hťreckého prejavu - znaky 
k toré \ ladimjr· Lébl v bulletine predstavení~ 
poklarlft za nevyhnutné, ak má byť insce
núcia úspešnú. i\ <'mozno však nepozname
nať, .že ~a lom majú vcfkú z;\sluliU i "koin
~cenatort" - Y)·l\,arnlk Jún Hanák a na
vrhovateľka lwstýmov Helena Bezáková. 

J :\n Hanftk štylizoval scénu z niekoľkých 
ln~us, ktot·é podľa potreby Yhodn)-m roz
nnr>stnením vytvárajú rovnako núzorne inte
riér Antiíolovho efezského domu. ako aj 
l'XIr> rÍér Z e[ezských ulíc; dopftía ich maľo
vanÚ t·entillka s exter iérov\·m motívom. To 
llmožt'íujc r~·clue prestavby a (okrem mi
n~t?v~j pt·e~.tá,:k-y t~tedzi 1. a 2. obrazom) 
suVJsle ro7XtJante deJa. H elena Bezákovú bo
la ro;nocennou .P~rtnerkou ~ežiséra a vý
tvarruka Y reces1sltekom an ltkizovaní, spá-
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Slovenská filhartnónia VO FEBRUÁRI 

Ak sme , . januári privítali na pódiu SF 
viacerých klaviristov, vo februári mali slovo 

· zas huslisti. Odborný asistent husľovej hry 
z bratislavskej VS~IU Mikuláš J elinek sa 
31. januára a 1. februára predstavil pod tak
tod <ou ĽudO\'Íta llajtem v interpretácii Il. 
husľového koncertu Bélu Bartóka. (0 pred
vedení prinášame zprávu v samostatnom 
článku.) 

Ka koncerte odznela i premiéra II. He
roickej symfónie Simona Jurovského pre or
"'aD a orchester , ktorá nám ukázala sklada
~eľa vo svetle snahy po hudobnom vyjadre
ni súčasnej problematiky. I keď je organ 
kráľ nástrojov" do orchestrálneho zvuku 
~členený organicky, predsa je celko,·)· dojem 
diela koncertný. Programové názvy jednotli
' -ých častí sú: Zivot, Utrpe1úe a Boj. V hud
be sú tieto momenty vyjadrené až nepri
merane veľkým zvukovým aparátom, pohy
bujúcim sa zväčša v silnejších orchestrálnych 
registroch ; dielo je presýtené širok)•m mo
numentalizmom, pátosom, dramatick)•ni 
vzruchmi i konfl iktmi. Heroizmus Jurovské
ho symfónie pripadá nám tak príliš okáza
lý, do očí bijúci. Pravé hrdinstvo charakteri
zuje skromnosť, j ednoduchosť. čomu by ana
logicky odpovedala zvukoYe d ynanúcky me
nej vypätá hudba! 

"Renesancia" organa v koncertných sie· 
ňach ' '')-volala u mnohých naširh skladatefo,· 

jajúc v ~blečení staroveké prvky s , ')·slovne 
modernými. Vždy však zachovala mieru 
vkusu, ktorá je príznačná pre spomínanú 
trojicu košických operných inscenátorov; tí
to nikdy neupadli do trivialily . Farebne do
minujú na scéne bieloba a červel"• , spestrené 
modrou a doplnkove i žltou a čiernou farbou. 

Hudobné naštudovanie bolo tentoraz zve
rené Borisovi Vclatovi . .J eho korcpelítorská 
zručnosť a dirigentskí• pohotovosť boli známe 
už dávnejšie, no predstaveniam pod jeho 
vedením neraz chýbal posledný stupeň vy
pracovania, takže orchestrálna úroveň ne
raz pokufhávala za speváckyn1i výkonmi . 
Tentoraz nedošlo k tomuto 1·ozporu napriek 
tomu, že Krejčího partitúra kladie na Yšet
kých hudobníkov nemalé nárol<y pocetn)·mi 
polyakordickými, ba aj poly tonálnymi mies
tami. Orchester hral presne a ' ')•borne u
mocňoval scénické dianie. Tempá boli sku
točne klasicky vyvážené - v miestach de-
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~nahu vyrovnať sa \' svojej tYorbe i s týmto 
hudobn)-m žánrom. Z tohto hľadiska treba 
chápať i úmysel skladateľa, najmli keď uz 
i jeho I. (Mierová) symfónia využíva Ida
vír ako koncertný nást"roj. V tomto prípadť· 
sa núm Yšak zdá, že skutočnosť, v ktorej 
"kráf nástrojov" je partnerom vefkého sym
fonického orchestra, zviedla autora diela k 
preexponovaniu mohutnosti celkového zvu
ku, takže výsledok je pre nedostatok dyna
mick)·ch kontrastov bez napätia. 

I:udoYit Rajter, ktorý premiéru dirigoval, 
a interpret organového partu dr. Ferdinand 
!{linda vynaložili na reprodukciu diela znač
né úsilie, za čo im patrí uznanie. 
~a koncerte sme si vypočuli i zn:'une 

Brahmso,·c orchestrálne Yariácie na Hayd
novu tému, op. :í6. v podaní ktorých potvrdil 
dr. Rajter svoj blízky osobnostn)• a ume
leck)· nťah k reprodukcii skladateľského 
odkazu veľkého majstra formy a skvele u
platnil svojráznu hudobnú predstavivosť, u
melecký vkus a cit. 

:'\n naslrdujúcom kon CPI'Le 7. a 8. februá
ra vystúpil s orchestrom Slovenskej filhar
mónie opäť dr. ĽuŕloYít Hajter. V programe 
tohto večern odznela predohra k opere 
"Ta1111häuscr" od Richarda Wagnera. 
Dirigen t sa tu zameral na vyzdvihnutie t)·C'h
to zúkladn)·ch obsahových Dlomentov. p raY
da. s tendenciou zmierľíovania hrán a lwu-

joYého pohybu svtzne, briskné, nie však 
chvatné; v ly rick )·ch pnrtiách umiernené, 
ale nie rozvláčne. Dynamika vždy rešpekto
vala primárnosť vokálneho prejavu, no ne
bála sa ani prudkých kon trastov tam, kde 
to bolo potrebné. 

P •·istupujúc k hodnoteniu herecko-spevác
kyeh výkonov, musím zdôrazni( zjavnú 
chuť a zanietenie, l<toré vyžarovali zo všet
k)·eh Yýkonov. Preto je ťažko postaviť ne
jakú ich hierarchiu; i keď je zjavné, že ak 
Antifolus Erezsk )• (Miroslav Hájek) prevy
šoval svojho syrakúzskeho dvojníka (Karol 
~!areček) prirodzenými h lasovými dispozí
ciami , Lak zas Dr·omio s~ ... akúzsky (Ladi
slav Pačnj) bol t~'ln ist~·m lepší než jeho 
dvoj ča (Stanislav ~lart iš) - no nielen po
darené maskovanie (V. IClema) vytvorilo 
dokonalú ilúziu ich podobnosti, ale všetci 
podali rq,·nocenné her<>cké ' ')•kony. V úlohe 
Adriany som videl J olanu Koronskú , ktorá 

/ NOTOVÁ PR[LOHA SLOVENSKÉHO HUDOBNÉHO FONDU 
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fli ktov, ktorá je taká príznačná pre jeho 
umelecký naturcl. 

Vrcholom dramatUI·gie tohto koncertu bo
lo uvedenie X. symfónie, 93. diela Dim itrija 
Sostakoviča. Reprodukcia sa zamerala najmä 
na vyzd,·ihnu tic základnej myšlienky - na 
celkové podanie, pričom miestami boli mno
hé detaily nedotiahnuté (ani slái'iko, ·á sku
pina tentoraz nepodala ,·šatlc svoj štan
dm·dne dobr·~· y~·kon ) a najm ii rozsiahlej pr
YCj časti chýbalo napä tie a pôsobila dost' 
ÚJl\.1\"llC. 

O vystúpeni poľskej huslistky Wandy \'il
komi•·skej, ktorá predniesla na tomto kon
certe .\ lenrlc!sohna, referujeme na inom 
mieste. 

IGOR OISTIL<\CH OP1-fľ V DRATISLAVJ·: 

S radostn~-m očakitvanún sme privítali YY
stúpenie sovietskeho huslistu Igora Oistra
cha , laurcúta a víťaza Wieniavského súťaže 
v Poznani a :.\ ledzinárodného fcstiYalu de
mokratickej mlúdeže v Budapešti, ktor)· sa 
predstavi l so samostatným recitalom v dúoch 
11. a H . februára a \' rúmci koncertu p•·e 
pracuj úcich i s in terpretáciou :.\lcndelsohnov
ho l l u sr ového kon<:PI"t u c mol. 

..\Jladý h uslista o,·láda svoj nástroj ~o zvr
chovaným technick)·m majstrovstvom. ~ i
jaký technický problém n ie je mu uezdola
teľný, nijaký skladateľ ncdosiahnu~efný. !c
ho v)·chova smcroYala zrejme k uruverzah tc. 
..\Tetreba v tom Yidieť nič mimoriadne, veď 
tento cieľ sleduj e dnes už každá lepšia ško
In. Pod ľa nášho núzoru ch)·ba Yšak mladému 

s úspechom Ycdcla zdúdnuť túto svoju prv ú 
veľkú opernú postavu ; Lurianu s pôvabom 
vykreslila Mária Adamcovú (nn I. premiére 
bola táto dvojica obsadená Boženou Haná
kuvou a Oľgou Golovkovou) . Xczabud
nut eľn)· párik (už v pomere postáv vzhľa
dom na predstavované povolanie) vytvorili 
obrovitý Ladislav Neshyba ako m njster jem
ného zlallúckeho remesla Angelo a :.\1ichal 
\'argovčík ako miniatírrny ochranca Yerej
ného poriadku. Jún Pasim· rozmnožil rad 
svojich charakterov)·ch postáY o nevšednú 
fig úrku doktor·a. An ton ll ucík i v 111alcj úlo
hc hlásateľa potvrdil stúpajúcu kri,·ku svo
jich hlasových dispozícii. V úlohe vodníb 
sn sľubne uviedol Anton :.\ lachúček (na l. 
fll'cmiére ho spieval Ladislav Sepeši) . 

Od Prokofic,·ových Zásnub , . kláštore ne
malo košické obcccnst,·o možnosť vidieť také 
vtipné operné p redstaveruc .. \ Iyslim síce, že 
tradiční návštevníci staršieho veku budú 

Oistrachovi ešte niečo. čo by <kilo jeho ume
run punc zvrchovaného majstrovstva, a to 
je osobitosť ! Nn svojom rccitnlc sledoval 
Oistrach dosť dôklndM odlíšenie štýlových 
znako, · jednotlivých diel, nič pritom nepre
exponoval, nič neskreslil, všetko (okrem 
menších intonačných kazov a kazíko,·) zvlú
dol technicky suYerénne. H uslista má pelm~·. 
sýty tón, blízky je mu i svet ly riky i lesk 
bravúrnej v ir tuozity, no našli sme Ulího PŠte 
i hluché, šedé, akoby odohrané, ncprcs, ·cd
čivé miesta. 

\ ' rccitale po lyricky a poeticky stnírne
nom Schubertovi (Duo pre husle a klad r) . 
k torého pomalá časť pnt1·ila k najsilnejším 
zážitkom večera, vyplnila zvyšok prvej polo
Yicc programu rozsiahla III. sonáta d mol. 
op. 108 od Johannesa Brahmsa, znúma už 
<lj z nahrávky jeho otca. Toto dielo zrelého, 
\')-rovnaného Bralunsa od interpreta vyža
duje, aby na jednej strane nevnítšal do 
reprodukcie zbytočný pútos, na druhej s tra
ne však, aby sa vyhol jednotvitrnosti, 
šed ivosti a nevyvolal u poslucháča úna
vu. Oistrachovo podanie neplynulo po
kojn )'In širokým kory tom riavy disciplino
vanej Brahmsovej fantázie, ale pre p rílišné 
potlačenie huslistovej individuality inklino
valo k tomu dr·uhému brehu. Ziadalo sa vÝ
raznejšie a určitejšie stvárnenie problemati
ky diela - chýbalo tu to tvorivé napätie. 
ktoré si vynucuj e u posluchitča vníma,·ú 
pozornosť. 

Druhú polovicu večera začal umelec ueo
klasickou ,.Talianskou Sttitou" zo Stm
vi nského baletu "Pulcinella" s osobitým. po-

jeho v)·zorom mierne (alebo aj nemierne) 
pohoršení - podobne ako Prokoficvovou 
burtou ; skalní Košičania sú totiž veľmi prie
berčiví - ak dostanú kultúrnu stra'.-u. sku
točne na úrovni - a vefmi nenároční, ak 
sa im predloží opereta podľa možnosti so 
všetkými zastaralými rekv izitami (u la Sma
žíkova Poľská krv). Fanúškovia tohto pa
umenia sa síce budú asi musieť - vzhľa
dom na reorganizáciu divadelnej siete a nit
p lr'i divadiel - presťahovať do Prešova, kde 
ešte žije (zatiaľ, žiaľ, nerušene - doke
dy?!?) vo svojej gýčiarskej a šmíráckcj po
dobe. Lež mládež a p racujúci závodo,-, d ruž
stevníci b lízkeho okolia, ako aj všetci inte
ligentní ľudia, nezaťažení konvenciami n 
pr·cdsudkami, si iste nájdu vzťah k moder
ném u hudobnodramatickému umeniu. Insce
nácia Zmätku v Efeze dozaista zohrá v tom
to zápase o nového diváka dôležitú úlohu. 

Igor Vajda 
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zoruhodným stvárnením slohových prvkov 
starej talianskej hudby, v. n~vom výr~ovom 
šate s náročnými zyukovymi postupmi, s bo
hatou rytmickou paletou, svoj ráznou Yirtuo
zitou, k toré našli v Oistrachovi toho najpo
volanejšieho interpreta. Pomerne ~ekon:ve?č
ný ráz koncertu podtrhlo zaraderue "Pmllch 
melódií" Sergeja P rokofieva, ktoré dali umel
covi možnosť široko rozvinúť zmysel pre 
kantilénu rozličného náladového obsahu . V 
záverečných skladbách - v Chača~uriano
vom tanci B dur a v Saint-SačnsoveJ E tude 
vo forme valčíka huslista jedinečne uplatnil 
svoj temperament a bravúrnu techniku oboch 
rúk. 

nútilo prídavok "Poľského capriccia" od Gra
zyny Baczewiczowny. 

Vystúpenie umelca sprevádzala jeho man
želka pianistilta Natália Zercalova. Táto u
melk)'l'\a je v)rraznou individualitou, jedi
nečne technicky i výrazove podkutou, s prí
kladným zmyslom pre komornú hru. Nie 
vždy však bola zladená jej osobnosť so só
listovým ponímaním príslušnej skladb);' 
(Brahms). Na vystúpení v pondelok, zda 
sa, pianistka sa oboznamovala so zvláštnos
ťami a zvukovými možnosťami koncertného 
nástroja v sieni SF. Spolupracovala však na 
pódiu tvorivo a s pochopením. Výkon Ze.r
calovej bol prinajmenej rovnocenný umenm 
jej manžela. 

Igor Oistrach vychádzal pri inte~retá~ 
1\l cndelsohna predovšetk)7m z notoveho za
znamu. Jeho tón bol v porovnaní s ~oľsk~~ 
huslistkou sýt.ejší, i~te~ívnejší,_ tec~~ka Uez 
suverénna mtestarru však bravurneJSta. Jeho 
lyrika je ~kôr zdržanlivá ako wúcna. ~ ke~T 
miestami niektoré pasáže zahral suverenneJ
šie, j asnejšie, najväčší rozdi.el chápania sa 
ukázal YO finále. Tu sa 01strach zamer~ 
najmä na virtu~znu strán~ u. J eho. podame 
nemalo tu už tu elegantnu ľahkost, vzduš
nosť staccát i súhra s orchestrom bola o 
niečo menej presná ako s poľskou huslistkou 
(a nie iba vinou dirigenta)! 

Nie ,;ždy máme príležitosť s niekoľko
dňovým odstupom vypočuť si to isté dielo 
v podaní dvoch vyhranených umeleckých 
osobností. Vo februári sme si tak vypočuli 
Husfový koncerte mol Felixa Mendelsohna
Bartholdyho najprv 7. a 8. febr~ára ~ po: 
daní poľskej umelkyne Wandy V1lkomm keJ 
pod taktovkou Ľudovíta Rajtera a 12. a 13. 
t. m. v rámci koncertov pre závody i v in
terpretácii Igora Oistracha za dirigovania 
Zdeňka Bílka. 

Tento klenot romantickej husľovej liter.at.ú
ry vyžaduje od sólistu veľkú dávku !ant~zie, 
bezprostredného citového. stvárn;rua,. Jem
nosti, temperamentu popri suvere~eJ tech: 
nike jemnejšieho odtieňa. Pod:rme po.ľs~eJ 
umelkyne obsahovalo všetky ':Ieto atrib.u '?' 
v tej najideáln ejšcj podobe. JeJ po~aru:va, 
sugestíYDa kantiléna, bezprostredny p_re~ av 
temperamentu, vzdušná ľahkosť tanec~_eho 
finále si získali srdcia všetkých posluchacoY. 
Bolo to pravé zdravé ponímanie r?mantic~é- . 
ho diela bez akejkoľYek lacnostt, banality 
alebo chorobnej precitlivelosti. Tón Wandy 
Wi lkomi r·skcj je jemný, ušľachtilý, no ni~ 
bez sugestívnej sily, sýtosti a wúcnost~. 
Temperamentný prejav a suverénna tec~: 
ka, podložená čistou intonáciou, sa ;zas!úžili 
o Yeľk)• úspech u obecenstva, ktore SI vy-
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Ak by sme chceli tieto dYe interpretácie 
prirovnať, tak aby nám _vyz~e~ v ~rípade 
Oistrachovom ako verna kopm ongmálu 
maľby vynikajúceho maliara bez uplatne~a 
interpretovej osobnosti, v prípade \Vilkomtr
skej ako reprodukcia vynikajúcej predlohy, 
kde originál slúžil vynikajúcemu interpreto
vi ako inšpirácia na vyzdYibnu~ie niekto~ch 
čŕt diela ktoré by reprodukcm doplnili o 
nové kv;lity. Táto reprodukcia zaltrnovala 
obe individuality, autoro"-u i interpretovu, 
a hodnota maľby by sa tak vyrovnala hod
note originálu. 

Pri príležitosti 15. výročia Yiťazstva če~
koslovenského pracujúceho ľudu konal sa 
21. a 22. februára koncert SF, ktorý dirigo
val Zdenek Bílek. V úvodnej "FebruároYej 
predohre" dirigent v)rrazne rozvinul svoje 
schopnosti budovania dynamick;j for~y. 
Symfonická básei'í. dostala tak wucny, svte
ži dych, premyslené gradácie. i .~onumentá~: 
ny záver. Umelec si .dal na J~l. 1nterpr~tácu 
z"lášť záležať a dosiahol Y JeJ podam ne
pofavujúce napätie, ktoré sa zmenilo v obraz 
slávy, radosti a yífazstva. 

Na záver večera sme počuli suitu so šiesti
mi casťami pre symfonický orchester zo Stra
vinského baletu "Vták ohnivák", plnú hu
dobnej bezprostrednosti, rybnickej i .z~o
vej 'VYnaliezavosti, odetú do fantasbc~eho, 
pestrého, čaro.."-ného orchestrálneho rucha. 
Dirigent vďaka dobrej pr~p.rave a ~okona
lému zžitiu s partitúrou (dirigoval smtu s~a: 
mäti), záslul10u veľkého bohatst~·a • svoJeJ 
tvorivej fantázie a skvelé~o rytmtekeho ci
lenia i mladistvého nadšema vybudoval pred 
poslucháčmi pôsob~vý. celok. I ?rch~strálni 
hráči reprodukovali d1elo s neYsednym za
ujatím, plasticky, rytmickY: pre~antt;Ie· 
Zvlášť treba vyzdvihnúť kulovovane, wuc
ne, muzikálne stvárnené sólo lesného rohu 
(prof. Dvorák) v Uspávanke. 

Koncert Symfonického orchestra 
bratislavského rozhlasu 

V tomto roku opäť začal Symfonický or
chester bratislavského rozhlasu so svojím 
novým šéfdirigentom dr. Otakarom Trhli
kom sériu verejn)·ch koncertov. Verejná čin
nosť pre rozhlasový orchester je viac než 
potrebná; potrebuje z času na čas - ak nie 
pravidelne - dostať sa do živého kontaktu 
so žiYým poslucháčom, čo jedine môže di
rigenta i orchester inšpirovať k w cholným 
výkonom. Výkony, ktoré orchester vlani do
siahol napríklad v Prokofievovej Skýtskej 
suite alebo v InYenciách B. Martinu, sú dô
kazom, že rozhlasový orchester je schopný 

· plniť i náročné programové úlohy. Otázne 
však je, či pri organizačnej neschopnosti kon
certných agentúr nie je Lo zbytočná práca, 
keď orchester hrá nakoniec pred 200 poslu
cháčtni? O nič lepšia situácia nebola ani pri 
januárovom koncerte. 

JanuároYý koncert SOBRu bol zostavený 
z diel W. A. Mozarta: Symfónia g mol, Ser
geja Prokofieva: II. suita z baletu Romeo a 
Júlia a Rapsódia Taras Buľba Leoša Janáč
ka. Na rozdiel od vlaňajšej dramaturgickej 
koncepcie je do každého programu zaradené 
a j jedno klasické či romantické dielo. Uká
zalo sa totiž, že rozhlasoYý orchester nahrá
vajúci takmer výlučne súčasnú tvorbu do
stáva sa do akejsi interpretačnej jednostran
nosti. Z toho dôvodu, ako aj (žiaľ) z hľa
diska nášho publika, treba, aby sa venoval 
a j staršej hudbe. Moderný symfonický or-

Sólistka Yečera Eva Fischerová, odborná 
asistentka klaYirnej hry na bratislaYskej 
\ '$.\IC, ktorá in terpretovala IGaYírny kon
cert c mol od Yítezslava ~ ováka, sa pred
stavila so solídne a dobre pripraveným poda
ním diela, s vysokým stupľiom technického 
zvládnutia, s pomerne širokou dynamickou 
a farebnou paletou mäkkého, zamatového od
tieňa , s wúcnou lyrikou i svojráznym tem
peramentom. Fischerová je typ tvorivej u
melkyne s dôrazným vypracovávaním drob
nokresby, s prísnym rešpektoYaním požiada
viek l'lOtovej predlohy. V niektorých partiách 
však kultivovanosť a umelecká rozYaha za
príčinili prílišné brzdenie temperamentu a 
v dôsledku toho i opatrnú voľbu tempa 
(napr. v tanečnom finále ). 

Vlado Ciiík 

chesler si konečne nemožno predstaviť bez 
toho, aby štandardne nezvládol tvorbu naj
rozmanitejších štýlov. Tak aj uvedenie ľl lo
zartovej SYJnfónie g mol na tomto koncerte 
sa ukázalo ako problematické. Jej preroman
tizované a dynamicky nevyro,-nané podanie 
i pomerne tvrdý zvuk svedčí o tom, že or
chester zostal Mozartovi veľa dlžný. Na dru
hej strane však jeho prednosti a úzka špe
cializácia na súčasnú hudbu sa priaznivo 
prejavili hneď v ProkoficvoYej suite. Prav
depodobne aj skladateľova hudba je dirigen
tovi blízka, pretože jeho po1iatic v mnohom 
korešpondovalo s najlepšími koncepciami vý
znamných prokofievovských dirigentoY. No 
i tak Trhlíkova koncepcia vychádza viac 
z vnútorného napätia než z vonkajšej zvu
kovej prepracovanosti. JednotliYým častiam 
suity dal dirigent patričnú sýtu orchestrálnu 
farbu, tanečnú ľahkosť i šírku prokofievov
ských lyrických kantilén. 

Z!tYer večera patril Janáčkovej Rapsódii 
Taras Buľba. Dirigent dr. Otakar Trhlík 
- dirigujúci celý večer spamäti - dobre 
zvládol náročné dielo. J eho interpretácia Ja
náčkovho diela nesie znaky hlbokej znalosti 
Janúčkovho diela a účinné kontrasty i gra
dácie sú hla.."-ným znakom Trhlíkovej inter
pretácie. No domnievam sa, že z týchto kon
trastov mohol ešte viac ťažiť pre voľnejšie 
rozvinutie - hlavne poslednej časti - J a
náčkovho rapsodického Yýrazu. 

-ih-

Bartókov husrový koncert 
Na programe koncertov Slovenskej filhar

mónie v dňoch 31. l. 1963 a 1. Il. 1963 od
znel Bartókov Husľov)r koncer t. Je potešujú
ce, že dielo interpretoval bra tislavský ume
lec Mikuláš Jelínek. 

Bartókov koncert, i keď je v určitom 
.r.mysle úzko spätý s tradíciou, sa predsa 
len mnoh)-mi črtami vychyľuje z tradičných 
foriem husľoYých koncertov, predovšetkým 
čo sa týka jeho intonácie: lnten·alové zlo
ženie kantilén, figúry a behy, akordika a 
dvojhmatová technika opúšťajú všetky 
zvyklosti a maniery klasických a romantic
kých koncertov. Axzenál klasickej a roman
tickej husľovej techniky nie je preto do
stačujúcim kľúčom pri riešení inštrumen
tálnych úloh, ktoré tento koncert nastoľuje. 
Styčné body s tradíciou nachádzame len v 
plnení vyšších kompozičných principov, alw 
napríklad v technike diela, Y kontrastoch 
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. v álk a bezprostredne po . h lat prvlll svetovou v ou 
kompozičných a inštr.umentačnyc , v up ' - ní. 

lv10vani variačného prmcipu. · ·1· bratt"s\av 
V k · · provedeni seznamt 1 · • 

h k tu rusnem v d vl I o-Monumentálnosť Bartókovské o ·on~c~ . stí posluchači na svém vcceru63z ~ vt~ . 
ko-reni, nko Bergov konhcekrt, v rtomalt~~~j~ t·a Slt·a,·inského (14. ledna 19 ) n_av~ C\· 

di .. . vtrumentálnyc ·oncer ov. ' n'acl,ou ol>ec hudebniho Brna s kl_ nv_ Jrru so-
l ra eu ms di l ~no počítať - kl to .:· ,.. kladom tohto e a moz . • : (1924) Rag-timem ( - avumm au -
~~~~:~ntnosť jeho základn)·ch tém, •. do_slc~- ~~~~11 pfepi~em) , koncertnim d_ucm yro 
kot~ čoho však je, že proces ro.zvt]RDl~li~~ houslc a klavír, klavirními etudami al sudttou 
značne sťažen)•. Suveremta, hlavny~h ID) s . . z Pctrušky pro klav ír (úpra~a. T teo ora 
nok sťažuje obvyklú pracu s t~mou, l~J Szantón) a konečne s vybranynn čisly ba-

. ď Hvnerbolieké temaucké celky -'k 
drobeme at ·. _.. dilik .. Uplatnenie va- letu llistorie voJa · a. 
sa ťažko drobta a m o UJU. . v · v tč 
rl.ac'ne"ho prm· cípu sa pozná ih_ a _prt .poc_etnc_J· p l· d J'de o klavírni skladby vecera, ·~ : 

l o ,u . ·ch v y hrant·n•' 
čúvaní diela alebo prt vzzua neJ aD_?· li jsme pi-íležttost poznal na DI d . l .. 

lšy~znet. pPoouzvivaním účinnýeh_konu·.astov 7;aruUc,._! . ···bytných a nadaných mla yc t pt~-
b e z t )_ p~ s[' c a Palovz'c'e a Dušana Stanlwvske-~šak Bartók dielu jednotliate poso e~u · • : mstu van 1 r 

tn: '• začiatok koncertu znamena_ akyst ho. Palo,;čovo fešcní Sonáty vrr?st o ~pe -
~~~:hoforrický vrchol, keď sa ._hl~ vn~ 't? fektni racionálni kont;?},?' zaptsu . . h ~~~~ 
,-znáša ;,'ld úvodnÝmi harfovymt a ~r !: Stravinskému ncjvlastneJSI postup_ "Y Y . 
Obrv;y ~1ajestátne. v-.detnej témy -.~zr~~ jíci se jakékoliv zkreslující im? ro:-rtzovanost• 

rev.azvne kvartovú stavbu (maďn~sky . dl u V)'•borného mladého ptams_ty k pro-
p á zuve ve d · a 1 k srozu-
kl- ór). Kvartová stavba té~ zost va l v . - mvšlené a odstínčné ynamtc~ h l h T -

k ' · dlom· na závere • 1 v · lyfonmc p oc . o 
' neJ· časti a ymst pravt ' . mitelnému t umocem po v.v ' Palovl·cvovc' rec . d k téma stavana dá h ez ' 

skladby sa zjavuJ,e ~ · oncala . Už z toho též plati o tfech e t u c ~ovn h ál R -time 
výhradne kvartovym mterv Ol?· , .li podímí. Alexnndr Cattanno za : ' ag l . 
vidieť. že racionálne zásahy stlne poznacl - wznačnými znaky své ro:vtnute .t~c ~~~-
toto Bnrtókovo dielo. k y 'navíc pak prokázal, že dzezov~ Ctti a ze 

V
• k n ... ~,·kttlás'a J elinka treba kvitovať se' prot o mliže stál spolehlivým mt~pret~m 
Y o m .. t.) vyso léto skladby, která vyrostla ~e Strav_'nske, o 
~ľky'm uznaním ; zvládol ( spama 1 

• - bd' k dzezu Ttm vtce 
~év _.. adavky tohto veľmi rozsiahleho ?•~n bczprosti·edniho o IVU • • boť prá vé 
hra~~~ suverenitou tnk tó~ove, ak? _aJ, m~ jsme pocítili v~spčch R~g-:~~u, :~ání hrozí 

x tecltru'cknr. Naprtek hustej lUStrU . de nebezpect akademtd,c ~- P D , t cne a ., d z d v" v mde I usan 
ona , .. ' nikol vždy lesklým tónom a o- daleko bezprostre nCJl nez l p . šk do-

mentacu vy v k, , č • celk v kan- Stanl·ovský ve trech člslech z e,?."us y 
spieval intonacne ta ·c naro ne • •. d' ká· l' . k c'ttlivev reagu]·e na slozttost zvu-.. , p · · k um<'lcckej bolo ponatte te- za JU R 
!l len O stran e . k .. al· )·ov- y' c' lt ploch ze]'ména ruského tance (h US}S-. 
l'l ~cfmi blízke llartókove] ·onCCj)Cil. ' ' ' h d OUS C 
' t kmer auten- k n]'n) Vedie koncertantní o un pro v d 
. ho výkon porovnávame s a . kl ,. . v nčmž vdečný houslový part pre -
J~ l· ' . ahrávkami. Dirigent dr. R aJter za- a' tr, . d t 'ho dopro-ttc ,ymt n h do- nesl Konstantin Sedlák za ecen .!~l · v 6 bezpečil presnú súhru s ?rc_ . estrom a o·- . l H leny Gáfforové, vyvrcholilo vecer 

k v ednote so s \OC u e . . ·'k d'ni komor-
t,·oril dielo v onct-pcne] l čísel z Htstorte VOJn ·a v ?o a D'l d 
listom. 

.. • V Navrata l o o-. b l nlho souboru za rtzent . . 'l d 
Ján Al rec tt k al dráhu kterou autor nrazt o 

Brnénský večer 
V koncertnlch sínich odstra~ujeme dn~s 

zb tk predsudk tt, které_ p_ostavtl k?lt os~ ~ 
· Y. Y · divt,)·a a vehkeho ruskeho skla 
nosti mez• • ' S · 1 '·l Nut-
d l I ·a F edoroviče travms '"tO. 

ate e gm. ... .. ' b v del z mnoha 
nost poznátú nejstrstho vy eru · • 
·lohov\·ch období Stra,·inského tvorby vz~
;tává .pi-itom pochopitelne o~tezena . vel~l
nou na skladat<'lovo "folklórni obdo~l _ne o 

d l P
n:, dlla z období novoklastctzmu. 

na os u ' v • k ' · 'znam-
Tím záslužnejší je opct~e s~t am s vy v, 
nými dlly Igora StraYmskeho z doby pted 

84 

umentov 0 .' . · k· h partitnr Oh-
velkých postimpres10msllc yc v •. Petruškv ' . z evu slavika a konecne l . . . 
uostroJe, P . •• . · ironii Htstorte, 
.,ž ke koroornosll a sztra' e . . . 
~ -niž hudební parafráze ? vtip JSO.u čas~y~ 
. . Zrovna se nabízt srovnám s vyvo 
~JeveSm.l .. b vy'm od zámčru Gurreh eder 
JCID c ton ergo ( . b 
ke komornosti I. komorní sym onte ne o 
Pierrola Lunaire. 

Úspešn)• večer hratislavsk~·ch obohatil br: 
nenské koncertní ovzduší o znovt~ro:~~~ 
dlla Irrorn Stravinského. Stalo se . 

., f vvhrančné mterpre-
pNstupnou ormou ve . • A z-, to 
taci a dokonť'e s ú,·o~mm slovem. , 

patr-í organizútorúm dtk. Miloš Stédroň 

Hľadáme tanečnú pesn ič ku pre mládež 
a niektorých problémoch slovenskej 
tanečnej hudby 

J e všeobecne známa obľuba tanecncj hud
by, hlavne u mládeže. Ten to široký záujem 
sa snažia príslušné inštitúcie uspokojil, a tak 
programy tanečnej hudby tvoria znat·né per
cento rozhlasov~·ch a televíznych rellicií. Ta
necná hudba často zaznieva i z rôznych di
,·adelných a kabaretných scén, nehovoriac 
o jej úžitkovej funkcii. 

Tento veľk)· dopy t a záujem kladi<' vefkú 
zodpovednosť na skladateľov, interpretov a 
vôbec na' každého. kto má vplyv na zame
ranie a úroveň našej tanečnej hudby. Pôjde 
nám predovšetkým o to, aby v tejto oblasti 
neprevažovali na vkus publika škodlivo pô
sobiace západné tendencie. ale aby sa česká 
a slovenská produkcia vedela vyrovnať ~o 
západnou tvorbou, ktorá je po technickej 
stránke na vysokej t'zrovni. 

Za súčasnej situácie sa plnenie tejto kon
cepcie darí. Popularita československých 
skladieb u nás rozhodne prevlád a nad za
h raničn)•mi a súdiac podľa veľkého c..xpor
tu platní a notového materiálu, ako i čast~·ch 
zájazdov našich orchestrov, stále sa zvyšuje 
jej kurz i za hranicami. Tieto úspech y čs. 
ta nečnej hudby sú celkom zaslúžené. Veď 
jej te-chnická a invenčná úroveň, ako i este
tické hodnoty ju zaraďujú na čelné miesto 
,. európskom meradle. 

P re pracovníkov na Slovensku je dôleži té 
zabezpečiť primeran)' podiel slovenskej ta
nečnej hudby na týchto úspechoch. Táto ítlo
ha si vyžiada ešte mnoho úsilia, lebo v sú
i'asnosti sme dosť ďaleko od ideálneho sta
,·u. Všetci zainteresoYani činitelia vplyvorn 
,-efkej šírk-y pôsobenia tanečnej hudby sú 
zavalení veľkým množst,·om prúc:.: a azda 
práve potreba nadmernej kvantity slovenskej 
produkcie má za následok, že pred verejnosť 
sa často dostávajú skladby nie dosť pre
myslené. Casté sú i prípady, že interpreti 
dostávajú noYé skladby na naštudovanie 
tesne pred vystúpením, a tak sa i pri najlep
šej ,-ôli nevyhnú oslal>eniu účinku skladby. 

A by snahy o zlepšenie úrovne slovenskej 
l.Rnečnej hudby boli úspešné, je potrebné, 
aby zainteresované inšti túcie neuvádzali pro
gmm y tanečnej hudby len pasívne, ale aby 
zryšovali svoje nárok y na skladateľov a in
terpretov a boli Y čo najužšom styku so ši
.-oký rni masami poslucháčov. Potrebu také
hoto prístupu si uvedomila i redakcia pravi
delnej rozhlasovej relácie Stúdio mladých, 
ktorá sa v spolupr(tci s denníkom Smena 

rozhodla venovať tanečnej hudbe jednu rev 
láciu mesačne (v-l dy tretí utorok v mesiaci). 
Pracovníci rozhlasu a Smeny si v rámci tej
to relácie vyt:)·čili za cieľ s poslucháčmi po
drobne rozdiskutovať problémy našej taneč
nej tvorby a vyja~niť si niektoré sporné 
otázky. Vychádzajúc z veľkého úspechu a 
dosahu rozličných súťaži tanečnej huclby 
(napr. Hľadáme pesničku pre všedný dell. 
Pesničky pre vás a i. ) zaradili d o relácie 
anketu Hľadáme tanečnú pesničku pre mlá
dež. Dôkladná organizácia tohto podujatia, 
ako i výber účinkujúcich, dávajú predpo
klady, že anketa bude mať veľmi podnct
n~- vplyv na v~Toj slo,·enskej tani'Čncj tvor
by. 

Do ankety prihlásili skladatelia svoje naj
lepšie diela, ktoré budú reprodukované zn(•
mymi umelcami. Smena vždy v dm'í vysie
lania uverejtmje názvy a autorov súťažn~·ch 
skladieb, ako i tri súťažné otázky, na ktoré 
majú poslucháči odpovedať. Pomocou týchto 
otázok postupne preskúma jú čo najširšiu 
problematiku tanečnej tvorby. - J ajpodnet
nejšie diskusné príspevky sa budú uverej
ňovať v rozhlase a Smene. Anketa tak to bu
de splľíať v)rznamn ú úlohu, umožní sklada
teľom a interpretom dobre poznať reakciu 
verejnosti na ich snaženia a zvýši v nich aj 
pocit zodpovednosti. Anketa bude veľmi 
poučná i pre pracovníkov rozhlasu, keďže 
si touto cestou upresnia svoj rozhľad o po
ziadavkách a vkuse poslucháčov a určite zís
kajtt i ďalšie podnety k práci v tej to oblast i. 

PrvÝ koncert sa konal , . utorok 22. janu
ára v ·Koncertnej sieni Cs. rozhlasu. Usporia
datelia zabezpečili viac popredn)•ch účin
kujúcich. Vystúpili: Tanečný orchester bra
tislavského rozhlasu pod vedením l\f. Broža, 
populárni speváci - 13. Littmanová, L. Sev
čík a M. Marko. Koncert v hodne d oplnili 
i hostia z :\faďarska Jnzz kvartet dr. A. 
Caraya. 

Program sa začal vystúpením TOBR, kto
rý v prvej čast i uviedol n iektoré mimosú
ťažné skladby slovenských autorov. Už táto 
časť programu nám dáva mnohé podnety na 
zanwslenie. Znon1 sme si uvedomili súčasn\· 
stav· a problémy našej tanečnej hudb:-:. 
Kompozicná úroveľí nesporne neustále stú
pa. Máme viac skladateľo,-, ktorých tvorba 
t.nesi<' i p rísnej šie kritické meradlo a zároveľi 
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nachádza ol1las i u publika. Prijateľná kom
pozičná úroveň je ovplyvnená i priaznivým 
vekovým zložením kolektívu skladateľov. 
Ešte stále tvoria skúsení skladatelia staršej 
generácie (Dusík, Elbert, Lieskovský a i.) , 
ktorí už dokázali , že v ich tvorbe je mnoho 
trvalých hodnôt, a niektorí z nich sa pritom 
ešte stále vedia prispôsobiť potrebám dneška. 
Na ich tvorbu nadväzujú početní skladatelia 
strednej generácie (Stassel, Siváček, Zelenay, 
Seidmann, Laifer, Havlíček a mnohí iní). 
V ich tvorbe je v súčasnosti ťažisko sloven
skej tanečnej hudby. Produkujú veľa skla
dieb, niektoré z nich sa určite udržia dlhši 
čas, no veľa z nich vinou nevýraznej inter
pretácie rýchlo zapadne. Po vlaňajšej disku
sii o problémoch tanečnej hudby (vznikla 
na podnet článku J. Skukálka v Kultúrnom 
živote) dostali plnú podporu i mladší skla
datelia. Patria sem najmä - Simai, Horváth, 
Gerhardt, Hronec, Melkovič a iní. Niektoré 
skladby týchto autorov už prevyšujú dote· 
rajšiu úroveň, a tak na tomto poli nemáme 
obavy do budúcnosti. 

Na Stúdiu mladých sme si znovu uvedo
mili, že v našej tanečnej hudbe je interpre
tácia prvoradým problémom. Pôjde najmä 
o to, aby sme už konečne mali veľký ta
nečný orchester, ktorý je schopný primerane 
inštrumentálne pretlmočiť kompozície našich 
autorov. TOBR pod vedením M. Broža za 
viac ako dvojročnej činnosti má neustále 
zlepšujúcu sa tendenciu, ale ešte vždy platia 
slová ľ.. Stassela: "Na Slovensku zatiaľ ne· 
máme ani jediný tanečný orchester veľkého 
dychového obsadenia, ktorý by mal ozajstnú 
profesionálnu úrove•l, aspoií takú, aby sa v 
priemere približovala napríklad k úrovni nie
ktorých pražských orchestrov." (Z článku 
Naše tanečné orchestre. Mladá tvorba, č. 1., 

menenie hudobníkov. Treba však brať do ú
vahy i sl..-utočnosť, že je to prvý slovensk~
profesionálny tanečný orchester. V tejto ob
lasti nemáme tradíciu. Mnohí hráči nadobú
dajú potrebnú prax a rutinu až po vstupe 
do orchestra . l pri všetkých ťažkostiach a 
nedostatkoch urobil TOUR už mnoho pre 
rozvoj slovenskej tanečnej hudby a je pred
poklad, že v ďalšom vývoji bude mať pro
gresívny "lrplyv. V súčasnosti prekonal or
chester počiatočné ťažkosti a už prestáva byť 
problémom nahrávanie slovenských noviniek 
na doteraz bežnej rozhlasovej úrovni. Or
chester teraz stojí pred ďalšou etapou, v 
ktorej bude musieť priniesť i po stránke 
kvality podstatné zlepšenie interpretácie ta
nečnej hudby. Aby sa dosiahol tento cieľ , 
bude potrebné zlepšiť hlavne prácu aranžé
rov a stále zvyšovať technickú a štýlovú 
úroveň hudobníkov. Výdatne by mohla po
môcť i konštruktívna kritika. Veď je prian1 
nepochopiteľná skutočnosť, že o udalosti 
takého spoločenského a kultúrného dosahu, 
ako je vznik a pôsobenie TOBR, lia v tlači 
neobjavil článok, ktorý by !ili. dôkladne 
zaoberal prácou orchestra, hodnotil jeho na· 
hrávky, pripadne poukázal na jeho nedos· 
tatky. Väčšia pozornosť by určite zvýšila 
pocit zodpovednosti a umelecké ambície u 
hudobníkov i spolupracovníkov orchestra. 

r. 1962, str. 35.) Ze tieto slová Ľ. Stassela 
sú skutočne aktuálne, svedčí napríklad i si
tuácia slovenskej tanečnej hudby v Gramo
fónových závodoch. Naše tanečné orchestre 
(vrátane TOBR) buď odmietajú, alebo len 
veľmi neradi nahrávajú platne, lebo táto prá
ca je pre nich namáhavá, a pritom sa im 
finančne nevypláca. Celné české orchestre, 
naopak, ochotne prijímajú ponuky. Príčina 
väzí v tom, že za čas, ktorý pot1·ebuje napr. 
TOBR na nallratie jednej (cca 3 min.) 
skladby, nallrá Vlach alebo Krautgartner pri
bližne 5 skladieb (cca 15 min.), a to ešte 
kvalitnejšie. (Informácie o situácii v Gra
mofónový<'.h závodoch poskytol T . Sebo
Martinský, - pracovník SH\'.) 

Na druhej strane treba však orchestru 
uznať, že jeho prácu brzdia niektoré objek
tívne ťažkosti, ktoré sa usiluje postupne pre
konávať. Veľkou prekážkou je napr. časté 
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Všetci speváci, ktorí vystúpili na koncerte, 
už viac rokov interpretujú tanečné piesne. 
V utorok podali svoj obvyklý výkon, ktorý 
obecenstvo dobre pozná. Všeobecne možno 
povedať, že súčasných slovenských spevákov 
si obecenstvo rado vypočuje, ale ich výkony 
nijako vzlášť nenadchýnajú. Azda i preto, 
že za dlhší čas ich účinkovania si publikum 
na nich príliž zvyklo. Veľmi by bolo pot
rebné uviesť nových nádejných spevákov, 
u ktorých sú predpoklady, že prinesú nové 
prvky. Takéto talenty máme, len sa im treba 
system_aticky venovať. Tak napríklad nová 
speváčka G. Broma - 19 ročná M. Blehá
rová zo Ziliny, by sa nám veľmi hodila 
hlavne pre svoju improvizačnú invenciu. 

U toriíajší ko';!cert veľmi vhodne doplnila 
maďarská skupma - Jazz kvartet dr. Atillu 
Garaya. Vystúpeniu tejto s'kupiny možno 
ďakovať, že si prišli na svoje i priatelia 
moderného džezu. Všetci členovia kvarteta 
disponujú bravúrnou technikou, ktorú však 
niekedy používajú i samoúčelne. No vo veľ
kej väčšine svojich improvizácii sú i po 

invenčnej stránke na . k . . . 
saxofonista D. Lakato~so ~~ l ·ovru. Zvl_ášť 
stránkach. Veľmi d_vynb 

1 0 
po všetkych 

Sl k 
ra l Y sme mali 

. ovens u džezového . f . . na ne J saxo omstu Jeho úrov-
. azz quartet dr A G stránke nemá vy hr. . . raya po štýlovej 

sa odrážajú rôzne a~enu on~epci?. V hre 
štýlov, no ich h -:J: yvy dtarsích 1 novších 
dým dojmom hl u a pre sa pôsobí súro-
ternu a súhre ~vng ~ vďa!'a spoločnému cí-

B 
· azovarue skupiny A G 

raya v ratislave bol zá 1 • • · · a
ské džezové skupw" l ks ~~ny čm. Sloven-d Y z s aJU od nej h 
po netov pre svoj ďalši . . mno o 

Na záver odzneli i skl:Jb'OJ .. 
ankety Hľadáme pesn'čk Y prihlásené do 
to skladby: twist K Elbu pre mládež. Boli 
Trampoty, Simaiov ~ Droerta - R. Cerníka 
tér a porucha B • ppov foxtrot Mon-
K a rozova úp etelbeyovej skladby _ T . rava z_námej 
Perzského trhu. WISt na ternu z 

Poslucháči odpoved' po ~očutf skladieb mali dať 
na tieto tn otázky. 

1. Ktor~ z dnešných št~och sú • . 
sklad1eb sa vám pá~-~ • ťaznych 

2 
. . Cl a a preco? 

. Aký Je_ váš názor na tanec twist? 
3. Aké pr1pom · nk á mladých a ~~o l m te k ~ášmu štúdiu 

moch chceli maťr ste v Jeho progra-

Zatiaľ sú známe a 
obecenstva, ktoré sa z~~::~ané odpovede 
Ešte stále prichádza.. . o na koncerte. 
~oslucháčov, ktorí slJd lialist.Y s odpoveďruni 
s1elaní e ov program vo vv-

z d~terajších odpovedí . • • 
stvo zo súťažných skl di bvys~tá, ze prvena e určite získa Bro-

žov Twist na tém p 
P

ovede na druh. u z. erzského trhu. I od-

ú 
u otazku b li · d častníci koncertu p kl d . ? J~ noznačné. 

z vhodných taneč ? ha aJu. twist za jeden 
Pritom v' k d nyc preJavov mládeže 

sa o sudz " • . · 
nevkus. Odpovede UJU . casté . ")"Strelky a 
o veľkej popularit n~ ~uto otazku svedčia 
dobre vedia i sklade t 'Y'stu. O tom veľmi 
ťažných skladieb h~lieli~, 11 ta~ z troch sú
pomer je dosť . • ve tWJstové. Tento 
niektorých sklad~~cky ~~ s~časn~ tvorbu 
komponovanie twi t ov .• Ie Je spravne, že 
veľkej miere. Tát s ov sa rozmo!'tJo v. takej 
popularite zle vy~e~nah~ po co ~aJširšej 
padoch keď kL a avne v tých prí
cifick~ twi::o s . adateľ neohoznámi so špe
kým sprievodom~ frázovaním a rytmic
twist nepriniesoľ ži dk po l~udobnej stránke 
diach na tretiu ot. ak ny pr nos. V odpove
náplň a dotera 'š' az. u poslucháči vyzdvihli 
ffiavne privítat mžeuroveil S~údia mladých. 
vystriedajú po ;edn sa v dzezovom cykle 
ny. V r· . kp é československé skupi-

amcl oncertov t ~ · h 
mnohí poslucháči di an~cneJ udby bv 
ských malých di radi ľočuh spevákov praŽ
Na Zábradlí) V da e ~Semafor, Rokoko 
boli i kritické h::. pove~~~;ch na túto otázk~ 
zlé akustické vyhsy. ~~ll~ovalo sa hlavne 
také nedokonalé ~~erue Siene,, ktoré bolo 
mohli spevákov ' oču posluc~áČI . vôbec ne
točnosť skr lil P ť. Mozno 1 táto •ku-es a predbežn · • 1 d • (vyhrala jedin' h Y vyse ok súťaže 
šie obstáli" . a orc estrálna skladba slab-

spievané) 1 · l ! 
podujatie zlú zvuk ·• . vo '7s1e aru malo 
reláciách treba u'etovuáurodven. V budúcich 

0 z va Y odstrániť. 

l. W. 

Tradičný džez l -hD-_ rul-lý_k_o~~cer~tr~o~L· a~sov~éh~o ~cykl-u~~--V-~Šiu~'d~i-U __ m_l_a_d_ý_C_h ___ l 
ovory o dzeze sa kon 1 oz- SSTJ sa zaoberá obdobím kl · k ' h • 

a hol venovaný tradič ? v ;!orok 5. ~1. zu z dvadsiat ch k ~SIC e o dže-
Úlohou koncertu S~m.u zezu. najmä nahrávlam :úbo ov. VenuJe pozornosť 

jednak dokáz ť • v ~udm mladých bolo Jelly Roll M orov Joe liling Olivera 
má v sebe stáie' -~e é tha~lčná džezová hudba Bratislavské ~~~~pa e~e Lto~t· sa k~~stronga: 
bolo oboznámiť Zl~ .l o toty, ďalšim cieľom očakávali so z' . eJ o s upmy sme 
jednotlivými št'r::s orruh poslucháčov s za svojeJ· viac~ou{m~mč .. Veď _"smetáčkovci" 
tionalizmu Ah y l ~ problematikou tradi- • cneJ mnostl už d k. ali . . y sa tteto úlohy splnili h l lze ~ oblasti tradičného džezu s. .? az . ' 
potrebné vybrať účink . . . h k ' o o epsim telesom no zatiaľ u. nasun naJ-
klad?e zaoberajú všetk ~JU~Ic ; .torí. s~ dô- len z rozhlaso~ého . l SI?e Ich poznali 
paml tradičného dž ~ •. };"OJOvymi eta- nových platní. vysie ama a gramofó-
podaril. Na koncerteezu. . y. ~r sa ~kutočne Na Stúdiu mlaď ch d . 
pina tradičrtiho 'azz vyst~p.Ji: Stud•jní sku- gram ktor' b l aky . pre VIedla SSTJ pro-
vedením P. Srn J • u (SSľJ)_ z Prahy pod d. ' p y o ousl antológiou tradičn'h etácka a b l k zezu. rvá skladba i h • . e o 
tional club - víťaz UK ST~~~IS avs ý Tradi- boy march bol c vystuperua Bugle skupin z obd a hz. repertoáru neworleanských 

o Ia pred r. 1917. V tejto 
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skladbe nám verne priblížili hudbu tzv. sto
ryvollskej éry. Druhá skladba Sensation rag 
bola venovaná dixielandu. Pre väčšinu fudí 
tradičný džez (Y celej šírke) a dixieland 
sú úplne zhodné pojmy. Je to Yšak mylný 
názor. l pražská skupina nám svojím vy
stúpením názome dokázala, že dixieland 
je len jeden zo smerov traditionalu. V ďal
šieh troch skladbách SSTJ oboznámila po
slucháčov s obdobím klasického džezu z 
ch icagského obdobia. Boli to skladby z re
pertoáru King Olivera, J . R. Mortona a 
Louisa Armstronga. Veľmi zaujímavá bola 
posh·dn{o skladba v~'Stúpenia Sl rasidelnf
noci od Duke Ellingtona. Táto skladba j e 
z obdobia ranného S\\ingu, ktor~· h()l ,·šnk 
ešte úzko spätý s klasickým džezom. ElliJl
gton už vtedy začal experimentovať s väč
ším obsadením orchestra, a tak smetáčkovci 
,. tejto skladbe svoje tradičné nástrojové 
ohsadcnie rozšírili o tretí kornet a soprán-
saxofón. • 

Všetky skladby holi po štý loYej stránke 
,·eľmi veo·ne reprodukované, a tak poslucháči 
mohli získa( z vystúpenia SST.T slmtočne 
dobrý prehľad o vývoji džezovej hudby až 
po konirc ohdobia klasického džezu. Taktiež 
po tf'chnickcj str·ánke ich Yýkony plne uspo-

,Beg Bajazid 
V SE GEDÍN E 

7. februára t . r. uviedla segedínska opera 
maďarskú premiéru opery zaslúžilého umel
ca Jána Cikkera Beg Bajazicl. Ako nás in
(ormoYal autor , ktor)· sa zúcastnil premiéry 
so s, •ojou manželkou , operu YO výbornom 
preklacle :\1. Szabóa (inak alternanta hlav
nej úlohy) naštudoval riaditeľ segedínskej 
opery Y. Yaszy ( jeho matka pochádza z 
Liptova u on sám je každoročn~·m návštev
níkom Vysok~·ch Tatier). Tento prvotried
ny dirigent vybudoval reprodukciu na kon
trastoch prudkého dramatického toku (neraz 
ho '':·bičoval až do krajnosti) a ly rického 
znúcnenia. Interpretačná úroveň všetk~·ch 
zložiek (sólisti. sbor. orchester) udivovala 
svojou kultivoYnnosťou a potvrdila, že sege
dínska opera je právom označovaná za rov
nocennú s budapeštianskou. Všetci sólisti 
holi v~·niknjúcimi hercck~'ln i typmi. shor 
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kojili. l'ío prednosti skupiny sú zároven 1 

nevýhoclou pri styku s publikom. Keďže 
ponímajú obdobie klasického džezu po štý
lovej stránke veľmi ortodoxne, neprejaví sa 
v ich hre plne improvizačná schopnosť só
listov a '" ich prejave je m{olo swingu. 

Inou cestou sa uberá bratislavský Tradi
tional club. Táto skupina interpretuje tra
dičný džez v súčasnom ponímaní. Venuje sa 
hlavne štúdiu hry najznámejšej re,ivalistic
kej skupiny Yerba Buena J azz Band. V 
rámci tejto koncepcie sa plne uplatní inlpro
vizačná invencia a v)·razove je to prejav 
bližší dnešnému poslucháčovi. I keď zatiaľ 
Traditional club nedosiahol po technickej 
stránke úroveň SSTJ, u poslucháčov malo 
jeho vystúpenie väčší ohlas hlavne vďaka 
bezprostrednejšiemu prejavu. 

Po rozhlasovom vystúpení mali skupiny 
ešte spoločn~' lwnccrt v Dome osvety na Su
cilom mýte. Tu im obecenstvo ' -ytvorilo 
veľmi dobrú d žezovú atmosféru. Hudobníci 
obidvocil skupín na záver koncertu uspo
riad!ili j am session. Obidve utorúajšie podu
jatia určite dali skupinám mnoho podnetov 
pre ďalšiu prácu a prispeli k prehlbeniu ich 
spolupráce. 

Igor Was.~erberger 

bol rozs1rený o externistov. R cžisérs.ka prá
ca P. Makaiho svojou Y)-nachádzavosťou dô
sledne korešpondoYala s úroVJ'íou hudob
ného naštudovania. Epilóg segedínskeho Ba
jazida zatiaľ vôbec nemá konkurencie. A 
predsa sa umelecké vedenie oper~- neuspo
kojilo s dosiahnutými výsledkami : premié
ra sa nalu·á,·ala na magnetofóno\-ý pás a 
hneď na druh)• deň sn uskutočnila veľmi 
sebak1·itická previerka - pravda, len men
~ích ch)·b. Segedínska opera sa totiž s in
scenáciou Bega Bajazidit chystá aj na svoje 
le tné pohostinské vystúpenie v Budapešti. 
(Ak družba banskobystrickej spevohry a se
g-edínskej opery prinesie aj konkrétne plo
dy, je možné, že segedínskeho Bega Bajazida 
uvidia aj banskobystJ·ickí diváci.) 

Premiéra mala obrovsk)· úspech, poroYna
tcľn~- - podľa au torových slov - len s hra
tislavsk~rm uvedením Jura Jánošíka. Operu 
vysielal priamym prenosom 23. februára aj 
budapeštiansky rozhlas. Početné zpnívy a 
kritiky v maďarsk~·ch časopisoch SYcdčia 

Státne divadlo v Ko.iiciach uv iedlo 
l miitok v Efe=c Hu Kreičího. Záber z. 
T. obra=u. Foto: :\1. Lita•·ská 



o tom, že prem•e•·a druhej Cikkerovej opc
rv sa stala udalosťou celého maďarského 
k-ultúrneho ži,·ota. Z denní.ka Dél-:\fagyar· 
ország zo dľía 10. februára - časopis má 
v MĽR význam našej Pravdy - vyberáme: 

Úspech segedínskeho predvedenia Bega 
Dajazida presvedčivo potvrdil, že slovenská 
operná kultúra napriek svojej útlej mladosti 
nezaostáva za svetovou úrovríou, nie ie iba 
radom polwsov miestneho t>ýznamu, ale má 
rozhodný a svojsk"Ý charakter a doworené 
osobitné črty, vie poveda( nové, pozoru
hodné a t•ýznamné ešte i tam, kde operná 
kultúra sial1a o celé stáročia dozadu. Tento 
názor vypukle zdôvodňujít aj medzinárodnp 
úspechy autora Bega Bajazida; jeho operu. 
písanú pod[ a Tol.~tého románu V =.kriesenie 
predvedenú v doh[ adnom čase v Stuttgarte, 
Berlíne, Magdeburgu a v Stokholme a hovo
rí sa ai o jej leningradskom prech•edení. 
Okrem toho jeho opera. písaná na Dicken· 
sovu Vianočnú ro:;prcívlm, bude mať pre· 
miéru v októbri tohto roku v zcípadone· 
meckom Kasseli. 

Segedínshe Národné div {l.(l/o postupovalo 
pod[ a toho správne. keá zaradilo clo svoj
ho programu Bega Bajazida: zapojilo sa do 
procesu svie=.eho, dnešného diania: svedči 

to o jeho rýchlom a smelom, imponujríco 
pohotovom konaní. 

Libreto Bega Bajazida napísal známy slo
venský básnik Járl Smrek. Podldaclom pre 
dej ie luclová balada, hot•oriaca o slobode 
a láske k domovine . . Vo i hed je táto téma 
akokolvek vznešená, zo spoločného poclujatia 
s/;ladatef a. a básnika to cennejšie, vzrušujú
cejšie a trvanlivejšie pripadá nesporne hud
be. Smrek totiž, ako to •·idieť i z jeho li
breta, je vonkoncom lyrik, a to dramatické 
jadro, na ktorom sa stavia dej - ukradnutý 
slovenský chlapec v mu.=.nom t>ektt zisťuje, 
:.e v lastne nie ie Tur/wm - nevedel na 
t•e fh ei ploche troch dejstiev dramaturgichy 
živo zvládmt.ť. Viaznutie je zjavné najmä 
v treťom dejstve. Kým sa dej dostáva a:. 
sem, jeho dramatičnosť hasne, ba čo ••iac. 
u ž sa aj skonči/Cl . ,\'aproti tomu ,. Cil>hero
vej hudbe niet ani stopy po únave: hudba 
od samého začiatku až do konca 111cí vy.~oký 
vzlet. 

Co charakterizuje tiÍto hudbu? Predo·det· 

~ Symfonický orchester bratislavského 
....,. rozhlasu s dirigelllom dr. Otakarom Trh-

líham. Foto: Z. Ht•vessi 

hý111 jej vywEenlÍ modernosť a pô~>odtwsľ. 
inšpirot•attú folklórom, zbavená prílišného 
:;t·elii:ovania. Ciliker v ychádza z [udot•ei tra· 
dŕcie, čo, pravda, neznamená, =.e slovenské 
ľudot•é piesne splieta do ~·en ca. I~udovost 
jeho operu sa neprejat•uje formou takéhoto 
začiatočníctva. Ján Cikher - nerozumejme 
zle toto slovo - štylizuje. prispôsobLtje si 
ľudové melódie a ich rytmus a s týmto ma
teriálom narába tak ako spisovateľ s rod- • 
ným ja::yhom. Preto tu niet rozporov medzi 
ľudovosťou a modernou: hudba Bega Ba
jazicla .~ll nám prihm·ára rt>čou XX. sto
ročia. 

1\ to nie hocako. Popri ludovosti a IIIO· 
clemosti je táto hudba aj neobyčajne pó
t•odná. Uvediem jediný priklad. V druhom 
dejstve je po hudobnej stránhe jednou :; naj
zaujímavejsích častí turecký tanec. U:. samo 
toto podujatie je priam odt>ážne. V priebehu 
hudobnej histórie sa popísalo už toľho po
dobných tancov. =.e táto téma - asporí sa 
tak javí - núti priam net·ylmutne k opa
kovaniu pseudoorientá/nych motívot· . . Vo tu· 
recký tanec Jána Cihhera nie ie nm·ou šty
lizcíciou nič net>raviacich otrepanŕn, ale ešte 
i ~· tejto zdanlivo obohranej oblasti vie 
povedať čosi pôvodné, zaujímavé a t•ýztwm
né. Samo::rejme, bez toho, =.e by tým turec
hý tallec stratil niečo :;o svojich rázovitých 
čŕt. 

V pocl01tí segedínskeho .Vtiroclného cliv(l(l
la sa '1-' plnej miere odzrkadlila všetka krá
sa Cikkerovej hudby. V modernom ovzduší 
diela sa celý kolektív pohyboval celkom do
m cícky, na ha=.dom hnutí predstavenia bolo 
dtiť, =.e účinkujúcim nie je cudzí tento o
pPrný štýl. laorým autor stvárnil myšlienku 
·"·ojlw dielcr. 

L á s zló Olu iis 

••• 
.:\A CELOi\I SVETE prcslťtvený Haško,

Dobrý vojak Svcjk našiel svoje ďalšie hu
dobné stvárnenie. Autorom rovnomennej 
opery sa stal taJjansky skladateľ Guido Tur
ch i a premiéra diela sa uskutočni na scéne 
milímskej Scaly. 

BľLI·IAHSK'i' DIRIGE.:\T \'Jadimír Ko
žusarov získal veľké uznanie mladému hul
luu·skému interpretačnému umeniu. ked' na 
12. medzinárodnej súťaži mlad)·ch dirigen
tov , . Bcsnn~onc získal pl'\'1't cenu . 
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Keď sa účastníci konfe
rencie o súčasnej svetovej 
hudobnej tvorbe, u sporia- · 
danej vlani v H.ímc, do
zvedeli z referátu nášho de
legáta dr. Ota Ferenczyho 
o v ýsledkoch, ktoré v Ces
koslovensku dosahuje v 
svojej edičnej činnosti Gra-

KULTÚRNE PODUJATIE 

ktoré nemá obdoby 
Sa prahu 6. ročníka. Gramofónového klubu --, 

moFónový klub, vyvolala . . 
medzi nimi táto zpráva vzrušcn~- zauJCil1. 
Boli i takí, ktorí sa tvárili pochybov:~čne 
a považovali uvedené fakty za z_vohcen~ 
a prikl-úšlené. Nemôžeme s~ .tomu cu~ovat , 
lebo n ikde na svete nemaJU obdobne po
dujatie ktoré by spl!tulo také závažné kul
tú1·ne Úlohy ako núš Gmmofónov)' klub. 

Mimoria·d~ta úspešnosť a kultúrny dosah 
klubu väzí už v organizačnom princípe. Gr?
mofónový klub hneď od svojho založeru~ 
sledoval ako hlavnú, ba možno poved_at 
výlučnú zúsadu činnosti: šíriť dobré umerue, 
a čo je dôležité, dosiahnuť, aby sa 101;> 
stalo majetkom šit·okých radov pos~uch•;•· 
čov. Ako splňa Gramofónový klub tuto u
Ioim najlepšiu odpoveď nám dá počet sll:b
skribovaných gramafónových platni, dos;a
hnulý v tohoročnom edičnom roku; _25~ 3o0; 
1>1-i tejto číslici si treba uvedomil ,_ ze _su 
to veľké mikroplatne a že sa na neJ podrc· 
fajú jednotlivé umelecké žánre takto: 

Cmclccká hudba cca 50% 
)•!alé hudobné formy cca 20 % 
Hovorené slovo cca 15 °/o 
Hudobno-slovné pásma a i. cca 15 °/o-
V týchto čísliciach tkvie mohutný k1_1l· 

túrny význam Gramofónového klu_bu. VIe
me, že práve v šírení umeleckeJ. h~dby 
formou bežného obchodného predaJa_ J~ u 
nás neuspokujúci stav. Platí to naJma ? 
pomeroch na Slovensku_. ~~·m, _ že sa ~~
kajúce súčasné symforucke ~helo .. dostava 
medzi edičné tituly klubu, Je uz vopred 
zaručené jeho umiestnenie med zi l-Jenmi klu: 
bu a to v množstve, aké b y ,,bchodny 
pr~dnj nikdy nedosiahoL !Vlodcrn~ cliela ?o
sahujú takto 1000 až 3000 subskrihovm?y~h 
exemplárov (napr. i\Ioyzesova 4. symforua, 
Sostakovičova 5. symfónia, Kalabisov Hu~
ľovÝ koncert, Slácikové kvartetá B. Maru· 
nu, . operný k omple t Suchoňovho Svätoplu
ka) . 

Populárne symfonick é a opern~ . diela, 
.. osvedčené" tituly svetového repertoaru, do
; ahujú pravda, oveľa vyššie náklady. Tak 
Mozartova Ser·enáda 5000, Beclhoveno,· 
Husľový koncert 9000, Smetanovu Má vlast 
8000, Dvoráko,·a Rusalka 4950 cxemplár~v. 
PočetnP najv~-s~ í úspech zaznamenáv a titul 
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"Vý ber svetových operných predohicr" 
10 500 exempláro,·. 

Pozoruhodné v )'sleclky zaznamenávajú aj 
malé hudobné žánre. Titul Ceskoslovensk~
džez 7050, Piesne Dunajevského 2000, Cer
našské spirituály 9600, Ceské a Slovenské 
pionierske piesne 2200 exemplárov. 

Pásmo hudby a poézie "Ej, hore. h~j'', 
,-y dnné pri príležit?sti toho;ocného J:Ub1lea 
Jura J ánošíka, dosmhlo 16::>0 subskrJbova
ných exemplárov. 

Tituly určené predovšetk~'lll pre školy, 
ako napr. V),berové skladby pre ~DS, l?r~
za, poézia, portrét E ugena Suchona a IDP, 
dosahujú 2000- 3000 kusov. 

J e pozoruhodné a potešujúce, že o~bera: 
telia titulov s umeleckou tvorbou na JedneJ 
strane a s mal-\'llli žánrami (džez, šansóny, 
piesne ) na dn~hej stran~ netv_?~ia izolova· 
né skupiny, ale _že sa v~et~~ ~~nre v su~
slu·ipcittch navzáJom prehnaJu. lo znam~na, 
ze záujemci o symfonické a operné ~1ela 
odoberajú aj platne s džezovou a tanccnot~ 
hudbou a opačne. Toto svedčí o kultúmoslt 
a širokom záujme členstva ~ubu. _ 

Tá skutočnosť, že edičné lituly Ol·mno~o: 
nového klubu obsahujú vrcholné l~udobne t 
lite rárne diela domácej i svetoveJ tvorby, 
ktoré sú nahraté s najviii'šou umelecko~ z~d: 
povednosťou, tl~očcn~ n~j_lepším~ našimi 1 
zahraničn\'Illi sólistami, dm gentm1 a hudob
~vmi tel;sami a že samotné gramófónové 
piatnc sú nehoJným produ~tom nášh? gra
mofónového priemyslu a su vybaven~. ~ra: 
ficky hodnotnými obálkami, ?bsa~UJUCin;'J 
sprievodné slovo a veľa cen_nych mforma
cii o diele o jeho autoroch a mterprctoch .
pôsobí ako mohutn)' mobilizač~ý p~ostrte
dok ktor\ • získava pre Gramofonovy klub 
stál~ novÓ a nové členské kádre. Nech tu 
opiiť prehovorí malá štatistika:_ 

V 1. edičnom roku GK (19::>8- 50 ) mal 
klub 8686 členov. V ďalších rokoch počet 
r'!enstva stúpal takto: 9333, 11 850, 13 552 
a v roku 1963 klub dosiahol číslicu 18 198! 
V akom pomere sa podieľa na tejto číslici 
Slovensko? 

V roku 1962 klub mal na Slovensku do 
1000 clenov. Po vlaľíajšej intenzívn ej ná-

borovej práci táto číslica stúpla na 2000. 
teda o 100 %- Je to iste pozorul10dn)• v)·
sledok, no aj Lak je slovenské členstvo v 
nepomere. Najmä naše školy, pre ktoré klub 
vydáva každoročne viacero cenn)·ch učeb· 
n ých pomôcok , sú nedostatočne zastúpen é. 
Yeríme, že po vlaľíajšom dobrom rozb ehu 
sa tohto roku opäť podstat.Ile rozšíria rad y 
č:lenov GK na Slovensku. 

Stojíme na prahu novej subskripčnej ak
cie GK na edičný rok 1964, ktorá sa konN 
l5. mája 1963. Edičný plán roku 1964 bude 
opäť bohatý na zaujímavé, umel<'cky zá
važné tituly . Prokofievova 5. symfónia, Stra
,·inskéh o Sväteni e jari, Honeggerove orch es
trálne skladby, Cikkerova kompletná opera 
Vzkriesenie, I<rejčího 2. symfónia, "V je
sem" od Moyzesa, Suchoňova "Ad astra··, 
Sostakovičov Husľov)' koncert - to sú u
kážky z oblasti umeleckej tvorby . I ste bll(h• 

príťúlivá aj platila so scénami z Hossiniho 
opier (dve v podani slovcnsk~·ch sólistov ) , 
ďalej pásmo slova a hudby, vydané z prí
ležitosti osláv Slovenského mírodného pov
stania, slovenská poézia a pró>:a, divadelné 
scény z dramatickej tvorby Karvaša, Ces
koslovensk)· džez 1963, p iesne z \Ycillovcj 
Zobráckej opery, shakespearovsk)· Album a 
mnohé iné diela a tituly . 

Tento informatívny člúnok nech je pripo
mienkou l)'m , ktorým leží na srdci vec našej 
hudobnej kultúry, čo pracujú na jej šírení 
alebo sa zaoberajú osve tovou ci v)·chovnou 
i'innosľou, aby si uvedomili , že v Gramo
fóno,·om klube majú jedinečného pomo·c
níka a propagátora, že toto kultúrne podu
jatie, kt oré nám právom m ôžu závidieť na 
celom svete, Ircha v y užlvat:, ale i aktívne 
mu pomúlrnf Y ďalšom rozvoji. 

Teodor Sebo·-' 'lartins/;ý 

Prínos do slovenskei hudobnovednei literatúry 
Kniha Ladislava Burlasa "Formy a druhy 

hudobného umenia", ktorú vydalo Stárne 
hudobné vydavateľstvo v Bratislave \' r. 
l962, je prvou prácou tohto druhu, ktor>Í. 
vyšla v sloveni:inc. Autor ju v predhovore 
určuje tým, ktorí sa majú hudbe venovať 
profesionálne, ale aj záujemcom z radov 
nehudobníkov. V zmysle tohto autorovho 
určenia je potrebné hodnotiť túto prácu nie
len z hľadiska teórie, ale i z hľadiska pe
dagogick)'ch m ožností. Pri hodnotení uzí•
vcrov v knihe chceme preto vychádz:rf zo 
skúseností a názorov kolektívu p edagógov 
konzervatória. 

Túto Burlasov u prácu lreba privítať nielen 
ako vyplnenie medzery, ktorá dosiaf jestvo
vala v slovenskej literatúr e, ale i ako pn·)· 
krok nn ceste k vzniku dobre fundovanej 
učebnice, ktorá nám ešte yždy ch ),ba. Kniha 
prin{IŠa vef a hodnotného materiálu a ÍOrlllU· 
(úcií, " mnohom otvára n ové perspektívy. 
.J(' však tiež pochopiteľné. ze prvá práca 
lohto druhu n esie i stopy m·čitých nedosta t
kov: m yslím, že i to sa môze stať podnetnou 
stránkou BurlasoYej práce, ak okolo nej 
v>:nilme diskusia, dávajúca podnety pre po· 
kračovanie v práci a doriešenie niektor\,ch 
otúzok, ktoré sa Burlasovi prípadne nero
darili . 

Kniha sa delí n a d ve časti : časť syste
matickú, v ktorej podáva prehľad prv kov 
a typov hudobn~·ch foriem. vvmed>:ujc >:Ú
kladné pojmy ll z:íkonilosli " skúmanej ob-

!asti. a na casť historickú, v ktorej podáva 
prehfad vývinu hudobných foriem a druhov. 
Už toto delenie je nov)' prístup k proble
malike a možno povedať, že dosiaf v žiad
nej práci podobného drultu nebol tak pre
hľadne a účelne usporiadaný materiál. 

Práve v historickej časti kruhy treba vi
dieť jej základn)· prínos. Autor tu postupne 
od najs tarsťj doby podáva prehľad vývinu 
hudobn)'clt druhov v súvislosti s vývinom 
spoločnosti . Nechýba ani pohľad na histo
r·ické, dnes už prípadne zaniknuté formové 
typ y, ako j e napr. barová či motetová for· 
ma, k tor)'TD sa doteraz nevenovala takáto po
zornoS!·. Popis týchto útvarov v historických 
prácach nájdeme síce v minulosti, no v ob
lasti klasifikácie hudobnej formy nám dosiaľ 
takýto principiálny pohľad na historické for
mové ty py chýbal. Nie je chy ba, že týmto 
formovým typom venuje autor pozornosť 
až v historickej stati , hoci by tiež bolo mož
né zapodievať sa nimi v časti systematickej . 
r odtrhnutie historického v ývinu dnes ži
v)·ch formo,-ých ty pov od vlastnej syste· 
matik~- umož1'íujc autorovi, ah y sa t~·nllo o
tázkanr venoval dôkladnej šie a išiel do väč
šej hlbl,y. Pohľad na historický v)'vin Ior
mo,·<'· lt o ty pu je možný až Ytedy, kccf je 
známa aspor'í jeho základn:í charakteristika. 
Ľmoziiuje lo i pochopiť skutočnosť, že ur
čit~· formov~- ty p nie je hotovôu schémou, 
ale podfa funkcie. ktorú nm dáva spoločen
ská siln:'tcin, Y priebehu hi stórie m ení svoj 
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\'ýzor, či už \' podrobnostiach alebo podstat
nejšie. Ak by túto problematika bola po
jatá do state systematickej , viedlo by to 
nutne k zníženiu jej prehľadnosti , voľbou 
rozvrhu práce a rozlíšením týchto skutoč
nosti sa 13urlas takémuto nebezpečenstvu ú
spešne vyhol. Rozdelenie látky do jcdnotli
")·ch období podľa vzniku hudobných dru
hov j e mozné privítať i z hľadiska nadYiizo
vania na výučbu dejín hudby, pretože u
mož•i uje zhrnutie poznatko,· získan)•ch v 
tejto disciplíne. 
~ezabudlo sa tu ani na druhy tanečnej 

a z:'1bavncj hudby v minulos\i ani v súčas
nosti. Pol,iaľ to charakter práce dovoľuje, 
poukazuje autor i na súvislosti a paralely 
s hudbou mimoeurópskou. V)rraznc novou 
črtou je i opieranie sa o poznatky súčasnej 
folkloristiky. Veľké množstvo poznatkov, kto
ré podáva historická časť knihy, je doku
mentované i množstvom notov)·eh príkla
dov, čo, je tiež novinkou. ktor{• sa v star
ších prácach tohto druhu nepraktizovala. Pri
tom mnolú dobre vieme, ako nám podobné 
ukítžky pri štúdiu foriem často chýbali, naj
mä tam, kde ide o skladby dnešnej hu
dobnej praxi vzdialenejšie. Notový materiál 
je podávaný i so stručn)rrni rozbormi cito
\'an~·ch skladieb. Zhrnutie látky v zá,·ere je 
robené tabuľkou chronologického prehľadu 
~Toja formov~·ch druhov a typov od naj
staršej dob y po súčasnosť a prehľadnou 
systemizáciou hudobn)·ch druhov podľa for
mov)·ch typov. I keď sú tu uvedené len 
tie najzákladnejšie väzby, predsa vzniká jas
ný obraz o lom, že hudobný dmh a for
mový typ nic sú skutočnosti navzájom ne
závislé, ale jeden podmie1iuje druhý. oba 
pojmy sú len rôznymi stránkami tej islf'j 
skutočnosti v živej hudbe. 
Oveľa viac problémov nastoľuje prvú, 

s~·stematická časť Burlasovej práce. Tu m ož
no konštatovať prínos v mnohých nov~·eh 
pohľadoch, nko aj skutočnosť, že tie to noYé 
pohľndy nie sú vžd~· plne aplikované na 
problematiku hudobnt>j formy a miestami 
autor prevzal niektoré nedostatky staršlch 
prác, o ktoré sa opieral. 

Pri vym edzení pojmu hudobnej formy 
, ·ychúdza Burlas zo zložiek hudobnej reči 
a v)·stižnc charakterizuje podstatu formy ako 
.. zoraden ie hudobného materiúlu do celkov 
,. prehľadn)·ch a zmysluplných ,·zťahoch" 
( str. 22). Pokračuje ďalej prehľadom podielu 
hudobn, ·ch elementov na "''stavbe formY. 
kde op~oti minulosti správ;.e akcentuje - i 
funkciu m e!l·ory tmiky, dynamiky a agogiky: 
tieto prvky boli dosiaľ chápané ako okra
joY(• nnpriC'k tomu. Žt· , . sM·:rsncj lnulhr• su 

92 

ich formotvorná funkcia čoraz Yiac upred
nost{•uje. l formové princípy vidí v dia
lektickej spätosti a ..: množstva vzťahov 
abstrahuje aspot1 tie najpodstatnejšie v dvo
jiciach : totoznosť-premena, podobnosť-kon
trast, praYidelnost'-nepravidelnosť. Vý
slednicou ÚYah je mu stanovenie pomeru 
statických a dynamick~·cb stránok hudob
nej formy. Týmto Ú\·odom yyzdvihuje sku
točnos( , ze hudobná forma je uskutočnením 
a clcnením procesu v čase. z toho vypl)·
Yajú v ďalších statiach mnohé pozomhodné 
uzávery, ako je v)·razné odlíšenie proceso
v~·ch možnosti periodicity a aperiodicity, po
ukaz na vm·iabilitu formov~·ch javov vply
vom doby u štýlu a pod. 

Na druhej strane sa autor nevyvaroval 
í>ozostatkov určitého statického chápania for
mových javov. Už samotný rozvrh syste
m atickej časti , ktor)· sa drží tradičného po
stupu látky a začína sa definíciou motívu, 
je sice logickým postupom " od základov" . 
ale napr. z hľadiska výucby tejto disciplíny 
prináša hneď tú najťažšiu úlohu, v rozbore 
často značne problematickú. Oveľa jasnej
ším by sa javilo hľadanie možností nového 
logického preskupenia Y látke, napr. s v)•
chodiskom od vety alebo dielu malej formy, 
odkiaľ sa dá dobre postupovať tak k väč
ším celkom, ako aj k drobnejším prvkom, 
a pritom pre overenie skutočností v rozbo
rc print1ša pre sluchovú i pre vizuálnu ana
lýzu menej ťažkostí . Aj doterajší dualizmus 
motív-téma ako minimálny a maximálny 
rozmer hudobnej myšlienky by stál za ďal
šic ÚYnhy a prehodnotenie. ~'lotív je vlastne 
ak)•msi z:irodkom myšlienky. ktorý sa ešte 
musí roz,·inúť. Na druhej strane témy je 
skô r· termínom funkčným , ktorý by azda 
holo treba traktoYaf i lam. kde to autor za
\'l'huje (nielen téma k nuiáciám, ale i v 
sonáto,·cj forme atď. ) . Odbúrali by sa mno
hé nejasnosti (téma k variáciám nesúhlasí 
,·ždy s podobou témy, ako sa núm v tejto 
stati predstaYuje) , ktoré z tohto dualizmu 
,- ~·plýYaj ú. I skutočnosti rozvíjania a nad
Yäzovania, na ktoré autor poukazuje, svoj
bytnosť témy ako paralely motívu skôr pro
blematizujú. Y tejto súvislosti treba pouká
zať i na to, že problematiku práce s llll
dobnou myšlienkou sa tiež podáva skôr for
mou konštatovania. Ch,·ba nám tu začle
nenie t~·chto javov do . d ynamiky, procesu 
hudohm' j formy u vyjadrenie aspmi základ
n)·ch možností a skutoi'ností, ktoré z nej 
vyplývajú. 
Nebezpečenstvo istej jednostrannosti mož

no vidieť i v chápani ím·mov~·ch typov ako 
sch~m : Ycď fm·mov)· typ je realizáciou roz-

vrhu sldadobn~·ch postupo,- a uplatneni" 
základných princípo\' hudobnej formy. Pre
ja,·om nebezpečia jednostrannosti .ie napr. 
klasifikácia piatich typoY rondovej formy. 
.,k0 sa bežne traduje: pritom rondá Il. o 
\'. 1ypu preukazujú ,-ysloYcne znaky stahi
lizovan)·ch kombinácií a len pri izolovanom 
1>ohfadc dá\'ajú obraz samosta tn)·ch sclu:•m. 
, . porovnólni s týmto clenenim je napi'. kla
sifikácia K. Janccka dynamickému chúpa
nill súvislosti bližšia. Podobne ,. sia ti o kon
l rapu nklick~·ch l ~·po!'h sa inde tak neprchfad
né č lenenie zaterm'iuje mnl)·m rozlíšením 
medzi typmi a druhmi (napr. nie dosf 
jasne je zdórazncné, ze invencia je skôr 
druhom, záYisl)·m aspo!'i v baroku väčšinou 
od podkladu fúgového typu) ; i tu sa ukn
w j<' prevzatie starších klasifikácií, ktoré trc
lw domyslieť. V m enších organických sú
(·astiach bude treba uvažovať aj o oddeleni 
»tavby vety od schematického taktového 
i· lcnenia, pretože toto chápanie zodpovedá 
skulor'nosti len , . úzkom historickom vy
lllcdzcní (klasicizmus) a nedáva možnosť 
,~·hľadu k neskorším jaYom. Toto sa au
lorovi napriek mnoh~,n núznakom v plnej 
miere este nepodarilo. 

:'{a <lruhej strane je zret eľným prínosom 
pr:'lCl' stať , ,- ktorej sa zrieka klasifikácie, 
stať o voľn)·ch formách. Sprúvne sa zdô
razr'íuje, že i tu ide o realizáciu tých istých 
princípov, ktoré vytvorili stabilizované typy. 
a ze " mnoh~·eh prípndoch sa prejaYujú 
znakY lwmbinúcií typo,· 11·/. znárn~•ch. T)•m 
' a neohmničcnú " , ·ofnosf" uYádza na praYÚ 
111 1C ľll. 

BurlusoYa kniha poskytujť' i predpoklady 
b~rť základom zjednotenia sloYenskej ter
minológ-ie " obla~ti huclobn~•ch foriem : Yply-

\'O ill róznych centier, z ktorých pochádza 
vzdelanie najmä strednej generácie našich 
hudobníkov, nemali sm e zatiaľ \' tejto ob
lasti práve dobrú situáciu. Ľ z samotné cen
trálne rozlíšenie nn formo\'é typy u druhy 
i začlenenie drul1o,· do \'äcsích skupín -
zánrO\' je dobrým a jasn)·m zák)adn~·m 
členením ma teriálu. Podobne i \' oblasti \'U

riačnej práce Burlasom pouzité tcr·míny ,.Ya
riácic vonkajšie a Ynútorné" jasnejšie a 
lllbšie os\'Clľujú podstatu javu ako dosiaf 
použh·ané termíny. l nov)· termín " meta
morfózy", vychádzajúci zo súčasnej sklada
teľskej pra.xe a rozlišujúci medzi voľnejšou 
Yariacnou prácou v novej hudbe a prísnej
šou v staršej, má predpoklady, že sa ujme. 
Tiež náhradu mnohých zauž[van)•ch termí
nov nov)·mi (časť namiesto Yeta, súvetie, 
tcsna ) u uplatnenie a vymedzenie iných 
(diel) považujem za výstižné. l\Jožno vzniesť 
námietku proti termínu "zrušenie myšlien
ky" : je popisný, nevystihuje dôvod n pod
statu javu, nevidí ho v procese. J e nakoniec 
otázne, či je vôbec účelné tento termín z 
tradičnej terminológie preberaL 

I keď sa teda nemôžem(' VYhnúf kon
Šiatovaniu určitých nedotiahnut~rch prvko" 
, . práci Ladislava Burlasa. predsa treba vy
danie jeho knihy " Formy a druhy hudobné
ho umenia" privítať . Pri,·ítať nielen ako 
v)·sledok doterajšej práce slo\'enskej hudob
nej vedy v oblasti skúmania hudobnej for
my, ale záro,·eií ako podnet n podklad pre 
prácu novú. umožľíujúcu sti1lc rozširovanie 
a obohacovanie našich poznatko" " tejto 
oblasti tak z hľadiska teoretickej pr{tce, ako 
aj z hľadiska pedagogického ' 'Y" žitia. 

Kronika maďarskei hudby 
Lt'f!:'•ny Dezsi;: . \ magyar :;ene /iró11ilwíja. 

ZeiJ(•Í m iiveliidésiinh e:;er 
éve dokwnentunrolil>an. 
Budapest, Zencmukimlú 
Yállala t 1962 

lV. zyäzok novej edície :\fagyar· zcnetudo
mány, ktor)· rediguje Ferenc Bónis, nic je 
.na rozdiel od predchádzajúcich zv iizkov sú
borom štúdií Ycdúcich osobnosti súcasncj 
·maďarskej muzikológie, ale zbierkou doku
mentov o tisícročnom vývoji maďarskej hu
dobnej kultíu·y. Yydanie tejto práce je v )·
znumnott udalosťou nielen pre maďarskÍl 

hudobnú historiografiu. ale ako podnet v 
mnohom aj pre slow·nski· hudobnohislor ic
k {• b:ídanic. 

Zosta,·ovalt' f Kroník ~· maďarskej hudby 
Dl'z~ň T.('gúny vykonal obro,·skú prúcu, prC'
tožc su neuspokojil s y~·berorn a uvúrl:ra nhn 
typick),eh dokumento,·, ale súčasne v po
znúmkach (k 450 stranú111 dokumentárneho 
textu pridal vyše 60 strán petitom sádza
n~·ch poznámok) podrobne komcnto,·al YŠCt
ky detail~· cilo\·an)·ch dokumentov a bližšie 
charaktcrizo,-al hudobuohistorícké fakty, o 
ktor~·ch sa v nich hovorí. 'ľažisko knihy je, 
prirodzene, \' dokumentovaní \')'\'Ojn od za-
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čiatku 19. storočia, keď začína intenzívnejšie 
rozkvitať hudba v samotnom Maďarsku a 
rodí sa romanti cká národná hudba. Sú lo 
často celkom neznáme alebo zabudnuté do
kumenty, výrazne dokr-csľujúce nielen ži,·ot 
a tvorbu hlavn)•ch predstaviteľov maďarskej 
hudby po generácíu Bélu Bartóka a Zoltána 
Kodúlya, ale a j stav maďarskej hudobnej 
kultúry (koncertného a operného života. 
školstva atď.) v rôznych fázach v)·voja. 
Veľmi zaujímaví• sú aj doklady o tom, ako 
prij ímala tvorbu skladatefov, počnúc tvor
cami verbunkovej hudby, maďarská a časom 
aj svetová v tedajšia kritika (ž iaľ, Legány 
cituje len pozitívne ohlasy ). 

Dôležitú par tiu v Kronike maďarskej !md
by tvoria dokumenty o hudbe a hudobnom 
živote v obdobi klasicizmu. Ide predovšet
kým o doklady týka júce sa hudobného ži
vota v Bratislave a Košiciach a jeho pred
staviteľov. O tom , či väčšina týchto doku
mentov naozaj patrí do Kroniky madarskei 
hudby, možno diskutovať, no za terajšieho 
stavu našej hudobnej historiografie musíme 
Legányovi byť vďační už aj za to, že ich 
zverejľluje - pri tom ide prevažne o citáty 
z Pressburger Zeitung, z prameľla, ktorý je 
u nús ľahko dostupný a napriek tomu prak
ticky nevyužitý. Legány v hodnej miere 
čerpá i z výsledkov maďarského hudobno
historického výskumu, týkajúceho sa čin
nosti bratislavských a košických hudobní kov 
obdobia klasicizmu (Chudý, Zimmermann, 
Tost, Klein, Riegler, Struck, Kossovits, Lech 
atď. ) . Ide hlavne o práce Ervína i\Iajora, 
zverejňované v časopisoch A Zene a Zenei 

Szemlc v obdobi m edzi I. a Il. svetovou 
,·ojnou a zväčša autorom sam)·m rezumo
,·ané v ZPnei Lexikone (Budapešť 1931). 
Treba dúfať , že si ich naša hudobná lústo
riografia povšimne aspmi teraz, keď na ne 
Lcgány tak dôrazne upozo•·nil. 

Legányova Kronika j e p re slovenské hu
dobné dejepisectvo príkladom aj v tom, aké 
cenné tidaje o hudbe (počnúc druhou polo
,·icou 18. s toročia) môže poskytnúť dobová 
t lač. :Xcjdc len o Pressburger Zeitung, ktoré 
sú prame1iom takrečeno európskeho význa
mu, ale aj o mnoho ďalších bratislavských. 
košick~·ch, spi ~ských, trnavsk)•ch atď. perio
d ík. ako aj o zahraničné hudobné časopisy 
(viedenské a lipsl<é Allgemeine musikalische 
Zeitung) a základné bibliografické a lexi
kálne práce (Grebcr , Forkel, Schilling atď. ). 
Z tohto hf adiska má preto mimoriadny v)'
znam excerpovanic t~·chto prameňov. ktoré 
organizuje Ústav hudobnej vedy SA V. Sko
ré ukončenie excerpčn)'ch prác je jednou 
z podmienok podstatného rozšírenia našich 
vedomostí o hudobnej kultúre Slovenska od 
l8. s toročia do súčasnosti. Niet pochýb o 
tom, že sa dožijeme mnohých nečakaných 
objavov a že bádanie získa veľa cenných 
impulzov a stôp. 

Vedecká i informatívna hodnota Legá
nyovej Kroniky maďarskej hudby je tak 
očh·idomá, že priam nabáda uvažovať aj 
u nás o prípra, ·e takejto publikácie. Ideálne 
by bolo, keby spolu s pripravovanou anto
lógiou slovenskej hudby vyšiel aj zväzok li
terárnych a ikonografick)'ch dokumentov. 

lv 

Celoštátna konferencia hudobných pedagógov v Banskei Bystrici 
Ak sa ľudia schádzajú a radia o spoloč

ných úlohách, neraz v diskusii vyslovia 
mnoho ccnn)'ch myšlienok. Lenže na usku
točnenie pripomienok a návrhov na zlepšen ié 
práce často hľadítme ochotnú pomocnú ru
ku. 

Tak to bolo i na Celoštátnej konferencii 
hudobných pedagógov-konzultátorov diaľko
vého štúdia hudobnej výchovy pedagogic
kých inštitútov v Banskej Bystrici 10. a 11. 
januára 1963. 

V riešen í súčasného stavu vyučovania hu
dobnej ~-chovy a výučby v hre na hu
dobné nástroje sa hovorilo o možnosti do
siahnutia nápravy za pomoci Sväzu sloven
ských skladateľov, ktorý hy mohol kladne 
ovplyvniť riešenie nevyhovujúceho spôsobu 
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v)'Učby na PI. O čo vlastne ide? Účastníci 
celoštátnej konferencie vyzdvihli prednosti 
reformy výučby na PI, ale súčasne pou
kázali na nedostatky , ktoré sú hlavne v ne
vy~okoškolskom spôsobe vyučovania hry na 
hudobn),ch nástrojoch a hlasovej výchovy. 
Skupinové vyučovanie najmä výučby hry 
na hudobných nástrojoch sa odsudzuje ako 
pozostatok , ktorý prešiel na PI z bývalých 
pedagogick )·ch škôl. Nemožno súhlasiť ani 
so stavom, že nie všetci budúci učitelia (te
rajší poslucháči I. ročnika) , ktorí študujú 
pre ročníky 1.-5., budú vedieť hrať na hu
dobnom nástroji. Hru na hudohn)' nástroj 
sa učia iba tí poslucháči , ktorí si zvolili hu
dobnú výchovu ako odborný predmet, o
právľlujúci ich odborne vyučovať okrem roč-

nikov 1.- 5. aj v ročníkoch 6.-9. Tých je 
však nepatrné percento. B ude to teda po 
prvý raz, že učiteľ pre ročníky 1.-5. nebude 
vedieť hrať na hudobnom nástroji preto, lebo 
tento predmet nie je ani v učebnom pláne 
pre tých, ktorí si nezvolili hudobnú v)•chovu 
ako odborný predmet. J e síce dobrá myšlien
ka. aby na každej ZDS bol učiteľ, ktorý 
bv vyučoval hudobnú výchovu od 1.-9. 
ročrúk, len či tieto ciele nie sú predsa len 
predčasné? Táto na pohľad racionálna myš
lienka sa javí ako extrémna preto, lebo 
pr\'é dva roky v spoločnom základe všetci 
poslucháči povinne študovali hudobnú vý
chovu a hru na hudobn~'ch nástrojoch, aj 
keď bolo jasné, že nie všetci ju budú v pra.xi 
používať. Podľa terajšej reformy však vý
učba v hre na hudobných nástrojoch chýba 
tým, ktorí ju budú v školách naozaj po
trebovať. J e samozrejmé, že takéto nedomys
lené reform y štúdia na P I narobia škody 
nn \'Zdelaní. 

A tak účastníci konferencie dospeli k 
myšlienke, aby sa pri Sväze slovenských 
skladntcfov utvorila sekcia hudÓhných pe
dagógov PI, ktorá by pomohla pri riešení 
z:1važných problémov, týkajúcich sa hudob-

ného vzdelávania na pedagogických inšti
tútoch, ako i v ročníkoch všeobecnovzdelá
vacej školy. Táto požiadavka je nástojčivá 
tak nn Slovensku, al;:o i v českých krajinách. 

V tejto súvislosti sa poukázalo na závi
deniahodn~· stav v niektor)'ch štátoch socia
listickej sústavy. Aj decembrové číslo Slo
venskej hudby v článku Zoltán Kodály o
semdesiatročný (László Eusze ) ukazuje Ko
dálya nielen ako skladateľa, ale aj ako vedca 
a mnohostranného pedagóga najmä v hu
dobnej výchove maďarskej mládeže. Ci sa 
Kodályovi podarilo vytýčený plán po oslo
bodení v r . 1945 - dostať maďarskú hu
dobnú kultúru nn vysokú úroveľl pomocou 
vyučo,·ania spevu n zavedenia všeobecného 
čílania a písania nôt rozšírením súborového 
hnutia - uveril každý, kto sa zúčastnil napr. 
"Medzinárodnej súťaže v sborovom speve" 
v Debrecíne v auguste 1961. Plán Z. Ko
dálya sa teraz, v rozvíjajúcom sa socialis
tickom poriadku, realizuje. 

Nezostanú hlasy účastníkov celoštátnej 
konferencie hudobných pedagógov P I v Ban
skej Bystrici u Sväzu slovenských sklada
teľov bez ozveny? 

Františel> Supín 

Výstava "Súčasná česká a slovenská hudba v Prahe 
Vo \')·stavnej sieni Divadla hudby v Prahe 

na Opletalovej ulici sa nedávno skončila vý
stava o poslaní českého a slovenského hu
dobného fondu, rozvoji čs . hudby a hudob
nej verly, aby pokračovala v Liberci, Brne 
a ďal š ích mestách. Inštalovanie takýchto vý
stav m{t svoje veľké spoločenské oprávn enie, 
lebo aspott v skratke rekapituluje obrovskú 
prácu a zásluhy, ktoré pre rozvoj našej hud
by vynaložili inštitúcie: Ceský hudební fond, 
Slovenský hudobn)· fond, Svaz českosloven
ských skladatelu, Stá tní hudehni vydavatel
ství a P anton' (ktoré na realizácii výstavy 
spolupracovali) , a je súčasne svedectvom u
meleckých úspechov, ktoré dosiahli naši 
skladatelia. 

Vo výtvarne veľmi pôsobivom riešení Ota
kara Sixtu sú na paneloch inštalované fo
tografie skladateľov, fotokópie rukopisov, 
kr itik z predvedeni ich diel, frontispice nie
ktorých vydaných diel alebo stránky z par
titúry, u operných diel zábery z inscenácii 
a priam prepychové exportné obálky gra
moedície Musica nova hohemica et slovacca 
s uvcclenlm reprezentačnej nahrávky toho-

ktorého skladateľa. Návštevník výstavy tak 
ziska dôstojný a imponujúci dojem aj o vy
davateľskej či1mosti našich inštitúcií, ktorú 
sice ci asločne pozná z predajní hudobnín a 
gramoplatní, no tu ju dostať súborne, ha 
dozvie sa aj o vydaniach (platí to o plat
niach, ktoré márne zháita po predajniach. 
I v predajni, ktorá súvisí s výstavnou miest
nosťou, to holo tak. Nebol tu ani súborný ka
talóg gramoplatní 1962!) 

Libreto výstavy, ktoré navrhol Zdenek 
Vokurka, informuje presvedčivo a prehľad
ne (pokiaľ ide o prehľad českej hudby ). No 
predsa - vzhľadom na cudzinecký ruch v 
Prahe a viac ako len informatívne poslanie 
výstavy - by sa bolo žiadalo uviesť viac 
údajov o prenikaní našej hudby do sveta a 
aj z tohto hľadiska vyzdvihnúť význam zú
častnených inštitúcií. Niektoré diela našej 
hudby sa stali číslami svetového repertoáru 
a nadviazali tal< na bohaté tradície, ba nie
kedy im dokonca otvor ili cestu, čo nebolo 
práve zdôraznené. Počas výstavy sa usku
točnilo 5 komorných koncertov , z ktorých 
jeden bol venovaný výlučne slovenskej hud-
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bc . . \ a v~·stavu upomrilo,·ali plagáty, v)"·e
'cné najmä v strediskách hudobného života. 
i vkusné. výtvarne riešené lctáčky. 

.\j .ke(ľ v),stava vzhľadom na priestorové 
možnosti nemohla obsiahnuť celú našu hud
bu a v~·davateľskú činnosť. do detailu , pred
sa tu bolo zastilpcn~·ch niekoľko desiatok 
našich skladatcfo,· na samostatných panelo
,.~·ch súboroch. Zauj ímalo nás, pochopiteľne. 
ako je v tomto kontexte zastúpená slovenskú 
hudba, a s t)m1 sme už m enej spokojní, pre
tozc aj u t)'ch troch skladateľov, ktorým je 
venovaná bežná v)·stavná plocha samostat
ného panelu, došlo k neospravedlniteľn)'m 
chybúm. U .Jána Cikkera namiesto citácii V~'
znamn)·ch a nadšených zahraničných kritik 
je uvedená práve dosť ner,..iazniv:\ recenzia 
Karúskova. ~a panť'le námdného umelca 
Eugena Suchoľw s í1 fron tispice (L) vydani· 
Sil F menších skladieb, ktoré nic sú pre jeho 
tvorbu charakteristické•. ~ic je tam J..:-rásna o
h:'llka z Krútiiavv ani zo Zalmn (ľniversal) 
alebo Baladickej či l\!etamorfóz. Na paneli 
De::.idera Kardoi;a sa s/wie fotografia Ale:w n
dm Moy::.esa ( !). O tomto našom význam
•wm a zaslúžilom sldndateľ ovi na "''stave 
niet inej zmienky. Práve tak ani o Očenú
so,; , Jurovskom, Holouhkovi atď. J eden pa-
11<'1 je venovan~· piatim či šiestim sloven
sk)'m skladateľom, kde majú uvedené (bez 
fotografií) po jednej stránke z partitúry. 
Medzi nimi je aj J. L. Bella - ktorý do toh
to súvisu nepatri. 

Skoda, že n{lvštevníci výstavy dostali 
skreslený obraz, v k torom postavenie slo
venskej hudby vyzn ie,·a biedne a nereúlne. 
\'iac nás však mrzí, :i.c sa s ním uspokojili 
aj naši pražskí lwlegovia - sldadatelia a 
hudobní vedci. Za l)'chto okolností by azda 
bolo bývalo lepšie slovenskú hudhu z výsta
vy ll hlavn(' 7. jej llÚZVU - v·yncclwf. fl. 

••• 
80 ro/wv .l ann K unca 

27. marca t. r. sa dožíva osemdesiatky 
brnenský skladateľ .Jan Kunc, o ktorom sme 
u :i. na stránkach n{ošho časopi su písali. Dnes 
si len p 1·ipomeiunt•. :i.e Jan Kunc sa zaslí1žil 
najmä o rozvoj moravského hudobného ži
vota ako riaditeľ brnenského konzervatória, 
ktoré viedol po L. Janáčkovi celé štvrťsto
roci c. aby sn n:~koniec postavil na čelo 
JA~IU ako jej prvý dekan. Nemalé zásluhy 
si získal i ako hudobný kritik, lebo najmii 
pred prvou svetovou vojnou ud:ísal hlavne 
,. Lidoy)·ch noYimích tón brnenskej českej 
hudobnej kritike. ?\apo kon aj jeho sklada
teľ sk )' odkaz má svoje pevné miesto· v na-
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som kultúrnom :i.ivot e. ro dokazuje 7.i,· Jl· 
nosť mnohých jeho sborov (na Bezru<' a), 
v rátane napr. kantáty "70 000", v B rne ne
dávno znovu uvedenej s mimoriadnym ú
spechom. Ak okrem bohatej Kuncovej or
ganiza('ncj činnosti zhodnotíme i jeho čin
nosť v odbore ľudovej piesne (zberateľ a 
upravovateľ) , dostaneme obraz človeka cínov 
a práce, ktorú zasvätil našej spoločnosti. Z'l. 
to mu patrí obdiv a vďaka. l. Z. 

16. JA:-iCARA T. H. v Krakove núhle zo
mrela v)·zn:unná poľskú hudobná leoretii:ka 
prof. dr. Stefania Lobaczcwska, autorka veT-
kej monografie o Karolo,·i Szymanowskom. 
početn)·ch prác hudobno-tcoretick~·ch, his
torických, hudobnopcdagogick)·ch. Lobaczew
ska bola od roku 1931í vedúcou kated ry hu
<lobncj lústórie na .Tngellonskej univerzit!' 
a znstávala významné funkcie na rôznych 
postoch poľského hudohného živola. 

\' J AKUART sa uskutocnila premwra 
XH I. s~·mfónic Dmitrij a Sostakoviča a už je 
lu anlOI'OVO ďa1šie dielo. Je ním hudba k 
filmu llumlct. Sostakovič teraz pracuje na 
IX. ~ l :íč i kovom kvartete a pripranojc sa pí
sa( hudhu k filmu o Karolovi :\rarxovi. 

Seminár o hu.dolmn-v::.delávacích reláciách 
v bratis/avslwm rozhlase 

Za prítomnosti námestníka oblastného ria
diteľ a Ceskoslovenského rozhlasu pre pro
gram dr. Antona Vavruša a hlavného re
daktora hudobného , ·, ·sielania Jána Jirka us
poriadala hudobno-\·;.delávacia 1·edakcia d1ia 
28. jnnuúra l. r. seminá1· o hudobno-vzdelú
vacích reláciách v brati slavskom J'Ozhlase. 
:.\a seminári sa zúčastnili viacerí poprední 
slo\'cnskí hudobní vedci, skladatelia a pcda
gógo"ia . Ú\'odn~· referát predniesol vedúci 
tejto redakcie Ľubomír Cížek a po odposlu
chu niekoH:)'ch relácií sa rozvinula bohatá 
a podnetná diskusia. Vcelku kladne hodno
tili prácu redakcie. Z mnoh)'ch závažných 
JWipomienok vyberáme problém sociologic
kého prieskumu slo,·enského poslucháča, ne
domyslenosti v programovej štruktúre roz
hlasu , potrebu rozpracovať problematiku roz
hlasoYých žánrov a typov, pripomienky k 
forme spracova nia relácií. kde sa žiada v iac 
estetického postoja nad formovou popisnos
ťou, viac atraktívnosti v samotných reláciách 
·a ich propagácii, uviesť profily klasikov hud
b~· X.'{. storočia a pod. Seminár o hudobno
vzdelávacích reláciách bol veľmi prospešný 
a je na rozhlasových pracovníkoch, aby 
dobré nh rh,· u ,·iedli do životn. C. 



r 
Slovenský hudobný fond 

pt·ipravil tieto klavírne skladby zo slovenskej hudobnej tv01·by:· 

Ján CiHer: Tri etudy pre klavír (Tatranské potoky) (Potok a vánok - Co mi 
potok rozprával - Potok a búrka) 

Oto Ferenczy: Int ermezzo pre klavír 

Ján Fišer: Kresby. Tri skladby pre klavír 

Ladislav Holoubek: Detské hry a radosti. Cyklus skladieb pre klavír 

Dezider Kardoš: Klav-írna suita (Passacaglia-Notturno-Groteskný pochod) 

J o;:,ef Kresánek: Scherzo pre klavír 

Dušan Martinče/-;,: Dve romantické prelúdiá pre klavír 

Ale:wnder Moy;:,es : Zhojnícka rapsódia pre klavír (Allegro maestoso-Allegro 
viYo e leggieramente- Andante- Allegro moderato) 

Andrei Očenáš: Obrázky z bájí pre klavír (Kliatba-Balada-Hudci- Slncov)• 
kôň) 

Eugm'í. Sucho1l.: Metamorfózy pre klavír (Andante con moto - L' Isteso tell}pO
Allegro moderato-Larghetto-Allegro feroce) 

Pavol Simai: Sonáta pre klavír 

Michal Vilec: Sonáta pre klavír 

Ján Zimmer: Sonáta pre klavír, dielo ~5 

Slovenský hudobný fond moze uvedené skladby dodať 
za výrobnú cenu. Adresa: Slovenský hudobný fond, Gorkého 
19, Bratislava, tel. 531-50. 
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C . 1\0ZIIL\ S \"YIILA SGJE KE 40. \ ""YI\OCI SYf:HO TR\"Al\""1 IEZlNAROD:'il OUTEZ 
O :XEJLEPSI 

"Písničku prátelství" 
Soutež je anonymní a mohou se jí zúčastnil ohčaué kteréhokoliv státu na s,·etč. Platí pro 

ni tylo podmínky : 
1. Pisnč zaslané do soutčže mohou h)·t nejruzučjši tématiky, musi však , -yjadi·o,·at myš

lenku prátelst,·i a mírového soužití mezi národy. 
2. Iludebni charakter písní muže b)·t libovolný, prefero,·tiny budou formy taneční a san

zóny. 
3. Autori, jak jednotlivci tak kolektívy, zašlou své sl)utčžni práce v klaYimim , -)·tabu, 

a to ve 2 exempláľieh, texty pak v 5 exemplárích psan~·ch s trojcrn. lludba bez textu, jakož 
i text bez hudby nebudou do soutčže prijaty. 

4. Soutčžní materiály musí být zuslány clo 1. červenec 196:3 na adresu : Cs. rozhlas, 
Praha 2, Vin ohradská 12. 

5. K soutčžnim pracem priloži autori v zalepené obál.:e SYé jméno s pres1ll>u adresou 
a heslem, j ímž také označi klavírni výtahy a texty písní. 

6. Prihlášená díla budou vyhodnocena ve 2 kolech. \" J:lrvním kole zhodnoti písne komise 
složená z odborníkú Cs. rozhlasu, Cs. svazu skludateli1, Cs. hudebního vydavatelství a na
kladatelství ,.Panton" . Komisi jmeuuje ú strední feditel Cs. rozhlasu. 

7. Komise zhodnoti p rihlášená díla, vybere 20 nejlepších písní a , ·)·sledek vyhlási 1. i'íjna 
1963. 

8. Odborníci Cs. rozhlasu zaranžují vyhodnocené pisné pro Taneční orchestr Cs. rozhlasu. 
Tylo p ísne budou nahrány pro potfeby Cs. rozhlasu a Stá.tuiho hudebního vydavatelstvi. 

9. S vybran),mi písnčrni bude seznámena verejnost na veľejném koncer te v nekterém p raž
ském sále. Koncert bude pi'imým prenosem vysilat Cs. rozltlas. 

10. v druhém koltl soutčže budou písničky , -yhodnnceny pi'ímo posluchači verejného 
koncertu. a to jak domácimi, tak zahraničnúni . 

11. Posluchači označí z 20 , -ybraných, na koncerte provedených pisui, 1~ nejlepšich. Sve 
hodnocení zašlou posluchači na adresu Cs. rozhlas do 1. lcdna 1964. 

12. Komise složenú "Z odhorníkú Cs. rozhlasu , Cs. sva?.u skladatelu , Cs. hudebního , ·yda
vatelství a nakladatelství "Panton" vyhodnoti 6 nejlcpších písní a stanovi jejich poradí. 
Budon vyhlášeny na druhém vefejném koncertu. 

13. Po 1. lednu 1964 bude usporádún druhý verejný konCtlrt, vysilan)· prím)·m prenosem 
Cs. rozh.lasem. Na tomto druhém koncertu bude ' "Yhlášeno 6 vitézn~'ch písní. 

14. Autori pn·nich 3 \'Í tčzn~·ch písní budou odméneni rcnami, které činí včetne textu 
pro československé autor)· : 
l. cena - 5000,- Kčs 

l l. cena - 3000,- Kčs 
Il i. cena - 2000,- Kčs 

pro zahranicní autory: 
I. cena - 3týdenní p obyt , . CS H 

ll. cena - 2týdenni pobyt v CSSR 
III. cena - 1t)·denní pobyt v CSSR 

15. Autorská práva p ísní zaslaných do sou téže budou zachová.na. 
16. Pisemnť: podmínky soutčže zašle zájemcum na požádäni hudební redakce -zah.raničniho 

,·ysilání Ccskoslovenského rozhlasu. Praha 2, Vinohradská 12. 

SLOVENSKÁ HUDBA • Cena Kčs 3,

čosopis Sväzu slovenských sklodotefov 



Piešťanský festival 1963 
8. jún.t-2. augusta 1963 

NA POCESt 18. \"'il\OCIA OSLOBODENIA CES_KOSLOVE.~SJS~ 

Sobota, 8. Vl. 

Na počesť 18. v )· ro c1a oslobodenia 
Slávnostné otvorenie Piešťanského festivalu 1963 
Ján Cikker: VZKRIESENIE 
Účinkujú sólisti a sbor SND v Bratislave 
amfiteáter o 20.00 hod. 

Stvrtok, 13. VI. 

N a p o č e s ť i 8. v ý r o č i a o s l o b o d e n i a 
PIES1'ANSKÝ FESTIVAL DEŤOM 
S. Lichý-M. Brož: Cl NOvY VOJACIK 
Účinkuje Nová scéna v Bratislave 
amfiteáter o 10.00 a 14.30 hod. 

Nedeľa, 16. VI. 

Slovenská filhannónia, Bratislava 
dirigent: Dr. ľ.udovit RAJTER, 
sólistka: Regina SMEDZIANKA, klavfr - POĽSKO 
Na programe: Beethoven, Bruckner 
Koncertná sieň Slovan o 20.00 lwd. 

Stv11ok, 20. VI. 

Ce s ko s l ove nska 

Ces ko s l ovens ka 

Klavirny recital 
Účinkuje Mirjana VUGDRAGOVICOV A - J UH OSLA \'U. 
Na programe: Sch um ann, Ra vel, Bartók 
Koncertná sieň Slovan o 20.00 hod. 

Sobota, 22. VI. 

K i O. v ý r o č i u ú m r t i a S e r g e j a P r o k o ! i e v a 
S. Prokofiev: ROMEO A JúLIA 
Účinkujú sólisti a sbor baletu Státneho divadla v Ostrave 
amfiteáter o 20.00 hod. 

Stvrtok, 27. VI. 

N a p o č e s ť 1 8. v ý r o č i a o s l o b o d e n i a C c s k o s l o v e n s k a 
Koncert speváckeho sboru "HARFA" -POĽSKO 
Dirigent: JERZY KOLACZKOWSKI 
Koncertná sieň Slovan o 20.00 hod. 

Sobota, 29. júna 

Pietro Mascagni: SEDLLo\CK.A CESt 
Ruggiero Leoncavallo: KOMEDIANTi 
Účinkujú sólisti a sbor SND v Bratislave 
amfiteáter o 20.00 hod. 

Stvrtok, 4. VII. 

K 1 50. výroc1u n aro deni a G. Ve rdiho 
Giuseppe Verdi: LA TRA VIA TA 
Účinkujú sólisti a sbor spevohry Divadla J. G. Tajovského v Banskej Bystrici 
amfiteáter o 20.00 hod. 



SLOVENSKÁ HUDBA ČfSLO 4 
ROČNfK VIl 

Z RK AD L O súčasnej slovenskej 
LADISLAV BURLAS hudobnej ÍVOfby 

D1·amaturgick)r cieľ P,·chliadky novej slovenskej hudobnej t ,·orb~·. ktorá 
su uskutočn il a v di'ioch 3.-10. lll. 1963, bolurčen)r niekoľkými č1·tnmi , o kto
rých by som sa chee! hneď úvodom zmien i ť. Už pri počiatkoch zostavovania 
p1·edbežného profilu konce1·to,· sa ukázalo, že z technických príčin prehliadka 
nemôže obsiahnuť slovenskú hudobnú tvorbu posledných dvoch či t1·oeh ro
kov v plnej šírke, ba ani v jej plnej reprezentatívnosti . Prednos( teda dostali 
tie diela, ktoré ešte neodzneli ve•·cjnc, no ani tu nemohla byť snaha usporiada
t l'ľov rPalizovaná do dôsledko,·. Hranir<' možností tu mčoval obmedzen)· po
L:et koncert ov a naše in t erpretačné možnosti, pre ktoré sa musela temer v po
slednej chvíli vypusti( Sonatína gioccosa Alexandra Moyzesa a nedostala sa do 
programu ani kantáta Hirošima Ivana Hrušovského. IL symfón ia Simona .Ju
rO\·ského doži la sa s\·ojej premiéry skô1·, než mohla odznieť na prehliadke, 
<t tak sme volili jej pred,·edenic •·adšej v rámci pražskej prehliadky novej 
tvorby. Bolo by možn(· menov~tť viace1·é skladby, ktor)·mi by bola mohla byf 
doplnená pr<>h liadka. nebyf pevných hraníc, za ktoré už nebolo možné ísť. 
J ednako leu snahou vedenia skladateľskej sekcie a vedenia sväzu bolo, aby 
sa v programoch prehliadky u,·icdol čo najši rší počet aulot·ov. a lo pokiaf 
možno najreprezcntatívncjšími skladbami. l\Iôzemc právom poveda ť. že táto 
snaha priniPsla dobré v)·sledky. :\Iedzi ne možno pripočítať predo,·;ctkým tú 
,.kutočnosf , ze pri poro,·n;ínmí s podobn)rmi podujatiami v minulosti poda··ilo 
sn prehliadke podať obraz vývoíového dynamizmu slovenskej hudobnej tvorby . 

.\l edzi výrazné črty tohto dynamizmu patrí zmena vnútorných proporcií 
, . pudicll' a zást{)ji jednotlivých skladateľsk)·ch generáci í na súra::;nej tvorbe 
:.ko celku. Preccncné delenie t\·ot·by genei'Učn)·ch kritérií by 11 ebolo nijako 
~pdtvnc, no nie je mozné obísť skutočnosť, ŽP k)·m celkový ob•·az slovenskej 
l111dobnej tvorby v jej kvali tatívnych hodnotách určova l.o donedávna iba nie
koľko vedúcich skladateľských postáv, dnešn)r stav zachy táva v tomto smere 
(>braz oveľ a vyváženej sí s tendenciou zvyšovania celkového š tandardu úrovne 
tvo .. by. Je to určené predoYšet.k)'m týmito skutočnosťami: Gene•·áeia zakla
dateľ ov lz,·. novej slovenskej národnej hudby predstavuje v)·znamný v)·,·oja 
schopný článok, ktorý prináša svojím spôsobom stále nové pozí tívne hodnoty, 
stýlový rast a diferenciáciu ; stredná skladateľská generácia vylwaimje svoj 
pl"ofil a vyčle i'llljú sa z nej umelecky výraznejšie osobn osti , ako napr. Oto Fe-
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renczy, Ján Zimmer, Zdenko Mikula, Ivan Hrusovský, Pavol Simai a i. ; na
stupuje mladá skladateľská generácia, v ktorej sa ukazujú výrazné talenty (Ilja 
Zeljenka, Peter Kalman a i.) a smelá snaha aktívne sa vyrovnáva( s niektorými 
podnetmi súčasnej svetovej hudby a objavovať noYé slohové možnosti nášho 
hudobného Yývoja. Obraz monoštýlového pohybu slovenskej hudby - ako 
sa nám dnes javí v pohľade o dve desaťročia dozadu - je neodn-atne preko
naný a možno povedať, že je to symptomatický jav celosveto,·ého vývoja 
hudby nášho storočia. Je to zaiste radostná skuLOčnosť pre t·ast slo,·enskej hu
dobnej tvo•·by , ktorá však prináša i zvýšenú zodpovednosť skladateľov voči 
!'poločnosli i vo vzťahu Im koncepcii našej národnej hudby v podmienkach so
cializmu. S touto skutočnosťou bude musieť napokon vážnejšie počítať i hu
dobná kritika, ktorá už nebude môcť vystačiť jednorozmerným kánonom hod
nôt na mnohorozmernú skutočnosť v tvorbe. 
Ďalšou vývojovou črtou, ktorú možno vyčítať z koncertov prehliadky, sú 

zmeny v žánrovei diferenciácii · slovenskej hudby. Medzi ne patrí zvýšený 
umelecký význam tvorby komornej , piesňovej ·a sborovej - ak počítame 
úspechy v oblasti opernej a symfonickej za jav samoZl'ejmý a už dávnejšie 
platný. Ukázalo sa, že bude potrebné výraznejšie diferencovať hodnoty v prí
<;tu~ skladateľov ku spracovaniu slovenskej ľudovej piesne. :\ad zástojom 
a významom slovenskej ľudovej hudby vo vývoji našej národnej hudby ne
možno klásť otáznik, no treba uvážiť, či sa v našej hudbe umelecky málo 
aktívny vzťah v upravovaní ľudovej hudby nestal už javom pet·iférnym a v svo
jom preceJ'íovaní ďalej neudržateľným. Do oblasti žánrových zmien možno za
hrnúť i tú skutočnosť, že v rámci filmovej hudby došlo k niektor)'m vydare
ným pokusom uplatniť hudbu elektronickú (a je to tak z1·ejmc aj v oblasti 
hudby scéni·ckej), s ktorou možno aj perspektívne počítať ako s v)rvoja schop
ným prvkom. Každá módnosť prináša svoje hriešky a možno povedať, že sna
ha využiť elektronickú hudbu vo filme sa dnes stala u filmo v)·ch režisérov 
módou: žiada sa aj tam, kde sa nehodí - no súčasne je to dobrá príležitosť 
zvážiť a vyskúšať pole jej funkčnej i umeleckej nosnosti. A táto možnosť by 
nemala zostať nevyužitá. 

Slovenská hudobná tvorba v zrkadle tohoročnej prehliadky svedčí o mnoho
strannom pohybe, ktorý vplýva i bude vplývať na kryštalizáciu v zápase o no
vé umenie v jeho štýlovej a žánrovej zložitosti, v jeho ideov-om i funkčnom 
význame. v tejto súvislosti nemožno nespomenúť ešte jednu znepokojujúcu 
skutočnosť. Zatiaľ čo na konto tvorivých úspechov i nových hodnôt možno 
pripísať nesporné prírastky, nemožno tieto zatiaľ považovať za uspokojujúce 
v ich spoločenskom ohlase a záuime. Tento rozpor zapríčinili málo naplnené 
siene na koncertoch prehliadky. Co-to možno vyčítať organizačnému zabezpe
čeniu tohto podujatia, no nemožno nevidieť túto skutočnosť aj v širších sú
vislostiach. Zápas o získanie nového obecenstva pre naše koncertné siene a 
hudobné divadlá nevykazuje také výsledky, s akými by sme mohli byť čo len 
trochu spokojní. Príčinou je celý komplex problémov hudobnov)rchovných, 
dramaturgických a organizačných, ktorých rozbor sa stáva čím ďalej tým na
liehavejším a potrebnejším pre cieľavedomejšiu kultúrnu politiku. Nová hudba, 
to nie je len nový štýl, nová technika alebo nový skladateľ či nový výkonný 
umelec, to je aj v spoločenskom zmysle nový poslucháč, bez ktorého je pokrok 
v umení neodmysliteľný. Je zrejmé, že nás čaká ešte veľa úloh. 
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AKTÍV SKLADATEĽS KEJ SEKCIE 
SVÄZU SLOVENSKÝCH SKLADATEĽOV 

K OTAZKAM TVORBY 
Skl_a~tels/;á ~ekcia Svä::.u slovensl>ých sl.ladatelov usporiadala z príležitosti prehliadky 

nove! s ovens~~l tw!~blj v d~och 8. a 9. marca t. r. v Bratislave aktív o otá::.hach tv orbr . 
N_a 

1
nor:n sa zttcastmlr clenovu~ a lwndidáti Sväzu slov. skladateľov a počet ní hostia z kt~

ryc t / C treba na prvom mieSte SpomenÚ( S. prvého námestníka povc,reníka slvJl. pre 
š~nl~tvo l! hultúr': f~:ug~tstína ~ichaličlm a pracovnílw IV. odboru OV KSS Ladi;lava Sol
ty.~a, bo_h po::.v am aJ ~astupco':ra rozhlasu, tele" í::.ie a v .fetkých inštitúcií, v činnosti l>torých 
m.a pod1el hudba. Alit1v otvonl a v prvé predpoludnr·e v1"edol na'r d • 1 E S 1 • 1 · • - · · · o ny ume ec • ug6n u-
c wn, au~eat statneJ ceny. Otvárací prejav pov6dal dr. Ladislav Burla C S 
. !{odnptr~~-ro::.mach slovenskej ~u.dby od, I. sja,zdu Svä::.u slovenskýck skta~·telov, okrem 
r.n~ 1? poul~::.al na _P~d~ty~ htore pre cely kultumy front, a najmä pre hudobné umenie 
prXI~sol .s~::.1dccralrstu;keJ • kult~r_u, XX! l. sja::.d KSSS, I. sjazd sovietshych shladatelo~ 
a _ · _sJa . .' _ktor~ _::.doraz~,Z, s~olo~enskú zodpovednosť tvorby a v y::.dvihli potrtbu 
r?~marutost~ tvonv ych stý/ov, ::.aroven vsak u.po::.ornili na nebezpečenstvo prenil·ania mei
:rackych_ na::.o~ov prostredníctvom pri~ímania istých technických podnetov. V y::.dt-ihol v'_ 
~~m u~~esenra byr? ÚV KS~ o malych _hudobných formách. Konštatoval potešitelný ..!{. 
~ze'!'- ~ udbu_ u ~.as (ro::.voJ. ~ru/wv pna!el'ov umenia, početné besedy o hudl1e, alitivi
zacta koncertneh~ -rvota na vrd~eku, prudky rast počtu žiakov ĽSU). Kriticky pouká::.al i na 
ne_do~t~t~y: sl.aby rast !tudobneh'? amatérstva,. c_hronická disproporcionalita med::.i jednotli
vymt, ~anramt hudobne ho um~ma, kon::.ervat1vr::.mus a skromný počet tvorb l m noh ' ch 
mla~ych skl?date! ov. !'o:;astavrl sa nad malým :;áujmom skladateľ ov 0 tv olf.bu svo ~ch 
koleoov. Zdora~ml _nalt~ha~os( r?::.P.r~covan_ia problematiky hodnotenia súčasne · hudobne· 
tvorby a odstranc,me mvelr::.ovama JeJ hval!t. Vyčítal hudobne1• h.ritike • · .l da ·z1 
-vla'dn ť t b l · .. k . . , ze sa JeJ nepo rL o 
~ u vor u v ce eJ SIT e a vytvonť uadúci vysoltý priemer jej úrovne. 

Úvod ;Io dj~kusie o tvorbe .spoloče_nsl>ej piesne, zábavnej hr.tdby, tvorbe pre súbory ĽUT 
a ostatny ch zanrov tzv. maly ch {or1em predniesol Ľubomír Cí;t.k p · ' ' h k 
ai ostatné ú.vody do diskusie - v shrátenom znení. ~ · ruw.m me 

0 
- a ·o 

••• 

V užitých žánroch treba veľa naprávať 
ĽUBOMIR CIZEK 

Prijal som nie ľahkú a vonkoncom nie vďač
nú úlohu predniesť úvodné slovo do disku
sie o zábavnej hudbe, spoločenskej piesni 
a tvorbe pre súbory. Zalinľ čo tvorba hu
?obn~dramatická, sym fonická n komorná nn 
!~dneJ ? ~udba tanečná na d ruhej strane sú 
z~rovym1 oblasťami plnými živých tvori
vych probi~mov, pripadám si, akoby som 
t~ ~al. v ruekoľkých minútach začať kriesiť 
meco, co na Slovensku v poslednom období 
takmer prestáva jestvovať alebo živorí v 

značne prízemných sférach, ktoré nie sú 
h?dny d_oby, akú dnes žijeme. V oblasti tzv. 
zabavneJ hudby mávame totiž prevažne na 
mysli len akýsi strt-d v širokej žánrovej šká
~e hudby, o ktorom dnes bežne hovoríme že 
Je . nevyhranený, na k torý sme v;ak nikdy 
aru nekládli nij aké presne vyhranené ná
roky .. Akékoľvek námietky, ktoré by tu 
chceli argmnentovať seminármi alebo kon
ferenciami, už neobstoja. Musíme si totiž 
uvedomiť, že zideologizovnním umenia sme 
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ešte ne,·yl·iešili problém nového umenia. 
Nemyslím, že by sa to podarilo teraz prá,·e 
mne v krátkom úvode, ktor~' má za ú lohu 
len nastoliť niektoré problémy. ale môže sa 
to podariť v bezprostred nej J:i,·cj d iskusii. 

Zakrátko budú už dva rok~·, ako sme sa 
spoločne ziš:i na konferencii v Banskej Bys
trici a na organizačne nie veľmi úspešnej 
prehliadke tvorb~· v oblasti malých huduu
ných foriem. Prijali sme , ·tedy uznesenia, 
ktoré boli publikované a všetci sme sa s ni
mi podrobne oboznámili. Priniesol tento dl
hý čas už nejakú nápravu ? V obiasti zúbav
nej hudby inštrumentálnej vonkoncom ho
voriť nemôžeme o podsta tnejšej zmene. ' 

Oblas( malých hudobných foriem stoji 
dnes v popredí nášho zilUjmu preto, lebo 
vplýva na najširší okruh konzumentov. Zá
važnosť tejto problemat iky potvrdila aj tá 
skutočnosť, že sa !"1ou zaoberalo byro OV 
KSS, ktoré prijalo viaceré dôležité uznese
nia, upriamujúcc naše úsiiir na ceste k ná
prave. 

V čom teda spočíva problém slovenskej 
zábavnej hudby a spoločenskej piesne ? Slo
venská hudohm\ (\·orba je V t)·chto žán
roch v svojej pre,·ažnej časti málo výraz
ná, nedostatočne vynachádzavá; často epi
gónska, v kompozičnom spracovani jedno
tvárna, šab lónovitii - použijem priliehavý 
termín rozhlasov)•ch pracovníkov - je p re· 
važne "šedivá", teda málo farbistá, a t)= 
a j nedostat očne póso!Ji,·it a pres,·edči vá. Ta
káto je skutočnos( v mnoh)·ch inter·mezzách, 
rapsódiách, suitách, populárnych predo
hrách, zmesiach , tancoch a pod. Dnes už v 
kompozičnom stvúrncní tolllo žánru naozaj 
nevystačime s málo vynach[,dznv)•m, me
chanick)•m variovaním 16-taktovcj periódy. 
Sablóna, stereotyp sa tu s tali v mnohých 
prípadoch zásndou, pov)ršenou na pohodlný 
tvorivý princíp bez problémo\·. 

Položme si v tejto sth·islost.i o tázku sú
časnosti, m odernosti a vóbec životnosti zá
bavnej hudby. J estvujú totiž aj názory, Ž<' 
táto oblasť hudobnej tvorby jl' už .,passé". 
:\1ôžemc sa s tým stotožní( ? 

Aj pre oblasť zábavnej hudby platí. ze 
súčasnosť nie je totožná s módnosťou. že 
modern)·m sa nestane dielo vtedy, kcú má 
moderný názov, že povrchné riešenie tu 
môže len uškodiť, že rozhodujúcim fak to
rom a j tu môže byť iba kompozičné maj
strovstvo, sviežosť invencie, živá, nie falošne 
patetickú emotívnosť a h ·orivá od vaha vy
sloviť sa i v zithavnej lmdbc o súčasnom 
štýle života rečou sitčn~nou. 
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Prezh·arnc krízu atraktívnosti v mol)·ch 
hudobných formách, a to v tvorbe, inter
pretácii i popularizácii. f.ím vyhrávaj ú 
skladby z tej to oblasti hudby u niektor)·ch 
skladateľov? Po prvé výrazným svoj ským 
nápodom, modcrn~·m kompozičn)'m spraco
vaním, atraktívnou inštrumentáciou, inter
pretáciou a v prípade rozhlasového a tele
vízneho vysielania a nahrávok na gramafó
nových platniach tiež nlraktívnou, vynaiie
zavou prácou režiséra a dokonal)•m tech
nick~·m, akustickým v)rrazom. A takmer vo 
všetk~·ch týchto kqm ponentoch zostávame 
našej zábavnej hudbe ešte veľa d lžní. Veľ
mi veľa tej to hudby sa robí, hodnota skla
dieb nie je daná t\·ori vo, ale vopred vyrá
taným · ldi;é. Nie je možné ani v o blasti 
zábavnPj hudby veriť na všeobecne platné 
tvori,·é metódy. I tu je nanajvýš potrebné, 
aby sa plne prejavila tvorivá skladateľova 
individualita. Takáto zábavná hudba ne
sporne má svoje miesto v súčasnej hudob
nej l v.orbe. 

Podobne neu tešenú situácia je aj v oblas
ti spoločenskej piesne, oveľa viac kompliko
vaná probiémami spojen)·mi s umeleckou 
úrovľiou textov. Konšta tujeme, že písaniu 

· textov k piestmm sa venuje vefa netalen
tovaných ľudí a takmer celkom nevšímavo 
sa k tvorbe textárov stavajú naši básnici. 
Napísať krat.ucký, jednoduchý text, k torý 
mú byť presvedčivým umeleckým, poetic
k)m vy j adrením istej zá,·ažnej myšlienky, 
nie je ľahké. Ak chc:'t naši básnici, auy sa 
ich tvorba stala majetkom najširších vrs
tiev na;ich pracujúcich, tu majú potom ešte 
vonkoncom nevyužité možnosti. J e pravda. 
že aj slovenská tvorba znamenala už v tej
to oblasti isté úspechy. Sú síce v niekoľkých 
jednotliv)·ch prípadoch dosť výrazné, no, 
žiaľ , zatiaf ojedinelé. 

Je nevvhnutné uviesť do pnL~C mnohé 
opatrenia;·" ktoré nastolí a celkom nové, ove
ľa priaznivej šie podmienky pre tvorbu a 
interpretáciu tejto hudby. 

Pt·c kvalilllú p1·opagúciu neurobili úo
lel·az všetko inštitúcie, ktoré sa jej lllllJU 
,·enovať. a to ,·čítane Slovenského hudobné
ho fondu, Stá tJleho lmdobného vydavateľ
stva, Cs. rozhlasu i Cs. televízie. I{vali tné 
skladby z tejto oblaHi je potrebné oveľa 
zodpovednejšie odmer\ovať a venova( im 
väčšie spoločenské uznanie . .:\lemôžu predsa 
stM , - r"()zpore na jccL1ej strane naše tvr
denia o veľkom spoločenskom dosahu tejto 
oblasti hudobnej 1 vorby a na druhej strane 
by jej významu nezodpovedali vytvorené . 

predpoklady pre dosiahnu tie v~'Zrtanrncjších 
tvoriv)·ch úspechov. 

. Dovoľte mi . po,·~daC ešte niekoľko myš
hen ok p red diskus10u o L v01·be pre súbor,· 
ĽUT. Oudohie posicdných 13 rokov je ch~
rakterizované vstupom profesionálnych sk la
dateľov do tvorby v oblasti fol.klól'U 
tvorby pre súbory. Za najzá,·ažncjšic vsak 
musíme neustále povnŽo\·ať tie pn·é rokv 
obdobie p riblizne v čase od r. 1948-19.;4: 
keď najmä pre naše popredné súbory ST:UK 
a Lúčnica komponovali viacerí poprední 
slovensk í sklada telia, ako napr. Alexander 
:VIoyzes, Eugen Suchoň, Ján Cikker Dezider 
Kardoi; a niektorí ďalši. Svoj pods{atný po
diel lu p riniesli aj skladatelia Vrbancc, An
drašovan, Nov:'1k, ~'l ikula a iní. Všetci vie
me, aký značný význam mala prilve tÍliO 
oblasť hudobnej tvorby pre ut,·áranic ' 'Y
hraneného národn ého charakteru diel oper
ných, symfonických, komorných i vokál
nych. V poslednom období sa napísalo ove· 
ľa menej :závažn)·ch skladieb pre profesio
náine a poloprofesionálne súbory a takmer 
celkom zostala zanedbaná tvorba pre ama
~éro':. Tu .s~ očaká~a. oveľa viac od m ladej 
1 naJin ladseJ gcnerame slovensk),ch sklada
t~ľo':. Príkladom môžu byť niektoré prilce 
Slma10ve, Burlasove a ďalších skladateľov 
pre súbory SEUK, Lúčnicu a Techn ik. 

J edným z najzáva~nejších sa ukazuje 
pro~lém úprav ľudových piesní. Jestvuje tu 
v mektorýcb prípadoch istý rozpor medzi 
týmito p rácami a ich prijímaním zo strany 
konzumenta. V súvislosti s t)'Til sa mi na 
diskusiu ukazujú vhodné asi takéto dve o
tázky: nenastáva tento rozpor možno ne
dostatočným rešpektovaním zákonitostí kto
ré mú v sebe materiál, v našom prípade ľu
dová J?ieser'í, a nadbytočným vnášaním vý
razoveJ e.xpresívnosti pri jeho stvárr'íovaní? 
Rešpektujeme tu dostatočne evolučnú líniu 
r·astu apercepčných schopností konzumenta 
pre ktorého prevažne j e táto tvorba adreso~ 
vanú?. V SÚ'V~slos~i s úvahami okolo tvorby 
pre subory JC este veľ a problémov ktoré 
po.~ôže _riešiť . diskusia. Je vsak 'pod fa 
~noJho. nazoru 1sté, že zabezpečiť kvantitu 
1 kv~litu tejto tvorby . pre všetky vrstvy 
a~ate1·skych, poloprofes10nálnych i profesio
nalnych. ~úbo:.ov je možné iba p ri lepšej 
spolupraci Svazu slovenských sk ladatt~ľov s 
Osvetovým ústavom. 

• Iste b~dú súhlasi( viacerí, že aj v oblasti 
zabavneJ hudby, spoločenskej piesne a tvor
by p r? •. súbory treba ešte veľa naprávať. 
Ak ~vaznnc spomenut(. i nespomínané okol
nosu a odstránime všetky prekážky, ktoré 

brzdia t, ·or lm malých hud obn),ch foriem 
dosiahne slovenská hudohná tvorba v krát~ 
kej budúcnosti i v tomto ž:Jnri mnohé u
melecké úspechy. Pre našich komponistov a 
lcxtúrov je záväzné, že na ich nové, kvalit
né skladby čaknjú široké masv nnšich pra-
cujúcich. • 

* . 
~a preja,· prom. hist. Ľubomím Cížka 

nad,·iazal ,.o svojom diskusnom príspevku 
prom. ped. Ladislav Lr•ng. Hovoril o vzťahu 
profesionálneho umenia k amatérskemu hu
dobno-folklórnemu ž:'mru. H.ozanalyzoval si
.tuáci u. ktorá pred niekoľkými rokmi viedla 
k prílišnému odsudzovaniu folklóru pod ti
tulom " únavy" z neho. P oukúzal na kon
cepciu amntérskeho umenia v komunistic
kej spoločnosti , ktorej každ)· člen by sa 
mal zúčastľíovať na aktívnej tvorivosti v 
umeni, technike alebo v športe. V umení 
lrebl1 zachovať kontinuitu aktívnej účasti, 
tvormcu súčasť ľudovej tradície. Zdôraznil 
potrebu spolupráce Sviizu slovensk)·ch skla
dateľ ov s Osvetovým ústavom, príp. aj 
Ústredným domom ľudovej tvorivosti. Kri
tizoval jednostrannú orientilciu našich skla
dateľov iba na folklórne pramene vokálne a 
zanedbávanie rozvíjania inštrumentlilnej 
hudby. S. Masaryk poukázal na potesiteľ
~é rozvíjanie I:UT - od r. 1959 sa počet 
clcnov speváckych a tanečných súhorov 
zd ,·ojnásobil. No ich kvalita vinou vedúcich 
kádrov týchto súboro\· nerastie (je núdza 
o dobrých dirigentov) tak, ako by sa očaká
valo - i keď úspechy slovensk)rch súborov 
na celoštátnych festivaloch a ústredných ko
lá.ch ?TM, _ako aj v zahraničí, sú pnt ešitcľ
nc. Z1adal clenov SSS, aby sa c;tc intenzív
nejšie "?~ov~~ tv_?rbc pre súbory EUT, aby 
sa naďaleJ zucastnovah na stretnutiach skla
dateľov. a profesionálnych interpretov s a
maténru. Vyzdvihol činnosť Osveto, ·ého ú
stavu na poli organiznčuom i edičnom. H.e
dllktor. Cs .. ~ozhlasu Ondrei Demo v tejto sú
nslosll k rllrzo, ·al skutočnos(, že v tomto ro
k~ Osvetový ús~a': (z ~konomických 
dovodov? ) nepokracuJe v c<.lttorskej práci. 
Pou~<ázal na. dobrú úrove1i slovenských ľu
dovych hudJeb, ktoré v celoštátll\·ch súťa
ziach získavajú popredné unriestc;1ia. - O 
problematike spoločenskej piesne sa hovorilo 
v. súvis!osti s tanečnou piesľíou; na tomto 
= este . 1ba poznamenávame, že zjavnú ne
chuť. d1skutovať o tz'V. zábavnej hudbe po
tvrdila slon\ úvodného referátu o odumie
raní tohto dt·uhu hudby. 

. O otúzkach tanečnej hudby a džezu prcd
mesol úvod clo di~kusie dr. J án Sivúček. 
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Tanečnej hudbe zelenú 
JAN SIVACEK 

Jednou z hlavných udalostí súčasnosti v 
tvorivej oblasti slovenskej tanečnej hudby 
bolo dokončenie mnohoročného procesu 
spoločenského prehodnocovania tohto hu
dolmého žánru. Opodstatnenie pre toto zis
tenie nachádzame vo významných doku
mentoch, ktoré sa obracajú do oblasti ume
nia a kultúry adresne na problematiku ma
lých hudobných foriem a menovite na ta
nečnú hudbu. Mám tu na mysli najmä do
kument úV KSC "0 výhľadoch ďalšieho 
rozvoja našej socialistickej spoločnosti" a 
rezolúciu byra úV KSS "0 malých .hudob
ných formách". 

Našej tvorbe sa dostáva veľkej spoločen
skej pozornosti v čase, keď sa nachádza v 
dosť neuspokojivej situácii. Ak hodnotíme 
jej súčasný stav na základe výsledkov, kto
ré sa dosiahli na úseku tanečnej hudby v 
posledných významných umeleck)·ch súťa
žiach, ak sledujeme neustále klesajúcu kriv
ku obľuby slovenskeJ tanečnej hudby u po
slucháčstva, ak si všimneme značný kvanti
tatívny pokles tvorby (tvorba roku 1962 
netvorí ani 40% už i tak málo početnej 
tvorby roku 1961) a ak sa napokon trocha 
hlb;ie zamyslime nad výzorom našej taneč
nej hudby v jej hudobnej i textovej zložke, 
nad jej inštrumentálnym rúchom a nad 
prácou v oblasti reprodukčnej, nie je mož
né, aby sme tento stav odobrili. 

Ná š sv ii z sa od začiatku svojej existencie 
s menšou či väčšou energiou zaoberal tvori
v)·mi otázkami tanečnej hudby. V procese 
spoločenského . prehodnocovania, v procese 
postupného spoločenského zrovnoprávňova
nia tanečnej hudby zohral sväz veľmi dôle
žitú úlohu. Putovanie tejto tvorby z okt·a
jových oblastí - z periférie wncnia, ako sa 
to často zvyklo hovoriť - smerom do jeho 
stredu, do spoločnosti ostatných hudobných 
žánrov, Ei bez spoluprítce sviizu vôbec ne
možno predstaviť. 

Prirodzeným dôsledkom tejto novo sa u
tvárnjúcej situácie bolo, že sa v nej taneč
ná hudba (resp. jej tvorcovia) začínala stre
tať zoči-voči s požiadavkami a pojmami, 
ktorými sa nemusela zaoberať - aspolt nic 
v takej miere - v cciom svojom doteraj
šom jestvovaní. Spoločenské smerovanie u
melecki-ho diela, kritériá súčasnosti a mo
dernosti, ot:'tzky výchovného poslania, po
žiadavka národnosti, spoločenská zodpoved
nosť tvorcu-umelca atď., a tď., to boli pál-
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čivé body, na ktoré sn u nás v poslednom 
čase nástojčivo sústreďovala značná po
zornosť teoretických i p raktických umeiec
kých pracovníkov. Je Iogjcké, že v tomto 
procese kryštalizácie a triedenia pojmov sme 
boli svedkami i občasnej názorovej nejednot
nosti a odlišnosti výkladu, a Lo i v umelec
k)·ch oblastiach, ktoré už dnes disponujú spo
fahlivým teoretickým zázemím systematicky 
spracovaných vedeckých poznatkov - na 
rozdiel od tvorivej oblasti tanečnej hudby, 
kde v súčasnosti ešte nemožno hovoriť ani 
o základoch takejto literatúry. 

Situácia skladateľov tanečnej hudby v 
tomto smere nebola nepodobná osudu ľudi, 
ktorých chceli naučiť pl ávať tým spôsobom, 
že ich jednoducho hodili · do vody. Pochopi· 
tcľne: našli sa medzi nimi takí borci, ktorí 
- i keď väEinou nejakým Yoľným štýlom 
- preplávali, no bolo veľa takých, čo si 
veru riadne gigli, a boli i taki, ktorí v iom
to prúde neúpr'lsne klesli na dno. 

Sú azda mladší skladatelia, ktorí vstú
pili do diania v tanečnej hudbe v posled
nom čase, m enej talentovaní? Alebo azda 
ti starší zabudli komponovať alebo zaspali 
vývoj? Pre jedno i druhé tvrdenie hy sme 
ťažko hľadali objektlvne dôkazy. Ani jed
ni ani druhí však väčšinou nenachádzali 
podrobnú a vyčerpávajúcu odpoveď na o
tázky a požiadavky, s ktorými sa neustále 
stretávali. A ak sa občas naznačilo, bolo to 
zväčša povrchné, neúplné a povedané v nie 
najvhodnejších pracovných podmienkach a 
súvislostiach. Zákonitým dôsledkom takých
to "poučiek" bolo, že pri ich aplikácii na 
vlastnú tvorbu sa do nej napríklad pod rúš
kom požiadavky národnosti pašoval primi
tivizmus, požiadavka výchovného pôsobenia 
tanečnej hudby sa degradovala neraz na 
znášku plagátových fráz alebo na mentoro
vanie "v plnej k ráse" svojej šedivosti a ne
zaujímavosti atď. 

Nie div, že po niekoľkých nedobrých skú
senostiach z minulosti začala u tvorcov 
tanečnej piesne narastať nedôvera v plat
nosť a oprávnenosť týchto základných ume
lecl,ých kritérií pri aplikácii na tanečnú 
hudbu. 

Nie je cieľom tohto príspevku opakovať 
vsetko, čo sa o umeleckej tvorbe, resp. o jej 
zásadách už povedalo v základných dielach 
marxistickej estetiky. Pole teórie tanečnej 
hudby je poľom neoraným v tom najpln-

~m zm~sl~ tohto slova. Neboli b~r sme 
v~ak real~sll, keby sme chceli do rúmca j~d
u_cho takehoto prispcvku zahrnúť YŠetky o
tazk?', ~toré sa nám v týchto súvislosÚach 
bu~~ nukať. Domnievam sa, že bude účin
neJSLe ~br.?tiť p~zornosť seicktívnou metó
dou ~aJma na he otázky, o ktorých treba 
hovoriť predovšetk)'Dl. 

Je znám~, že jednotli~é štýlové epochy 
v _ umení S';'- odrazom obJektívneho h istoric
kch? vývoJ_a spoločností . V ľwm nachádza 
svoJ odraz L spoločenský vkus a štýl. V)•voj 
s~ ub~rá v dialektickom vzťahu medzi či
mteľmt spoloč~nsk~•mi a či nitefmi špecific
ky hudo~n);nt . • Pl~tnosť tejto poučky plne 
po.tvrdzuJe 1 vyvoJ !lnšej ~nečnej hudby. 
.TeJ tvorbA z obdob1a prveJ republiky je 
ovplyvr~~vaná _najmä štýlom viedenskej a 
b_udapest!anskeJ operety, ka"iarenskej qua
slľ~d~veJ hudby a ojedinel)•mi vplyvmi ta
necneJ . hudby vyspelých kapitalistických 
veľkomte~t .. P~ P.áde prvej republiky dochá
dza .k eh~macn prvkov západnej tvorby. 
~a 1.ch mt~~to ~ustupujú čiastočne vplyvy 
domace a cwstocne vplyvy tzv. Deutsche 
Tanzmusik". V tomto období mô

1

Žeme sle
d~va~ hadateľ~é. narastanie nesúiadu medzi 
vyvoJO~ d~macm1 a svetovým. Po druhej 
svetoveJ VOJne dochádza k väčším kontak
tom s českou tvorbou. Jej prostredníctvom 
opäť ~nchá~~:rme v jednej čast i našej tvor
b~ vyrazneJSLe snahy o nadviazanie styč
nyc~ bo~ov so _sv~tovým :vývojom. Po štý
lo~eJ -~~ranke "?'VOJ . smeruJe postupne k ná
r~cn~J>Iemu chapamu kompozičnej práce v 
r~mct možností sa javí i snaha o obchádza
me ~onvencii ,_ zvyšujú sa nároky na text 
a~anzmá~. a mterpretačné v)·kony. V čes: 
ky~h Ju:aJmá.c_h neskôr kulminuje štýlová od
n~z, or~en\UJUC~ sa na swingovú hudbu hra
nu _v standard1zovanom nástrojovom obsa
dem v_eľkého dychového tanečného orches
tr~. Tato pôsobí popri tendenci:'tch tradič
ncho d?máceho vývoja i na Slovensku. Tie
~ tradt~n~ domáce ~endencie našli význam
ne tvorive uplatneme najmä v období roz
kvetu Veľkého sláčikového orchestra 
b:~ll~lavs~~t;.o rozhlas? . . Na istý čas pre
v •. tznu va~sm~ domaCeJ tvorby ovládla 
skladatefska onentácia na toto reprezentacné 
teleso. Táto priniesla· so sebou i isté požia· 
davky na kompozičný výzor hudbv ktorá 
bola pre ten to orchester určená. Ne"~ôžcmc 
a .am nechceme znižovať celkov)· . nemalý 
.p.rmos tohto rep~eze.ntačného telesa pre po
ZJILvny sme_r V)'VOJa slovenskej tanečnej 
~m~by. Ukazalo sa však, že zanedbaním 
m!c~ možností sa tvorba ocitla y nežiadú
CeJ Jednostrannej orientácii. Tento jav sa 

r.re~avil ~laJma v čase nástupu nových tvo
r•_vyc? s1l v českých krajinách. V tanečnej 
P!.esm, k~orá_ zazn_ela z javísk niektor)•ch ma
l) ch _pr~zskych divadelných scén, sa dostáva 
dom~ceJ tvorbe novej mocnej posiiy v boji 0 

do~naceho poslucháča. Tvorba, ktorá sa zba
VUJe ha~ai!~Y: prináša nové myšlienky v tex
t?C~J! pr1bh~uJ_e sa k žtvotnej pravde, je poe
ucka, uv:oľnuJe sa vo výrazov)rch prostried
ko,ch a v~e sa úspešne vyrovnať so súčasnými 
modnym1 S\'Ctov)•mi vplyvmi - táto tvor
~a zakrátko suverénne ovládla pole. Všetko, 
co neb.ol~ sch?pné vyrovnaf sa s takto po
stav.enymJ. poz1adavkarni doby, holo odká
z~ne na. u~t~p. Tento postihol okrem drob
nych vymmJek i prevažnú časť súčasnej 
slovenskej tvorby . 

P~i stru~n?m v_ýpočte kvalitatívnych vlast
no~u v s~vtslost:J. s tvorbou, o ktorej hola 
prave :r.nu.enka, ~me narazili na požiadavku 
vy~cd~ema . lyptckých čŕt, ktorými hy sa 
I_Lasa sučasnn. tanečná pieseii mala vyznačo
vať. Pod poJmom "súčasnosť" i v tanečnej 
h~dbe máme na mysli obsahovú stránku 
diel_a v ~erozlu~nom ~pojení s jej formovým 
stv~rnen~m. ~~- v teJtO oblasti by sme ne
m~~~ POJem sucasnosti redukovať na von
kaJsLe znaky hudobného vystrojenia dil'la 
(temp?, použité harmonické alebo rytmické 
p~ostrJed~y, _zvuková stránka a pod.) - ta
kel~ . spl~stewe by viedlo k tvrdeniu o akejsi 
aprwrneJ nemodernosti polky valčíka t.an
~a alebq in_ých tancov, ktoré ~znikli ..; star
s_om obdob1, a na druhej strane k automa
hckém~ pripisovania modernosti všetkým 
~.klad~am s tempovým označením samba 
Jlv_e, ca-č.~ al~bo hoci aj'- twist. Je namiest~ 
ot.az~a, c1 had3;m ta],éto ponímanie súčas
~osl! nezohralo 1stú negatívnu úlohu na dosť 
cas~o poukazovanom nedostatku proporcio
nality v slovenskej tanečnej tvorbe. 

M.~slime si,. že pojem súčasnosti nemožno 
splostovať am nn dátum vzniku tej-ktorej 
skladby. Nie je automaticky súčasnou každá 
skladba, ktorá vznikla hoci i minulý týždeľ\ 
~ naop?k, kritériá súčasnosti môžu spft1af 
1 ~:n?he _skladh_y, ktoré vznikli hoci i v dáv
neJSeJ mmulost1. 

!"apokon nie je vhodné tento pojem dávať 
am_ do abs?lútnej súvislosti s mierou popu
Ia_r•~y,_ s m1erou spoločenského záujmu kto
ry JSta taneč~á pieseň na seba sústredi. (Tu 
okrem teorellcky ·.nie celkom vyjasnených 
vplyv?" .z oblasll sociologickej pôsobia i 
~ohe m_1mohu~ohné činitele, ako propagá
Cia a soc1álne diferencovaný vkus.) 

ľo~ pojem súčasná tvorba v oblasti ta
nccneJ hudby hy sme mohli zahrnúť každú 
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tvorb u. ktorá mú svoj spoločcnskS· v~·znam 
a d o ah. Z hľadiska tvorby ho chápeme 
ako mieru súhlasu medzi iiou a p ocitmi, 
1iohľadmi a náiarlami súi'asn~;ho i'lnveka. 
Tohto adrc>ata na~ť'j tvorby, t. j. nú~ho sú
•' nsn íka - a to ehc!'mc zvlúš( zdôrazniť -
nechúpcmt! ako štntisticko-ma tematický prie
mer n osit eľov vk usu (hoci b y i k vantita tívne 
pn' ' ·l:"tdal), ale ako typického reprezentanta 
našej spoloL'nosti, ktorý m a..'(Í málne v ;vužh ·a 
pozitÍYJ1e kult(n·ne hodnoty na;ej d oby a 
takto sa akth·ne podieľa na zv<'ľmľovaní 
eclkového kultú rnť'ho v ývoja. 

Funkcia umenia sa po1úma pluraiistie
ky. V tanečnej hudbe to znamená. ze ani 
Lu nemôže stM jerlna funkcia oddelene 
(funkcia spoločenskej zábavy) od in)·ch 
funkcií (medzi nimi napr. ani od funkcie 
vý chovnej) . Z ponímania t ~·chto súvislostí 
vypl),va pre tvorcu tanečnej piesne (Lextá
•·a i skladateľa) spoloi'enskú záväznosť tvor
hy v zm ysle este tickom a etickom. 

Vo v~·chovnej funkcii hudby v este tickom 
zmysle sa diferencuje medzi v)·chovou v 
hudbe a v)·chovou prostredníctvom hudby. 
Výchova v hudbe znamená výchovu p oslu
cháča k aktívnemu pestovaniu hudby alebo 
výchovu menej náročn ),mi žánrami k po
sLUpnému pochopeniu zúnrov núročnejších . 
l keď je takéto pôsobenie možné, nechúpe
me ho ako hlavnú alebo jed inú ú iohu v)·
chovnej funkcie tanečnej hudby. Oveľ a dô
ležitej šie je chúpanie v )•chovy prostrednic
Lvom tnnečnej hudby, ktorou má táto vplý
vať na z,·yšo,·ani e estetickej a kultúrnej 
úrovne posluchúča. ~eslobodno však zabú
dať, že výchova je odjakživa vzťahom dvoj
o;tranný m, ku ktorému treba okrem vycho
\·ávateľa i vychO\"ÚYaného. P ri pohľade na 
dnesn)' spoločenský dosah slo, ·enskej taneč
nej. hudby by Sllle si mali uvedom iť, že ob
jekt výchovy, teda toho vychovávaného, 
treba predovšetk)·m upútať, zaujať, získať . 
~cprezradím nič nového, kctľ poviem, že 
najmä pri snahe smelšie preniknúť medzi 
miádcz bkajú slovenskú tanečnú hudbu 
nemalé úlohy. \" tejto sú,·islosti, či ~a to 
komu pi-,č i alebo nie, treba ,.<';pektovať c.xis
tenciu ešte jedného v)'znamného č ini tda . 
Všemocnú pani móda je tou mocnou vla
dárkou, ktorej poddaní preukazujú takmer 
bezhraničnú vernosť. Slovenskú tanečná 
hudba. najmä v zúpase o m ladého poslu
cháča, pravdepodobne nebude môcť počítal~ 
s výraznejšími ú spechmi, zakiaľ túto mocnú 
pano,·nica nebude jej spojc.ncom. 

")iazdúvame sa, že jedným z vážnych do
vodov, ktoré v minulMti bránili takémut o 
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~pojencetvu, bol i nc•právny ,·ýklad po· 
ziada,·k~· nú•·odnosti \" tanečnej hudbe. \' 
mnoh)·eh prípadoch sme sa Lu stretali s ap· 
likúcion romantickt'•ho nacionalizmu .'\[.'\. 
slorocin. kt orú sa z hľadiska doby formo
,·ania >ÍIL"asnej tanečnej hudby javí ako nc
,·yho, ·ujúcc merad lo hodnôt. Y teórii ume· 
nia uz ,·celku pt•crazi l núzot·. že ná•·odnosť je 
btcgó•·ia hislorickov~·,·oj ovú . .\ cmozno teda 
.tmw,·if u emcnný ideúl núrodnosti v hud
be. 

Kategória núrodnosti , . tanečnej hudbe 
mú síce mnohé spoločné znaky s celkovým 
v)·,·ojom estetick)·ch názoro,·, mú v~ak sú
i:asnc i s, ·oje : pecifické ocl.išnosti. Tieto sú 
takého dmhu, že spomínanú kat égóriu. 
domn ic,·ame sa, nem ožno pov~•šiť nn nbso
lútne hodnotiace krité rium. Zdú sa, ze ,-~·
či tka n entorodnosti sa tu m ôže objaviť i ako 
dôsledok zastaral)·ch predstáv a ako taká 
môže pôso biť i ako retardačný i:initef y~·
, ·oja. V tomto zmysle sa ne,·yhovujúcim 
spôsobom prejn,·ilo splosťo,·anie tejto po
žiadavky iba na h f adisko vonkajších súvis· 
lost í povedzme s niel<LoJ·ými znakmi hudby 
z našej folklórnej oblasti. Tak isto vystupu
jú očividné medzery v chúpnni národnosti 
iba z hfadiska miery spoiočcnského prija
tia. Spoločenské odobrenie umeieckého die
la nie je iba vecou národ n)·ch znakov, ale 
i širšie chúpan)·ch funkčn),ch a este tick)·ch 
hodnot. Z toho v ypl)·va, že n;írodnosť je 
dialekticky spätá s inými krité riami a cez 
tieto sa i realizujú. Pasívne chápanie teórie 
spoločenského odobrenia tanečnej piesne b,· 
okrem toho malo viesť na jednej strane l< 
nedoceneniu h odnolJl )·ch skladieb a na d ru
hej strane k precet'iovaniu gýča. (rvlimo
ehodom: na tom lo mi este i všade inde. kde 
chceme hovoriť o k,·aii te či nekvalite, o 
!lobrom a zlom \" nasej tanečnej hudbe, 
budeme stille narážať na akútnu potrebu 
systematického spmcovania h odnotiacich 
kritérií súčasnej tvorby v tejto oblasti.) 

Krité riú núrodnosti v n ašej súčasnej ta
nečnej hudbe si môžeme determinovaL ako 
aktívne a svojské st.vúrnenie sve tových p od
netov tak, aby našlo spoločenské prijatie u 
typickt:·ho reprezen tanta našej spoločnosti. 
chápaného , . tom zmyslt~ . ako sme to u ž 
uviedli. 

v· clJíoch 24.-26. apríla t . 1". sa u slw
točnil v praislw111 lw teli Internacional 
III. sja::.d Svä::.u českoslovenshých s/cla-...._ 
date[ov. Na snímke pol1ľad llll predsed- r 
nícku tribúnu v prvý detí. rolwvania 

Foto: P . Nowák 



t..:bzuje sa, že proces spoločenského pre· 
hodnotenia našej tanečnej hudby je neroz
lučne spiitý s p1·occsom spcv1iovani n noriP.m 
v práci jej tvorcclV. ~ azdťtvame sa, že prc
do,·;etkým bez Y~•razného uplatnenia tohto 
hf adiska sa nemôze zaobísť nastá,·ajúce úsi
lie o cľalšie podstatné skvalitnenie tvorby v 
tejto oblasti. 

Pieseti, ktorá končí svoj zivot ,. priehrad· 
ke p ísacieho stola svojho tvorcu bez toho. 
že by zaznela z koncertného pódia, d i, ·adcl· 
ného javiska, gr-runofónovej p latne, rozhla· 
so,·ého či teleYízneho prijímača - skt·átka 
hcz toho, že by sa asp01"í pokúsila nájsť si 
cestu k svojmu adresátovi , sa vlastne nikd y 
nestala piestiou. Ide nám o vedomé a zá
merné zdôraznenie spoloi:cnskPho pôsobe
nia tanečnej hudby. ZnamcnlÍ to. že vyzdvi
hujeme dôležitosť spoločenskt•ho úsilia, k to
t•é treba zaangažovať do pi"Ocesu vzniku 
piesne popri osobnosti tvorcu, ak sa má 
tento cieľ, 1. j. spoločenské pôsobenie taneč
nej piesne dosiahnuť. Hla\"né bremeno tej
to zodpovednej úlohy leží na p leciach inšti
túcií, ktoré majú Y náplni svojej činnosti v 
tej i'i onej forme šírenie tanečnej hudby. 

J\1Icdzi prácou L\·orcov tanečnej piesne a 
prácou týchto inštitúcií je veľmi silná vzá· 
j omná závislosť. Pracovný úspech č i ne
úspech jednej strany sa veľmi citeľne preja· 
ví i na d ruhej strane. Ak dnes konštatujeme 
istú nespokojnos ť so súčasným stavom slo
venskej tanečnej hudby a poukázali sme ua 
niektoré príčiny tejto si tuácie y tvorivej oh· 
(asti, treba nám tiež zvážiť, ak)m spôsobom 
sa na tej to situácii podieľajú inštitúcie, kto· 
t·é sa starajú o sprostrcdkov:mie našej tvor
b~- širokej verejnosti. 

V ďalších statiach hovoril dr. Siváčeh o 
kladných a :;áporných javoch v práci in· 
štitúcií na úseku taneŕ.nej hudby. Okrajove 
sa dotkol činnost i Státneho hudobného vy
davateľstva, Koncertnej a di vade/nej han· 
celárie, Osvetového ústavu, televí=ie, ro:;
hlaStL, niel>torých malých div adelných scá11. 
\'ojf.nského umeleckého stíboru. Parku hul
ttÍry a oddychu, aho i koordinačnej homisie 
institúcii. Svoj príspevok u:;avrel takto: 

Ukazuje sa, že spolupráca medzi sväzom 
a in;.ti túciami nebola prá,·e n ajsilnejšou 
stránkou našej činnosti. J edn ou z osvedče-., 

Záber :; banskobystrichej inscenácie Mo
~ zartovej Figarovej svadby 

Foto: M. Markus 

n~·ch foriem kolekth·neho riadenia práce ,. 
umeleckej oblasti je forma cxtern)·ch ume· 
l cck~·ch poradných sboro,-. Domnievame sa. 
ze akti vizácia a správne využitie tejto formy 
h~· v upenwní spolupráce medzi inšti tú· 
•·iami a sväzom mohla znamenať kvalit a· 
th·n~· prínos. 

Y úvode svojho pl"ispc,·ku som u pozor
nil na okolnosť, že časové obmedzenie mi 
nedo,·olí hovoriť podrobne o všetkom, o 
<"·om bv bolo treba v súvislosti s rozborom 
~tu'asn~ho stavu slovenskej t anečnej hudby 
ho\"oriC Ak z rámca tohto príspevku vy
padii zmienky o takých dôlcžit)·ch úsekoch 
pdt~c, ako sú otázky začlenenia v)·učby ta· 
nečnej hudby do hudobného školstva, pl·ob· 
Iémy džezovej hudby, šansónovej tvorby, 
problematika vokálnych sólistov, pohľady 
na mnohé dôležité teoretické otúzky a pod., 
neznamenít to, že by sme ich dôležitosť pod
cet"íovali alebo azda nechceli o nich hovoriť , 
n~opak, po(-ítame. že diskusia sa vysioví i k 
mm. 

V rámci tohto pohľadu na súčasn)• stav 
slovenskej tanečnej hudby sa konštatovali 
niektoré tienisté stt·únky, ktot·é bránia pln
šiemu rozvoju tejto tvorivej oblasti u nás. 
P ráve prebiehaj úci ak tív nášho sväzu spadá 
do rámca pl"iprav II. sjazdu slovenských 
skladateľov. Zelali by sme si, aby fórum 
tohto sjazdu už konečne mohlo konštatovaf 
podstatný obral k lepšiemu i na úseku la· 
nečnej hudby. Domnievame sa, že odstrú· 
ne1úe prekázok, ktoré nám v tom za tiaf -
b1·:ínia, j e v našich silách. So serióznym a 
zod()Ovcdn)'m prístupom k p ráci a s úprim
ným zaujatím pre vec slovenskej tanečnej 
hudby móže tu veľmi pomôcť i úprimné 
slovo v; etkých, k torí svoj ou prácou v tejto 
oblasti pôsobia. 

• * . 

\" rozprave zasvätene prehovoril o džeze 
s. Ľudodt Stassel. P oukázal na pozoruhodnú 
interpretačnú a autorskú úrovet"i brati slav
sk)·ch džezov)•ch súborov. O estetických 
problémoch tanečnej hudby hovoril dr. 
Zdenko Nováček Zdôraznil , že kategórie 
módnosti, originálnosti a ostalné pojmy 
majú v tanečnej hudbe inú náph"í ne~ vo 
,-el'k)·ch formách. Podči arkol dôležitosť 
ideo'"ej a estetickej rozhf adenosti tvorcov 
tauečnej hudby a ich odbornej prípravy na 
odborných hudobných školách. Aj výchove 
teoretikov a kritikov tanečnej hudby a džc· 
zu treba venovať pozornosť. Vít liek ho,·o
ril o ťužkostiach zhudob1iovania kvalitn)'ch 
textov tanečných piesní, o ich interpretácii 
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v televízii vzhľadom na závislosť od mno
hých externých pracovníkov. Treba nám 
špecialistov - tvorcov te:ctov tanečnýc~ 
piesní, k.torí by v spol~práct so ~~ladateľ~I 
vytvárali autorské dvOJICe, navzaJO~ sa m· 
~irovali a doph1ovali - tak ako Je to v 
Cechách, kde tento spôsob práce priniesol 
viacero cenn)•ch úspechov. Hlavný redak
tor Hudobného vysielania Cs. rozhlasu v 
Bratislave Járl Hrk zdôraznil nevyhnutnosť 
odstránenia subjektivizmu v hodnotení no
vých tanečných piesni, navrhol nahradiť sys
tém schvaľovacích komisií zvýšením prá
vomoci redaktorov (rozhlasových, televíz
nych, vydavateľských) . Oznámil, že Cs. roz
hlas v Bratislave už pristúpil k takému rie
šeniu (jednotlivé komisie sa zru~ili a per
spektívne bude vytvorený Poradný sbor 
hlavného redaktora hudobného vysielania 
pre celú ob:asť hudobnej produkcie rozhla- . 
su). Cs. rozhlas chce iniciatívne spolupra
covať s autormi tanečných piesní, hľadať 

talentovaných interpretov, najmä spevákov 
a naďalej usporadúvať . verej?é prehrá':kY 
novej tvorby. Ján Kalma pripomenul lDI· 

ciatívu Tatra-revue v tejto oblasti, úspeš· 
nejšiu v interpretačnej zložke (objav Evy 
Kristínovej ako speváčky sansónov). Autor 
textov mnohých populárnych tanečných 
piesni, Boris Droppa, kritizoval komp~kova
nú a nepružnú procedúru schvaľovania tex· 
tov tanečných piesní. Navrhol vytvoriť kruh 
textárov pri SSS alebo rozhlase, ideové cen
trum ktoré by pomáhalo odstrániť mnohé 

· nedo~ozumenia, ktorých bolo v spolupráci 
s rozhlasom, televíziou a vydavateľstvami 
viac než dosť a ktoré majú tiež veľký po
diel na jednotvárnosti a nízkej úrovni slo
venskej tanečnej piesne. Na jeho slová nad
viazal skladateľ Pavol Simai. Predniesol ná
vrh na zriadenie autorskej komisie v roz
hlase, ktorá by rozhodovala o zaraďovaní 
skladieb do programu. Simon Jurovský, 
predseda Západoslovenskej odbočky SSS, 
ktorý viedol popoludiíajšie zasadanie, dopl
nil tento návrh v tom zmysle, že táto ko· 
misia by m ala vzniknúť na podklade spolu
práce Cs. rozhlasu a Slovenského hudobné· 
ho fondu a mala by sa stať zároveň podne· 
covateľom i posudzovateľom novej tvorby, 
ktorej probiémy - ako to zdôraznil už pre-

došlý diskutér - v konečnom dôsledku roz
riešia iba samotní autori. 

O problémoch tanečného orchestra PKO 
v Bratislave, ktoré vyplývajú z rozmanitos
ti úloh vvžadovaných od tohto telesa, ho· 
voril s. V~jtech Galbavý. O podobných ťaž
kostiach Tanečného orchestra bratislavského 
rozhlasu referoval s. Miroslav Broi . I<.riti
zoval KDK za malú podporu práce tohto 
telesa a poukázal na reálne predpoklady 
zlepšenia jeho práce. O potrebe vyso~ej. in· 
terpretačnej úrovne tohto žánru hovoril 1 P. 
Po/anský a žiadal sprofesiona<izovať repr~
dukcnú činnosť tanečnej hudby. VysloVIl 
názor o zbytočnom trieštení sil medzi spo
mínané dve bratislavské telesá. A. Slezák 
upozornil na neuspokojivý stav súborov, 
ktoré hrajú tanečnú a zábavnú hudbu v po
hostinských závodoch. Prisľúbil, že KDK 
bude ich problémy riešiť v dohľadnom 
čase. 

Teodor Seba-Martinský informoval zhro· 
maždenie o prob<émoch nahrávania sloven
skej tanečnej tvorby na gramofónové plat
ne. Jediné vyhovujúce nahrávacie štúdio v 
Bratislave má Cs. rozhlas; slúži zároveň te
levízii fihnu, divadlám a aj SHV. Pripome
nul, ie stagnácia slovenskej tanečnej piesne 
od polovice rninuiého roku potešitefne pre
stáva a viaceré nové skladby, nahrávané 
zväčša česk)•mi orchestrami, opäť získavajú 
stratenú dôveru konzumentov. Upozornil 
prítomných na chystanú edíciu detských ta
nečných piesní. 

Pracovník IV. odboru úV KSS Ladislav 
Soltýs upozornil na nevyhnutnosť boja s 
prežitkami minulosti v oblasti v~ťahov me· 
dzi hudobníkmi a na odstránemc remesel
ného vzťahu interpretov k hudbe zvýšením 
ich spoločenskej zainteresovanosti. Predseda 
Sväzu slovenskvch skladateľov De::ider Kar· 
doš, laureát štátxi:ej ceny, vyzval prítomných, 
aby napriek spomínaným nedostatkom v ob· 
las ti slovenskej tanei:nej piesne nevideli situá
ciu v čiernych farbách - veď niekoľkoročná 
tradícia Slovenska na tomto poli sa nedá e o
rovnať s dlhoročnou praxou napr. v Ce
chách. Treba zabezpečiť výucbu tanečných 
skladateľov a školenie aranžérov. Výsledky 
iste nedajú na seba dlho čakať. 

Druhý derí ahtí" tt viedol ::asadanie podpredseda SSS A ndrej Očenáš. Najprv od::neli 
úvody do dishusie prom. hist. Ladislava Mokrého (0 hudobnodramatickej tvorbe a hudbe 
scéniclu,j) a dr. Ivana Hrttšovshého (O tvorbe symfonickej, kqmornej a sborovej). 
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Naj väčšie úspechy: hudobnodramatická oblasť 
LADISLAV MO KRY 

Oblasť hudobnodramatických žánrov sa ,. 
poslednom čase v našej hudbe nielen kva
litatívne, ale najmä kYantitatívne nesmier
ne rozrástla. Oki-cm tradičných žánf·ov ope
ry a operety zahŕ1'1a nielen balet, ale aj 
hudbu pre rozhlasové i televízne hrv a dra
matizácie, scénickú hudbu k činohrá.m, lmd· 
bu k pantomímam a bábkovým hrám. V 
takomto širokom ponímaní je to početne 
najrozsiahlejšia oblasť našej súčasnej JIU
dobnej tvorby a množstvom predčí naprí
klad produkciu tanečných piesni. To je pr
vý fakt, na ktor)• by som chcel osobitne u
pozorniť, pretože si ho spravidla neuvedo
mujeme v evidencii SOSA. Druh)', nemenej 
dôležitý fakt je mimoriadne veľk)• poten
cionálny spoločenský dosal1 tejto širokej 
oblasti. 

V opere je umelecký prínos obdobia od 
nášho I. sjazdu najvýraznejší. Opera v 
týchto rokoch bola umeiecky z hľadiska 
spoločenského dosahu dominantným žánrom 
súčasnej slovenskej hudby, svedectvom i 
mierou jej hodnoty a významu. Na podo
pretie tohto faktu pripomeniem dva mo
menty - to, že najvyššie ocenenie zo všet
kých druhov umenia získala vo veľkej jubi
lejnej súťaži k 15. výročiu oslobodenia Su
chOJ'íova opera Svätopluk, a prenikavý ú
spech Cikkerovho Vzkriesenia doma i v za
hraničí. Celkove sa medzinárodný ohlas Su
choňových a Cikkerov~ch opier prítve v po
slednom období prehlbil natoľko, že zna
mená umelecky a lmltúrnopoliticky najv)•z
namnejšiu pozíciu z hľadiska internacionál
neho dosahu celej československej súčasnej 
hudby. 

Vo v)•voji slovenskej opery od roku 1959 
su pozitívne odrazila skutočnosť že s no
vými operami okrem Cikkera ~ Suchoiía 
predstúpili cľaiší traja autori. V roku 1960 
boli inscenované tieto opery: Svätopluk nú
rod~ého umelca Eugena Sucho1'ía, Rodina 
Lud1slava Holoubka a Ako išlo vajce na 
vandrovku od Miloslava Korínka. Viani 
malo premiéru Vzkriesenie od zaslúžilého u
umelca Jána Cikkera; v televízii naštudovali 
Lampiónovú slávnosť od Jú<iusa Kowal
ského. V sérii t)•chto opier sa žiaľ neobja
ví!a ~ikkerova predposledná,' tretia opera 
9zerník Scrooge, na premiéru ktorej musíme 
cakať ešte do jesene. 

Na rozdiel od nedávno zverejnenej zprá
vy o činnosti SSS v období medzi II. a III. 

sjazdom ses sa nazdávam, ze sa nemusíme 
ponosovať na rozsah opernej tvorby. Päť 
opier je v našich podmienkach iste prime
ran)• počet, tým viac, že medzi nimi sú die
la v)•nimočnej hodnoty a napokon aj vzhľa
clom na to, že o viacerých skladateľoch je 
známe, že pracujú na nových operách (Zim
mer, Andrašovan, Gresák) a lebo sa na ta
kúto prácu chystajú (Bázlik, Kohnan, Be
neš). 

Každá z piatich naštudovaných opier má 
s, ·oje špecifické hodnoty a význam, každá z 
nich z iného aspektu rieši probiematiku sú
časnej opei·y. Rád hy som podtrhol mo
ment súčasnosti, pretože si myslím, že nik 
tni nebude protirečiť v tom, že všetkých 
päť opier sa napriek roznielom v úrovni 
a št)•loYej pôvodnosti realizácie s úspechom 
usiluje o súčasný opern)• prejav:, nezaťažený 
konvenciami. 

Tematická šírka nai;ich opier bola poteši
teľne veľká napriek istej žánrovej jedno
strannosti - komický žáner bol a je iba 
naše pium desiderium. l\llenej vyrovnaná ho
la úroveň libriet, ktoré sú najmä v súčasnej 
opere prvým predpokladom a nevyhnut
~ým východiskom dramatickej účinnosti a 
•deového pôsobenia diela. Práve u Holoub
ka a Kowalského, teda v operách, kde po
dľa námetov m ali najviac predpokladov 
splniť požiadavky, ktoré opernej tvorbe vy
tyčovala naša estetika, spočíva príčina len 
polovičného úspechu podľa môjho názoru 
najmä vo vážnych kazoch libreta. 

Hoci ani hudba Rodiny a Lampiónovej 
slávnosti nie je bez problémov zásadnej po
vahy - mám na mysli napríklad otázky 
štýlovej jednoty, drama tickej funkčnosti a 
pod. - je to pr{•ve jej hodnota. čo ma o
prúv•íuje hoYori ť o prínose oboch opier nie
len z hľadiska tvorivého vývoja Ladislava 
Holoubka i Júliusa Kowalského, ale v ce
lom kontexte našej súčasnej opery. 

Korínkova detská opera je v našej hud
be pomerne vzácnou, no veľmi potešiteľnou 
výnimkou v oblasti, l<de majú slovenskí 
skladatelia veľké podlžnosti. 

Sucho1'íovho Svätopluka a Cikkerovo 
Yzkriesenie napriek tomu, že ide 0 cha
ral~terove celkom odlišné diela, spája vyni
kaJt'•ca úrove1i, akú títo zakladatelia sloven
~kcj opery dosiahli v hudbe, ako aj " sile 
IdCOVeJ VýpOYede SVOjich diPl. s,·iitop)uk je 
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vo v)•voji svojho tvorcu logickým, no veľmi 
výrazným a na nové prvky bohatým rozví
janím nastúpenej cesty, k torá našej hud~c 
priniesla diela základného Y~'znamu. Vzkrie
senie sa nám javí ako prenikavý výboj v 
smere najprogo·csívncjších tendencií moder
ného operného divadla. 

Svätopluk i Vzkriesenie prakticky ukáza
li, aký jednostranný je názor, ž_c súčasnému 
poslucháčovi môže byť blízka iba opern so 
súčasným námetom , že iba takáto opera 
móžc mať veľmi podstatný vplyv na jeho 
citový i myšlienkov)' svet a že v dôsled
ku toho je takáto opera najželateľncjšia. A 
jednako ani jedna z ~ich nic je popretí~ 
požiadavky po súčasneJ opere v zm~sle n~· 
metu i časove súčasného. Ak tvrdune, ze 
najdôležitejšou oblasťou s~čas~ej opery s~ 
tie základné otázky ľudskeJ extstencte, ktore 
tvoria protirečivú osno,·u jeho sociálneho, 
etického a emocionálneho postoja, že úlohou 
modernej opery, tak isto ako celého súčas
ného umenia, je zobrazovať zápas človeka 
proti tomu, čo v iíom samom i mimo neho 
bráni rozvoju opravdivej ľudskosti, potom 
je zrejmé, že dramatické konflikty v sociál
nej realite a psyc!Uke možno dnešnému o
pernému divákovi sprítomniť a umocniť 
najlepšie v ich dnešnej, t. j. konkr~~ej 
historickej podobe. Preto by malo byť cUZia
dosťou našej opery prihovárať sa dnešnému 
poslucháčovi prostredníctvom súčasných ná
metov, pravda, tak)·~h, ktoré r~~pektujú 
možnosti i ohmedzcma operného zanru. 

V zmysle úlohy nášho aktívu treba sa 
mi zmieniť aj o otázke spoločenského do· 
sahu súčasnej sloyenskej opery. Je to pro
blém nemálo zložitý, podmienený hlavne 
možnosťami akými slovenská opera môže 
pristupovať ' k poslucháčovi. Iste nie je 
bezvýznamné, že od nášho I. sjazdu .začalo 
svoju činnosť ďalšie operné divadlo, spevo
hra DJGT v Banskej Bystrici a že sa ují
majú inscenácie našich s(tčasných opier na 
hudobných festivaloch na vidieku. Opernit 
tvorba má preto podstatne lepšie podmien
ky pre prenikanie medzi poslucháčo,· ~ko 
povedzme symfonická hudba, no naprtek 
tomu je akčný rádius tradičného pestova
nia opery malý a podmienený úrovňou vku
su obecenstva, spravidla formovaného kon
zervatívnym alebo "mierne súčasným" re· 
pertoárom. Sircnie opery prostredníctvom 
moderných masových komunikatívnych 
prostriedkov - rozhlasu a televízie - je 
spojené s nemalými problémami. J e isté, ž~ 
nateraz zaujme súčasná opera v rozhlase 1 

v televízii pomerne malý okruh z celkové
ho počtu koncesionárov. V každom prípade 
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je ich ,·~ak mnohonásobne v!ac _než náv
~tcvuíko,· našich operných d1vadtel, a to 
je fakt , ktO!'~· nemožno poprieť. 

V súvislosti s otázkou vzťahu rozhlasu a 
teJe,;zie k našej súčasnej opere by som 
rád asp01í spomenul problém tvorby špe
cifick\•ch rozblasov)•ch a televíznych opwr. 
ZvlášČ televízna opera, ktorá už priamo pri 
svojom zrode počíta so zviáštnosťami komu
nikatívneho média, pre ktoré je určená, má, 
ak" to ubzuje v),voj v zahraničí, svoje 
c.xistenčn~ oprávnenie. Bratislavská tcle'\"Í
zia, na rozdiel od J?ražskej, pr~dbež~~ v 
tomto smere nemá žoadne - am poztUvne 
ani negatívne skúsenosti. 

Situácia v slovenskej baletnej tvorbe pni· 
1"Í k najkrikfavcjším parado.:'l:om našej hud
by. Hudobná kultúra, ktorá v opere - žán
ri v kažclom ohľade núročncjšom a zložitt•j
šom - dosahuje také znamenité výsledky a 
tak.1~1cr vôbec nebola schopná vyuziť mno
hostranné umelecké možnosti moderného 
baletu a výrazového tanca. 

Veľké tanečné kompozície pre SĽUK a 
Lúčnicu staii sa v istom zmvsle pl"Ípra\·ou 
pôdy pre celovečerné balety Šim?na Jur~~
ského Ry tieo·ska balada a AndreJa Očena"a 
Vrchárska pieseo't. Z nich bol inscenovaný 
len prvý; Očenášov balet dodn~s ne~ai.iel 
choreografa (okrem úryvkov vystelanych ' : 
televízii) napriek tomu, že práve v bílletncJ 
oblasti by si každé seriózne komponované 
dieio zaslúžilo maximálnu pozornosť a spo· 
luprácu zo strany interpretov. 

Hodnotv Jurovského baletu vyzdvihla na
ša kritika·' už v súvislosti s jeho uvedením 
v Bratislave i v Košiciach. Je11o význam v 
pomalom rozvoji slove~skéh?. b_alctu je n~
pochybný, no treba zdorazmt, z p Juro_vsk~
ho koncepcia je iba jednou , a to tradti:nt:J· 
šou možnosťou súčasouO:ht> baletu. Na tollltn 
mieste pre úplnosť treba spomenúť i Karpat
skú rapsódiu Radovana Spišiaka. 

Napokon niekoľko poznámok o posiPdnom 
z primárnych hudobnodramalických žánrov, 
o našej operete za posledn~ iri roky. Počet 
novitúek uvedených od tretif'ho sj11zdu je 
neprimerane skromný, pričum len dve, No· 
vákova Nic je všedn)' deí1 a Antlra~ovann
va Pánska volenka, sú nesporným úspe· 
chom ako o tom svedčia viaceré inscenácie 
niele~ doma, ale v i'iovákovom prípade aj 
v NDR (Drážďany) . Je pritom vcrejn~"TD 
tajomstvom, že niekoľko !lotových _diel ~~ 
už dlhší čas nemó1c dozd uvc•lcma. Pn
činv bv mali osvetliť jednak salllotni autori, 
jed;wk. umeleckí pracovníci ~ovej srény. 

Sám by som chcel zdôrawi ť ib1 to, 7.e 
práve ' : tejto oblasli azda nujvý.-al.llejšic 
vystupuJ e do popredia otázka b·alitn \·c!t a 
aktuáinych dramatick)·ch predlôh. Sidada
teľom ~a.motný!ll treba priať, aby si plne 
uvedotmh lckcm z v)'voj.:t fivojho ~:ínru 
ktorá učí , že medzi hudobno!I ~.nrnédion ~ 
najsúčasnejšou tanečnou hudbou. 1\·mto 
najcitlivcjším tlmočníkom vku;;u a cí.tcnia 
doby, musí byť maximálne úzky bmtokt. 

Teraz niekofko slov k probléo nom oblasti 
ktorú by som označil ako ~clmndárne hu: 
~obnodramatické žánre (rozhla~, tc:evizia, 
ftlm a!ď.) . J e to prakticky ncprchľadn;i ob· 
lasť mekoľk)·ch slovák kompozícií NČnl! o 
liiorých máme všetci len celkom kns{· ,,]u::tz. 
Napriek tomu vieme, že tu dochádza mies
tami k pozoruhodn)'m tvorivým činom nt) 
súčasne, a to, žiaľ , v oveľa väčšej miere, 
k neuveriteľnej devalvácii toho čo sme 
si zvykli považovať za štandard ~ašej pro: 
fesionálnej tvorby. Ka vine je pretlovšctl<)·m 
obrovská spotreba, no azda rovnakou ~ic
ron sú za to zodpovedné pomery aké vlád
nu v inštitúciách, ktoré sú ko~Jzumentmi 
týchto žánroY. Dobre si, pravda. uvedomu
j?m, ž~ len ča?ť . z 1:ozhiasových, televíznych, 
ftlmovych, sccmckych atď. hudieb má už 
ab ovo možnosť stať sa špecifickým.: hudob
~od;anlati~kým .dielo~. Väčšina je predur· 
cena •. na .ulol~u ~lustr~lot·a, zvukovej kulisy. 
Hors.1e vsak JC, ze pnemerný poslucháč tak
to vru~a ~akmer .~šetku hudbu v takejto 
sekundarneJ funkcu. Znamemí to, že nám 
na hudbe tohto druhu nemusí záležať? Na
miesto odpovede pripomeniem fakt, že po·á
ve tento druh hudby každodenne i keď ne· 
uvedomene, formuje hudobný vÍms stálisí
cov našich ľudí, ktorí hy inak hudbu tohto 
druh~. vo _forme symfo~tickej skladby nikdy 
nepocuvab. Preto maJÚ sekundárne hu
dobnodr~matické žánre značný vpiyv na 
vytvárame postoja širokých más k hudbe 
ako takej. 

V tejto súvislosti treba upozorni ť aj na 
,·)·znam využitia syntetickej hudby v ~e
k_und?rnych h_udobnodramatických žánroch. 
.'\ upnek veľ mt nepriazniv},n podmienkam 
sa tu totiž v posledných rokoch získali isté 
~ozitívne výsledky (Zeljenkove hudby k 
filmom 65 miliónov a Slnko v sieti) ktoré 
aj. u nits potvrdzujú životaschopnosť' a ok
tm~Jnosť tohto prúdu súčasnej hudby. ~o 
p1:ave preto treba konečne vytvoriť pod
mtenky, aby . ~a práce v oblasti syntetickej 
hudby ncrobm takrečeno na kolene viac
menej načierno v zvukovom laboratÓriu tc
levíz~e •. ktorej. nesporne prislúcha zásluha, že 
umozmla vzmk prvých kompozícií. Tcle\oi· 

zia, rozhlas a film hy mali mať najväč;l zá
ujem podporovať tvorbu v oblasti syntetic
kej hudby, a preto by sa maii usilovať u
r)'chliC vybudovanie potrebných pracovísk. 
Uznesení a rozhodnutí na túto lému bolo už 
dosť, treba ich urýchlene realizoval'. 

. * . 

K diskusii k nad11oden)'Ill problémom vy· 
stúpil prom. hist. Igor Vajda s výzvou na 
skladat eľskú obec, aby vznikalo viac hudob
nodo·amnlických diel komorného charakteru. 
O pmbléme špeci:ílncj rozhlasovej opery, 
ktorej prvou požiadavkou je stručnosť, ho
voril František Bmniš. Prom. ped. Marián 
J urí/, ho doplnil informáciou o tom, že kým 
v zahraniN vzniklo už okolo pol stovky 
týchto diel (aj v Cechách je už určitá tra
dícia - tvorba B. Martinu), zatiaľ na Slo
vensku niet ani jedného .takého diela. An
drej Očenáš zdoraznil spiitosť tvorby ko
morných hudobnodramatických diel s pro
gramom televízie a rozhiasu a žiadal skva
litnenie práce týchto inštitúcii. Rúth Str
bová upozornila, že kým v minulosti televí
zia mohla častejšie uvádzať prenosy vý
znamných slovenských httdobnodramatickýcb 
diel, je novým centrálnym štatútom obme
dzená na vysielanie podobnej relácie len 
raz za štvrťrok. Vyslovila názor, že keby 
bolo viac kvalitn ých · diel, zlep>ila by sa 
aj t:'tto situácia. De::.irler Kardoš v tejto sú
vislosti pripomenul, že Sväz slovenskvch 
skladateľov čaká na stretnutie s pracov~k
mi televízie už pol roka. Gej::.a Dusí!> kri
tizoval Novú scénu za pomerne malý počet 
premiér slovenských operiet na jej javisku 
- 6. Dramaturgia NS má podľa jeho ná
zoru odlišné kritériá pre tvorbu domácu 
(tam sú neúmerne vysoké) a zahraničnú 
(tam sú podstatne nižšie). Dramaturg Novej 
scény Dalibor Heger zdôraznil, že kríza hu
dobno-zábavných žánrov je celosvetový jav; 
keby nepredvedené diela slovenských skla
datc!ov boli kvalitné, rady by ich uviedli i 
iné divadoá Y CSSR. Hudobnej komédii u 
nás prek:íža najmä príliv mladých kádrov -
niet učilišťa , kde by si mohli osvojiť synte
tický hereck)' prejav. Dc::.ider Karcloš, nad
väzujúc na tento príspevok, sa kriticky vy
jadril k odmietavému postoju vedenia ~S 
k spolupritci so sväzom skladateľov. 
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Symfonická, sborová a komorná tvorba 
štylová rozmanitosť 
IVAl'i HRUSOVSKY 

Dnešný stav slovenskej hudby nám dáva 
obraz rozvetvenej mnohostrannosti štýlov a 
kompozično-technick)·ch riešení, kde jednot
livé diela svojou ideo,·ou, štý iovou a štruk
turálnou stránkou stoja niekedy v ostrom 
protiklade; poukazuje to na šírku životných 
záujmov a nových inšpiračných podnetov. 

Piesňové, sborové a kantátové žá!'re obo
hatili naši skladatelia často o nové mvenčué 
kvality, naznačujúce vo v iacerých prípa· 
doch bezprostrednú tvorivú reakciu na ak
tuálne problémy súčasnosti. Formovanie no· 
vých intonácií, štýlovej osobitosti i aktuál
nejších výrazovo-technických prostriedkov 
vo vokálnej hudbe podnecoval v nemalej 
miere tlak súčasnej témy i občianska za
interesovanosť našich skladateľov, ich zod
povednosť voči spoločnosti. V tejto relácii 
treba poukázať na niekoľko základných vý
vinových znakov slovenskej umeleckej vo
kálnej tvorby za posledné tri-štyri roky. Sú
dim, že sú to hlavne tieto: 

1. Dôraz na realistické hudobné zobrazo
vanie v mnohorakých štý lových odtie
l"lOch a variantoch i rozvetvovanie indi
viduálnych tvorivých metód a prehlbo
vanie subjektívneho prejavu, najmä vo 
vzťahu skladateľa k zhudob!'"10vanému 
textu. Prirodzene, že ešte aktívnejší vzťah 
skladateľov k zvolenému námetu a te.xtu 
vynútil si v niektorých prípadoch sme
lé kompozičné riešenia, v tradícii slo
venskej vokálnej hudby doteraz nezná
me. Ani v týchto prípadoch však nemohlo 
ísť o izolovaný zvukový C..'Cperiment, o 
jednostrannú radikalizáciu hudobnej for
my, ale o prirodzenú snahu dosiahnuť 
maximálnu adekvátnosť hudby a textu 
i expresívnosť výrazu, nech sú použité 
prostriedky akéhokoľvek druhu. To platí 
predovšetkým o generácii mladších skla
dateľov, ktorá sa, prirodzene, snaží vy
hnúť konvenciám zakoreneným hlavne 
vo vokálnych žánroch. 

2. Princíp národnosti, ľudovoMi dnes už 
prevažne nie je otvoren}= problémom, 
vývoj dávnejšie dospel do štádia, keď 
sa tento moment nenápadne realizuje v 
štýle a vyl1ranenej invencii umelca a 
zlieva sa s organizmom jeho hudobného 
myslenia. 
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3. N ajnápadnejším znakom sucasnej slo· 
venskej vokálnej hudby je jej tematická 
pestrosť. Tradičná lyričnosť a _epičnosť 
našej vokálnej hudby sa obohatila o no
vé charaktery a témy, hoci účasť dra· 
matického impulzu v textovej i hudob· 
nej zložke nie je ešte natoľko rozvinutá. 
u niektorých diel dosahuje ich renexív
na lyrika hlboko intímne polohy, v do
terajších hodnotách slovenskej vokálnej 
hudby niekedy neobvyklé; vyznačujú sa 
sústredenou koncentráciou citov a myš
lienok na malý priestor, detailnosťou pro· 
cesu s príslušnou výrazovou intimitou. 
Týmito znakmi vyniká najmä illoyze
sov znamenitý piesňový cyklus V jeseni, 
ďalej Ferenczyho cyklus Kytica lesná, 
Zimmerov cyklus Pamiatke Jirího Wol
kra Vilecov cyklus Vysoké letné nehe 
alebo Tri nokturná pre micš.'\n )· sbor, 
Kafendove posledné piesne i viaceré iné 
cykly alebo samostatné vokálne formy. 
Zaujímavú lyriku obsahuje napríklad i 
Mikulov sborový cyklus Domovina mo· 
ja . snažiaci sa rozvíjať tradičné prvky 
na'šej sborovej literatúry i v ich dramatic
kejšom od tieňovaní. N ckonvenčnosťou 
prístupu k inšpiračným podnetom ľudo
vej poézie vyniká Grešákov sborový cyk
lus Vysťahovalecké piesne, v ktorom 
skladateľ dotvára baladičnosť typickou 
dramatizáciou slova a hudby. 

Osobitné zlučovanie nových ly rických tó
nov dramatických akcentov a hymničnosti 
dos~uje naša vokálna tvorba práve v die-· 
Iach, v ktorých moment objektívnosti, spo
ločenskej zaangažovanosti i priamej reakcie 
na "aktuality diía" bol ich inšpiračnou pod
statou. Vynikajúcim dokladom tohto je Su
choiíov piesňov)· cyklus Ad astra, ktorý tre
ba hodnotiť zatiaľ ako umelecky najprcni
kavejšiu ozvenu v slovenskej vokálnej lite
ratúre na veľké idey o vesmírnych perspek
tívach ľudstva. Podobné zameranie, hoci ne
sené viac v hymnickom tóne, má Kafendo
va Úda na radosť, kým Suchoňov monu
mentálny cyklus O človeku je úspešnou 
syntézou myšlienok a citov vyslovených v 
cykle Ad astra s hymničnosťou, humanis
tickým charakterom myslienok a s drama· 
tičnosťou podania. Moyzes vo svojej Bala
dickej kantáte široko rozvinul dramatizilciu 

p~ocesu . a podčiarkol o~trý sociálnokritický 
ton_; taktsto monumentahta oslavnej kantáty 
HV1ezda severa vďačí za svoj účinok zosil· 
neniu dramatick)·ch momentov a súčasne 
preMbo~•ani.u . lyric~ých pasáží. P odobnými 
tendenCiami Je ovtádaná napriklad Zimme
rov~ kant<íta Holubica pokoja, Urbancova 
zauJÍmavá Pieseii o Mirkovi Nešporovi atď. 

~ie. je možné. na to~ to mieste Štatisticky 
vycíslir opusovy podte! mnoh)·ch sloven
ských sklad;lleľov na vokálnej tvorbe. Mô
žem !'rezradiť, že _je značný , až nadmerný; 
nachadzame tu d~ela dobré, priemerné i u
melecky nedotvorené, u ktorých sa väčšinou 
aktuálny inšpiračný podnet nekonkretizoval 
,. ho~otnom stvárnerú, ale v šablóne. Via
ceré piesne, sbory atď. na;tli svoju odozvu v 
spoločnosti , plniac tak dôležitú výchovno
osvetovú fu?kciu medzi mládežou, v súbo
roch ľudo;eJ umeleckej tvorivosti atď. (pies
ne o prvych kozmonautoch, detské piesne. 
oslavné sbory a malé kantáty s mierovou 
tematikou, s tematikou budovateľského ži
vota, z príležitosti slávnych v)·ročí atď.) . 

Pre príslušníkov mladšej generitcie slo
ve~ských s~ladateľov .. s ich zásadn)= po
~IOJOm proh konvencu a hľadarúm nových 
'"':'Yšlie?ko_vých, výrazových a zvukových 
c~est me Je tvorba vokámej hudby · natoľko 
typická. Vo viacerých prípadoch ide o diela 
s prenikavým ideovým zámerom, ktorým 
sa demonštruje v)•zva či protest a ich ná
metový okruh j e nckonvenčn-\· a dostatočne 
široký. V Zeijenkovej dote•:~jšej vokálnej 
tvorbe znamenala jeho vokálno-inštrumen
tálna Balada sľubný nástup. ale i nóvum 
medzi ostatn}·mi d ielami tohto žánm no 
najsilnejším a najadresnejším umeleck-\,:n či
nom tohto skladateľa zdá sa byť žiaŤ do
dnes nepredvedená kantáta Oswie~cim.' Ide
~:'e ~odpovedný a protestn)· tón ovláda i 
Stmmovu melodrámu Deti a válka (Hovofí 
matka) ;. Kolmanova kantáta Ach, ty zem má 
tendencm monume.ntaiiza~nú. Na druhej 
strane krehkosť lyr1ky a mtrovertnosť silne 
poznačuje napríklad piesňovú tvorbu Bázli
ka. (Päť pi~sní na čínsku poéziu), Paríka 
(Piesne na Japonskú poéziu), ~lartinčeka a 
viacet·ých iných. 

~roblematika súčasnej slovenskej komor
n~J a orchestrálnej hudby má mnohé spoloc
nc znaky s vokálnou hudbou okrem nie
~t?rých špecifík, vyplývajúcich z povahy 
l~strum~ntáln_ej formy i z osobitého vývoja 
k?mornych zanrov a slovenského syrnlo
ntzmu. Predovšetk)·m sa núka konštatova
nie určitého ústupu tradičnej pro..,ramovosti 
z orchestrálnych i komorn),ch foriem a roz-

Yinutie nielen doteraz obchádzaných inštru
mentálnych žánrov, ale i využitie tradič
ných (sym~óni.e, predohry, koncertu) na 
tvorbu kvalitatívne nových obrazov a in
štrum~ntálnych postupov. Stýlová rozvetve
nosť Je práve v týchto oblastiach dnes ne
o?yčajne intenzívna a dosahuje také štá
~mm, ~toré umožňuje yzn ikanie diel gene
tiCky diametr~lne odlišnej povahy, počnúc 
pozdnoromanllckou formou a končiac seriál
nou alebo elektronickou kompozičnou techni· 
kou. !e l?r~lo potrebné polemizovať s názormi, 
ktore v1d1a v súčasnom zákonitom krížení 
niekedy až triešterú rozmanitých tendencll 
a línií len deštrukciu deformáciu realizmu 
a snažia sa chápať v)·~oj priamočiare v jcd
nostrunnom tóne. Známa poučku vedeckého 
bádania, že k syntéze dospievame často o
kľukami,_ na z~k!ade omylov i prehier, platí 
,. umem dvoJnasohne. 

V komornej hudbe je zastúpenie mladších 
generúcií azda najsilnejšie. K slovu sa do
~táyajú čoraz aktívnejšie mladí skladatelia 
i-"!orí práve cez mnohoraké žánre komornej 
hudby uplatňujú svojskú koncepciu moder· 
!1ej. ko~1~ozičnej techniky i svoj estetický 
Ideál. Ci JC to napríkhd Zeljenka so svojim 
II. klavírnym kvintetom a viacerými kla
Yímymi skladbami, Kolman s pozoruhod
n~·mi klavírnymi a komorn)'lTli prácami 
Martinček s obsiahlou a umelecky vybrús~ 
nou klavírnou tvorbou, Parík so sklonom 
ku krehkej klavírnej i komornej miniatúre 
Burlas so svojim rapsodickým sláčiko~ 
sextetom Spievajúce srdce, Koffnek s cyk
lom ~- ~onatín . pre r_ôznc sólistické m\stroje, 
Posp1sil s klavunym1 skladbami alebo Simai 
s klavírnou sonátou a iní. Z kom orných diel 
posledn)·ch rokov sa svojimi vysokými ume· 
leckými hodnotami dostávajú do popredia 
skladby, ktoré holi do istej miery prekva
pením ~ stretli sa s nepopierateľ n)'ID its pe
chom: Ferenczyho I. sláčikové kvarteto Oče
nášovo Concertino pre flautu a klavír ' ·zim
mcrova II. kla, ·írna sonáta, Sláčikové' kvar· 
tcto a iné. 

V~astné umelecké zápasy o centrálne otáz
ky. Ideové a v),vojové sa tradične a teda 
aj v súčasnosti, odohrávajú okrem' opernej 
tvorby na pôde symfonicko-orchestrálnej 
h~tdby. Už_ spomenutá myšlienková a štýlo
va roz1~1amt~sť. sa okrem kvalitatívnych prí
no~~v mvenc?ych a f?rmov)'ch prejavuje v 
zvysenom pocte skladieb k toré si kladú nú
ro~~é umelecké _úlohy. Prudký v)-vin Kar
do~v.ho symfomzmu v posledných rokoch 
vyustil do umelecky cenných kompozícií v 
kto~~~h sklad~~eľ ':e!~i naliehavo nastoľ~je 
a r1esi dramaticnost z1vota dnešného človeka 
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so všetkými konfliktami a perspektívami. 
Myšlienková hlbka III. a IV. sym(ónie s 
ich dramatick)•mi výzvami je typickým 
znakom Kardošovho ponímania symfoni č
nosti no do istej miery sa v tomto odzrkad
ľujú ' tendencie, ktoré sú príznačné pre v ia· 
ceré diela súčasného obdobia. Veľa závaž· 
n)•ch momentov nastolili posledné Zimme· 
rove diela (IV. a V. symfónia, IV. a V. 
klavírny koncert a iné skladby), v k tor)·ch 
autor kladie do centra svojich tvorivých 
záujmov problém spojenia štýlovej vyhra· 
ncnosti formy s ideovou prenikavosťou pro
cesu. Dramatičnosťou riešenia i snahami po 
frapantnosti a presvedčivosti myšlienok vy· 
značujú sa viaceré diela rozmaniL)'ch žán· 
rov. Spomeňme len Jurovského IL symfóniu, 
Očenášovu suitu z baletu Vrchárska piesei"t, 
Zeljenkovu Symfóniu in C a na jmä Rcvo· 
tučnú predohru, Grešákovú Symfóniu alebo 
Ouvertúru pre orchester, Pospíšilove meta· 
morfózy Pieseň o človeku, Kolmanov Hus· 
ľový koncert, Kowalského posiedné orches· 
t.rálne kompozície, Kresánkovo Prelúdium a 
toccatu, ,\Ioyzesovu Sonatínu z Bratislavy, 
Kofínkovo sláčikové Divertimento, ~Iartin· 
čekove Dialógy pre klavír a orchester, Parí· 
kovu Predohru, Hatríkovu Symfoniettu, 
Bázlikovu Hudbu pre husle a orchester a 
mnohé iné kompozície. Prirodzené kvalita· 
tívne rozdiely, ktoré existujú medzi sporní· 
nanými i nespomínanými skladbami, ne
menia však nič na skutočnosti , že aktuali
zácia ideí, tém a výrazových prostriedkov 
je v na;.ej súčasnej orchestrá inej hudbe tak· 
mer všeobecná a že požiadavkám a potre· 

bám dneška vacsma kompozícií vyhovuje. 
Nie je to jediné kritérium, ale domnievam 
sa, že je v danom kontexte najdôležitejšie. 

• * . 
V diskusii k t)'mlo otázkam na slová dr. 

Hrušovského priamo nad viazal sbormajster 
Slovenskej fi lharmónie Ján ,\fárfa Dobro· 
dins/;ý. Poukázai na rozpor mcdzt vyspelou 
umeleckou úrov•'íou profesionúlnych sboro
\-ých telies a neuspokojivou t"ll·ovt'íou ?ma
térskych súborov I:UT tohto d ruhu. Zmdal 
urobiť nápravn vo výchove skladateľského 
dorastu k torý by sa tejto tvorbe venoval 
a vych~váni špeciálnycb sborov)·~l~ spevú· 
kov. O problémoch školstva hovorth v ten· 
to det'í. v iacerí rečníci. Jozef Crešák poukú· 
zal na potrebu všestrannej výchovy skiada
tcľov Július 1\.owalski označi l stav hudob· 
nej \;ýchovy na všeobecno\·zdelávacích ; ko· 
!ách ·za katastrofálny, na ľudových škol:"tch 
umenia za neuspokojivý a žiadal, aby Cle· 
novia SSS prevzali patro.mh nad jednot
livými ĽSU. S. Maga poukázal na forma
listické rozhodnutie !\ ISK o možnosti š túdia 
hud. výchovy na pedagogick)•ch inštitútoch 
len v kombinácii s ruštinou alebo ma tema
tikou, pričom sa mechanicky vychádzalo z 
počtu hodín spomínaných predmetov na 
všeobecnovzdelávacích školách. Dr. Ernest 
Zavarshý na základe skúseností z počct
n)·ch besied o hudbe a výchovných koncer
tov vyzdvihol veľký záujem m ládeže o u
menie a hudbu zv.ášť a naliehavosť podchy
t i ť tento záujem organizačne. Na vrhol zria
diť patronáty SSS naJ. všt•obecnovzdeláva
cími školami. 

100 Ce! U tv1 E L E C K É B E S E D Y 
Osláv ili ;sme sté výročí Umélecké besedy a současne JSme se s ní definitivné ro:;lout'ili. 

S/iončila svou činnost, kterou v r. 1863 počala iaho cúilež.itý, národní, kulturné.~polečenshý 
tí.tvar i'ízena neivétšími umélechými osobnostmi. Byl mezi nimi B. Smetana, J. Mánes, J . 
Neruda, V. Hál~!. i J. Myslbek a ;. a ; . . · .. Plných sto let plnila a tak~ s~lnila ~ tomto č~
.wvém ro:;péti svou historiclwu úlo/nt. Mohla proto u:; v r. 1949 hrde predaL sta{etu boJe 
o nové uméní a i eho v ýboie mladým organisačnim slož.hám, ;e:; nastupuii formovány no· 
vými společenshopolitichými slwtečnostmi. 

Bylo by to nevdččné s lehkýrn srdcern 
pi·ejít okolo tak významného jubilea a nc
pi'ipomenout si, že takl·ka plných sto let 
byla nosn ý-m sloupem, o který se opíral roz
voj našeho umeleckého života, hudbu ne· 
vyjímajc, že to byla instituce, která se zro-
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dila z národneobrozeneck),ch bojtl a že v je· 
jim stoletém živote jsou etapy. kdy roz
hodujícím zpusobem podepírala rozmacl~ 
naši národní kultury a podnčcovala 1 

tvurčí sílv Slovenska k odvážným 
zápasum. ·Nyní, kdy se uzavírá je jí 

Problematiky výchovy mládeže k umeniu 
a hudbe zvlášť sa dotkol aj sk lada teľ Ján 
Zimmer, ktorý kritizoval prílišnú zamera
nosť ná;.ho škoiského systému na poly terh· 
nické smery. Zdôraznil povinnosť každého 
skladateľa nájsť si svojský sloh. Kritizoval 
tiež ma lé percento skladieb na koncertoch 
a žiadal väčšiu zásadovosť hudobnej vedy a 
kritiky. Prof. dr. Jozef Kresánt;k tiež kri
tizoval n tcchanicko-rovnostársky prístup k 
nahrávan iu súčasných slovenských a štan
dardných skladieb v rozh;ase, ako aj re
zervovaný vzťah interpretov k súčasnej slo
venskej hudbe. Zdôraznil potrebu akcento· 
van ia nacionál neho m omentu v modernej 
slovenskej hudbe (podobne je to v ostal· 
ných socialistických kraji nách) a príkladom 
o veľkom záujme zahraničia o diela Fullu, 
Uenku, Bazovského a i. ukázal, že nacionál
ne vyhranené umenie má i dnes svetovú 
platnosť. Odmietol teórie o prekonanosti a 
modernosti toho, čo slovenská hudba vy
tvorila na základe ľudovej tvorivosti. V zá· 
vere svojho podnetného príspevku povedal : 
"Treba zabezpečiť, aby sa vytvárala skutoč
ne národná hudba po všetkých stránkach čo 
sa ~zťahuje nielen na komponistov, al~ aj 
na mterprctov. J edine v tedy prenikne táto 
kultúra, ak sa dokonaie zorganizuje. Musíme 
jeden druhému pomáhať, a nie jeden od 
dmhého utekať." 

Príspevok závažného obsahu povedal s. 
Ladislav Soltýs. Zdôraznil veľký význam 
XII. sjazdu KSC pre rozmach kultúry. Me
dziiným povedal : "Omnoho viac ako d o
teraz bude stáť pred umenovedou, teóriou, 

historie, je m ožno s radostným po
citem konstalovat, že jeji plodný pľlnos 
do národuích tradic nebyl zavržen, že z 
ztvota národa nemizí, naopak má své po· 
kračování. Predevším žije a do další etapy 
pl'cchází idea, z níž se zrodila a kterou po 
celou dobu své e.xistence prosazovala. Byla 
to idea úsilí o pevnou jednotu tvttrčích sil 
kteríľmčla bý t nerozbornou zák ladnou zdrn~ 
vého a silného rozvoje národního umční. 
Práve ta byla vyi"tatá pred časem z boha
tého odkazu Umčlecké besedy a na nf byiy 
postaveny dnešní umčlecké ideové svazy. 

Proto tradíce Umelecké bcsed\· nezani
kají. J sou jen p l'ehodnoceny do v)·šších po· 
loh a ještč k náročnejším kuhurnepolitic
kým cíhim. Není treba dokazoval že by 
Umelecká beseda dnes s\·ou struk'turou a 
možnostmi nestačila nu úkoly, o které se 

estet ikou, aby okrem všetk)·ch objektívnych 
podmienok, ktoré Lu sú a budú, napomá
hali viac ako doteraz umeleckej tvorbe." Zdô· 
raznÍl potrebu preverenia správnosti niekto· 
r)·ch postulátov, ako napr. ,.Umenie je od
razom skutočností, ktorého hod notu môže· 
me merať porovnaním obrazu so skut očnos· 
ťou". "Umenie. . . môže podať podrobné 
zovšeobecnenie a poznanie skutocnosti ako 
veda". "Otúzka spoločensk ej fu nkcie umenia 
je totožná s ideovovýchovnou funkciou, t. 
j. redukuje sa na itu". Podčiarkol nc\·yh· 
nutnosť hodnotiť aj umelecké majslt·o\·s t\"0. 
H udobná veda by mala - podľa jeho slov 
- prediskutovať otázku spoločenskej funk· 
cie hudby a jej spä tného odrazu na tvorbu. 

,Veda o umení sa musí stať naozaj vedou, 
ktorá vedie a napomáha. vidí zákonitosti n 
stanovuje také kritériá, ktoré mu pomáhajú 
na ceste vpred. Varoval pred libera:istickými 
názormi, ktoré odmietajú zodpovednosť u
menia a umelca pred spoločnosťou. Na prí· 
spevok s. So itýsa nadviazal dr. Zclenho No
váčeh. Podľa jeho slov j e sociologický vý
skum úlohou číslo jedna. Hudobnú veda by 
sa mala intenzívnejšie venovať aj fyziolo
gickému výskumu v spoluprúci s experi
mentálnym lekárstvom. Prom. !úst. Jiŕi Pil
lw vyzdvihol úro\·e•I bratislavskej p rehliadky 
v porov~ani s ostra\·skou i pražskou, jej 
prekvapuJÚCu zanrovú a štý lovú roz
manitosť na vysokej úrovni ; škoda, že sa 
o konkrétnych skladbách \" diskusii neho
vorilo. Podľa ýeho názoru si Slovensko nevie 
propagova( svojich autorov tak, ako by si 
to zaslúžili. 

delí pet tvurčích svaztt. Proste dožila, ale 
to co vykonala za dobu své e.xistence je ob· 
divuhodné. 

J cjí dejiny tvorí podstatný kus kultury 
českého a slovenského lidu. Až budou jed
nou p lne osvetleny ukáže se šíre jejího v liv
ného pusobení a hlavne význam ideje jed· 
noty tvurčích sil. Ta umožt'iovala hlavne 
v dobách národnosWho a politického ú tlaku 
boj ať už proti institucím nebo !idem a rezi
m(•m a také boj o moráinepolitickou jed
notu umiHcu a lidu. A co bylo velmi d ule
žité, vytvál'e :a .i ekonomické podmínky pro 
rOZ\"Oj národního umení. Hlavne " prv),ch 
50 letech své pôsobnosti v rámci rakousko
uhcrské monarchie byla iniciátorcm pozoru
~o~ných akcií, které sjednocovaly umelec 
1 lid ke kulturním i poiitiekým výbojtim, 
nahražovala národnostne, politicky, hospo· 
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dáfsky ujarmenému lidu cel~u radu in.stit~
cí a zaľízení které s\·obodne a bohate na
rody miíly, :Ue našemn lidu byly odepirá-

nyPi·iznejme Umelecké besede, že ve. ~~ch 
skvelých etapách by la spolkem boJupetch 
umelcu, jakých nikde nebylo mnoh~. _B):lo 
to propagačn! ústredí ná~o~ního ume~, Ja: 
kési m alé anonymní uu msterstvo narodm 
kultury, k'teré podnecovalo boj~ - ?. ~úrod
ní divadlo o úroveií lmlturmho ztvota a 
jeho čistot~, o umčlecké časopisectví a k ri
tiku o umčlecké školstYÍ a výchovu, h)e
dalo' spojeni se slovanskými národy a Je
jich sjednocení '" otázk:"tch protirakouské, 
- kulturní politiky. 

slození obyvatelstva, soutež s nevšedním 
divem Vídne a Budapešti, skutečnosti tľíd
nepolitické, to Yšechno určo~_al~ Umelecké 
Besede Slovenské zcela odlisny charakter 
její p ráce, která byla rozhodne dramatičtéjší 
ll<'Ž Umelecké besedy '" Praze. 

J e to slavná historie, která se sice obča.~ 
lomí. naplňuje rozpory, ale v podstat č Jl 
prostupuje trval~· zápas o národní um~n!. a 
demokratisaci núrodni kultury. Bylo Je)tm 
ušlechtilým rysem, že členskou základnn 
rozh-íi'ila po celé zemi a sdružovala umelec 
i prosté p rátelé umční v lidových \ -rstvách . 
Kdyby nebylo težkých politických prekážek. 
které vytvárely p red r . 1918 maďarské po
litické orgúny. byla by obsáhla i celé Slo
vensko. 

Historické skutecnosti bohužel zpusobily. 
že její v liv na v)-voj umeleckých p~m~rtt a 
kulturní politiku Slovenska se prOJeVll o
pravdu intenzímč až po ;· 19.~8. Ovš~m 
nedá se i'íci. že by sem neJak pnmo zasáb
la. Ani se nesnažiia po spttsobu jin)•ch insti
t.ucí, aby v T. Martine an~bo v Brati.slavč 
vytvorila odbočku, nebo nČJakou odnoz, ač
koliv tomu nic nebránilo. Ale m oudré by lo, 
ii.e se tak nestalo. Posta~ilo, že podnítila ú
vahy o vytvoi·ení umčlecké institl~ce, kl_?rá 
by zasáhla rlo n:"n·odneobrozeneckeho dení, 
jehož proces na SloYensku dosnd nehy( ~
končen, naopak mel ješte daleko ~e kuhm 
načtúmu bodu a musel se Yyrovna\·at sou
časne i se ~oudob)'111i snahami '" .umi'ní a 
kulture. 

Kd yž v r. 1921 n n ikla l:melecká l3cse· 
da Slovenská jako sesterská avšak naprosto 
samostatná instituce, pak se zrodila z zi
vých skutečností a potfeb slovcnsk~ho. pro: 
sti'edí a nejen ze snahy napodob1t cesky 
vzor. P revzala jen základní myšlcnk.~ 
sjednotit pokrokové tvurčí sily a pratcl~ 
všech umčlcckých oboru a vyrovnat rozd~ 
umčlecké a kulturní úrovne nejen s českým•, 
ale všemi okolními zemémi. Základní ideo
vé koi'eny Umelecké Besedy Slovenské byly 
témer shodné !i. Umeleckou besedou v Praze, 
avšak p rogram, cíle, metody a pro~tľ~dky, 
kterými musela operovat, byly znacne od
lišné. Povaha prostredí, pi'·ekázck. národní 
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Gmelecká lleseda Slovenská vydobila . s! 
brzy po svém založení v)-znam~ou . poztcl 
v kulturnim živote Slovenska. Pusobtlo zde 
jméno Umčlecké besedy, které v okruhu u
mčlctt bylo známé dávno pred r . 1918 ~ P.O 
osvobození imponovala vaha, kterou Ume
lecká beseda uplatt'íovaln v pražském u~elee
kém živote. P riive dávné vztahy mezt slo
venskými umčlci a Umeleckou besedou se
hrály pri založení UBS i v jejím dalším 
vývoji závažnou úlohu. Když r. 1920 arch. 
Dušan Jurkovič iniciatívne volal po založení 
slovenske Umelecké besedy a vr. 1921 se svý
mi spolupracovníky ma.íi'e~ J ar. Jareše~ 
a dr·. J ar. Dvoí·ákem realisoval tento za
mcr, vlastné spb'íoval touhu mnoha slo
, ·ensk)·ch umelcu. 

I mezi slovenskými hudebníky a sklada
teli bvla stará tradíce dávnych v.ttahu, ne
boť Umeleckú beseda už brzo po svém za
ložení snažila se navazovat kontakt. se s~o
,·ensk)·mi hudebníky. Tuto snahu uz proJe
voval Ludevit P rocházka, pntel J. L. .Belly. 
Pokračoval v ní Vítezslav Novák, Richard 
Vesel)• a j . Slovenští skladatelé dávno sle
dovali tľebas nesonstavne její činnost. J. L. 
Bella za své návštčvy v Bratislave r . 1923, 
když vypr·ável !? své ceste _do _Prahy, kterou 
podnik! v r . 1813, vzpomnel, ze by~ v Ume
lecké bescdč, že byl B. Smetanou 1 L. Pro
cházkou poučen o jeji úloze a vyzván, aby 
se stal jcj ím clenem. Nevčdél už proč .se 
nepi'·ihhísil, ale pripoušt~l~ že ~~ zpu.sobtl_?: 
osobní starosti. "0 čo stastneJSI boli nas~ 
(·e~kí hratia l<eď mali tak)• spolok a mohli 
sa jeden od druhého učiť. My s~e žili o
pustení, <Taleko od hudby v" malych mes
lcčkúch . bez styk u so svetom. 

:\l. Schneider-Trnavský poznal úlohu Ume
lecké besedy ze svého studijní_ho pob_y~u v 
Praze. Do UBS nikdy nevstoupil. Kdyz ~sme 
ho v r. 1928 získávali za člena, odrmtl s 
trochou trpkosti i poznámkou, že by to 
církev1ú moci-púni, na které je odkázán, ne
vlídnč nesli . 

V. Figuš-Bystrý byl s Umeleckou b.ese
dou ve styku už v r. 1912, kdy podle Jeho 
vyprávčni korespondova~ o vydání . pís~. 
Rukopis zaslal R. Veselemu, ale cela vec, 
jež se vlekla, zanikla ve válečných letech. 

Prezident republiky s. Antonín Nov·otný udelil Státnu cenu Klementa 
Gottwalda s čestným titulom "Laureát štátnej ceny Klementa Gott
walda" ako prejav uznania socialistického štátu za vynikajúce tvorivé 
výkony, ktoré obohatili ľudské poznanie, vytvorili umelecké hodnoty 
alebo ináč prispeli k vyriešeniu úloh socialistickej výstavby a k ďal

šiemu rozvoju kultúry v našej vlasti za diela a výkony z odboru hndby 

JÁNOVI CIKKEROV 
za operu "Vzkriesenie" 

Prezident republiky s. Antonín Novotný. za úspešnú dlhoročnú kul
túrnopoli tickú. umeleckú a v)rchovnú činnosť a za úspešnú reprezen

táciu v zahran ičí udelil pri príležitosti 15. výr.očia trvania 

SÚBORU "L Ú Č N l C A" 
Rad práce 

- ------------

Také J. Chládek, regensehori v Ružomberku, 
v. r. 1923 vzpomínal na Umeleckou besedu, 
s níž byl pi'es 20 lE't v kon taktu a p red r. 
1918, jako jiní pfátelé, by l t ak informován 
o hudebnim živote v česk)•ch zemích. 

Toto jsou jiste jen drobné skutečnosti, ja
kých by se dalo shrnout podstatné vie, ale 
pripomínaj!, že Umelecká beseda byla už 
dávno pred r. 1918 dôležitou spojí mezi 
českou a slovenskou hudbou a odvraeela oči 
slovenských hudebníku od Budapešti, kde se 
počal koncern 19. stol. rozvíjet prudký hu
dební život. 

v oblasti literatury a výtvarného umení 
dalo by se nalézt neméne vztahu, které j sou 
poznamenány jmény H viezdoslava, Vajan
ského, Heyduka, Jurkoviče, l. l{n}sku, VIč
ka, Pastorka a j. a j. 

Období mezi obema válkami v tisklo vzta
hu Umelecké Besedy k rozvíjející se hudeb
ní kulture Slovenska podivný rys. Dalo by 
se ríci, že byl rízen j akousi zásadou ne
vmešování do slovenských pomeru. Zásadu 

/ sice nikdo nevyslovil, ale v p rô.hehu let 
nevysky tnul se pi'ípad, že by se Umeleckľt 

Beseda zahÝ'·ala hudební problematikou Slo
,·enska. Informovala ve svýeh tiskových or
gánech o hudebním živote h lavne Bratisla
vy, (o to se staral pilne J. Kvet a I. Ballo), 
ale jinak na venek iniciatívu neprojevila. 
Byl to nedostatek,který byl nepríznive vy
kládán a byl. pončkud zevšeobecňován. 
Vyplynul z premíry problému, které se shr
nují do cen tra státu a také z obvyklého 
pfezíravého postoje umelCtl metropoli k 
ostatním oblastem. 

Co však nedelal spolek, dčlali jeho členo
vé, ktei'í ctili tradice Umelecké besedy. A 
tech bylo na Slovensku už v prvých letech 
po r. 1918 1..-u podivu mnoho, a rozsetí po 
celé zemi. Ti práve v líníi jejího bojovniho 
odkazu rozvíi'ili zápas o pokrok a iniciati
vu slovenských tvôrčích sil. To však už je 
jiný úsek hudební a kulturní historie Slo
venska, k terý potrebuje osvčtlení. z nehož 
vzejdou dôkazy jak tradíce Umelecké bese· 
dy zasábla na Slovensko, jak byla pretvo
rena v účinnou sílu kulturního a umeieeké
ho rozmachu zeme. 

Antonín Horeiš 

1.15 



S·lovenská 
HA.NDLOVO ORATOR IUM 

V BRATISLAVE 

Na koncertoch Slovenskej filharmónie v 
dtioch 26., 27., 28. februára a 1. marca vy
stúpil s orchestrom i Spevácky sbor Sloven
skej filharmónie v tejto sezóne už s tretím 
vefk<·m vokáonvm die!om. Pod taktovkou 
händlovského odborníka prof. Helmuta Ko
cha odznelo jedno z vrcholných omtórií 
Georga Fried t·icha Händla "Izrael v Egyp
te". 

Napriek ~tvornásobnému pred\·edcniu 
(prvá d vojica koncertov odznela v rámci 
cyklu pre závody) nemal prof. Koch J o
statočný počet skúšok s veľkým reprodukč
ným aparátom, takže nestačil do detailu vy
praco\·ať najmä partitúru inštrumentálnej 
zložky. Dirigentova dlhoročná pra.x p ri uvá
dzaní veľkých oratoriá onych diel ho b ez
pečne viedla pri stvárt'íovaní celkového po
dania. Účinne vyzd vihol emocionálno-monu
mentálny charakter oratória, hudobnému 
eposu poskytol výrazné napätie ; j eho ago
gika bola striedma, vkusná, no nie neživot
ná; d ynamickým oblúkom chýbala "šťava" 
händ.ovskej plastičnosti i pri zachovávaní 
pravidiel barokovej dynamiky. 

Spevácky sbor SF {sbormajster J . ;\f. 
Dobrodinský) musel pri interpretácii " Izrae
la v Egypte" zdolať jeden z najťažších o
rieškov počas svojej činnosti. Ak si uvedo
míme, že od pred vedenia "Svadby" up iynul 
sotva mesiac. že teda času pre naštudovanie 
nového veľdiela nebc>lo práve nazvyš, ľahko 
ospravedlníme niektoré menšie nepresnosti, 
ktoré sa tu i tam vyskytli. Sboru v tomto 
oratóriu pripadá prvoradá úloha a preto je 
jeho part veľmi exponovaný a nái"Očný. 
Skladateľ vyžaduje od neho jednoli a tosť a 
mohutnosť v monumentálnych homofón
nych úsekoch, pohyblivosť i zreteľnosť v 
koloratút·ach polyfónnych úsekov, k toré sú 
zárovel"1 skúšobným kameiiom technickej 
vyspelosti ensemblu. I keď tieto problémy 
nezviádol sbor vžd y p riam najideálnejšie 
(hodnotíme posledné, piatkové predvedenie, 
keď na úrove•"• m ohla vplý\·ať aj únava z 
predchádzajúcich interpretácií), v každom 
prípade treba vysloviť sboru i jeho sbor
majstrovi uznanie. 

Nástrojová zložka bola značne nevypt·a
covaná, čo prekážalo najmä vo zvukoma
lebných úsekoch a v partiách orchestra bez 
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sboru, kde sa zo sprievodu stal vý razovo· 
tvorn~· ciniteľ. Fanfát·ovitý sprievod d ychov 
(i drcvcn)·ch) vyzadoval si č is tejšie lade
nie a bezpcčnej ~iu intonáciu. 

Zo spevákov - sólis iO\" nnjrozsinhlejší 
hol altový part dr. Tatiany Masarikovej a 
tenoristu Ľudoví ta Buchtu. U dr. !\lasari
kovcj v závere už bolo cít iť únavu, niekde 
tiež neistotu (najmä v piatok). J e síce prav
da. že timbre hlasu Ľudov íta Buchtu mit 
nádych buifa, a teda pre žáner oratória ne
má priam najvyhovujúcejsiu farbu, výbor
ne j e Yšak zladený v duetách s hlasom dr. 
l\ lasarikovej. Ináč Buchta stvárnil svoj part 
technicky i výrazove s istotou a pohotove. 
Musíme vyzdvihnúť i pekný, vyrovnaný, 
kultivovaný a precíten )' výkon Anny Polá
kovej . sólistky S~D. Druhá sopranistka, Ha
na Porgesová, nezopakovala čo do suvere
nity a istoty tentoraz svoj jedinecný v)·
kon zo Stravinského "Svadby", no v due
te jej hlas pekne ladil so sopránom Polá
kovej. Naproti tomu veľký h lasový fond 
basistu Ondreja Malachovského, sólistu S:'lJD, 
značne prekrýva! v duete skôr komorne zne· 
júci bas Ladislava Ilavského, člena Spe· 
váckeho sboru SF. 

I napriek spomínaným nedostatkom bolo 
uvedenie Händlovho oratória veľkou hu
dobnou udalosťou Bratislavy, o čom svedcil 
i veľký záujem obecenstva, k toré po 4 razy 
zaplnilo koncertnú sieň SF až do posledné
ho miesia. 

PREMIERA K.A.RDOSOVEJ SYMFONl E 

V rámci preh liadky novej slovenskej hu
dobnej tYorby. ktorá sa konala v Bratislave 
v dt'íoch 3.-10. marca, odznela na koncerte 
SF 7. a 8. marca i p t·emiéra IV. symfónie 
Piccola, op. 34 laureáta štátnej ceny De
zideru Kardoša. Ako v ostatných svojich 
orches trálnych dielach ukázal sa Kardoš i v 
svojej najnovšej symfónii ako skladateľ, 
ktorý vysoko stojí nad technickou proble
matikou diela. Je mu celkom cudzie púhe 
e.xperimentovanie, hľadanie nových výrazo
vých oblastí i technik; v j eho par titúre na
priek zdanlivej (najmä rytmickej) kompii
kovanosti niet nijakej chaotičnosti. O diele 
nemôžeme však hovori ť ako o novom prúde 
v Kardošovej tvorbe, skladateľ symfóniou iba 
"zaskocil" do koľaje, ktorú vyryla pred-

chádzajúca III. symfónia, lenže ten toraz 
dielom menších rozmerov. V I V. symfónii si 
tot iž skladateľ nekladie úlohu vyrovnať sa 
s ncjak)rmi zúvaznymi problémami, no 
predsa vytvoril hudbu, v ktorej má primát 
životný pulz, v italita, energia. Dieio U\'ádza 
meditatívny úvod, po ktorom nasleduje 
s t ručná, mužná energická časť akoby so za
držiavanou tanečnosťou. Typicky "kardošov-
ká" svieža invencia, prúd úprimného mn· 

zikantstva charak terizuje zas spontánnu Il. 
časť. V III. čast i sa skladateľ dotýka i sfér, 
ktoré sú príznačné pre svet p rokofic,·ovskej 
lyriky (musica da bailo serio). Symfóniu 
uzatvára opt imistické, ry tmicky pulzuj úce 
finále. Podrobnejšiu anal)·zu prinesie SH v 
jednom z nasledujúcich číseL 

Symfónia je akoby písaná pre živý, tem
peramentný, enet·gický nntmel šéfd irigen ta 
SF Ladislava Slováka, nositeľa vyzname
nania ,.Za vynikajúcu prácu". Dirigent ve
noval dielu s t atočnú, pre jeho prácn takú 
príznačnú prípravu. 

Koncert sa začal známou predohrou "Eu
ryantha" od Carl Maria Webera. Druhú po
lovicu večera vyplnila dvoma klavírnymi 
koncertmi poľská pianistka H alina Czcrny
Stefaúska. 

Stefanska h rá s ideálne uvoľnenou rukou, 
čím dosahuje zamatový, nosný tón , ktorý 
nestráca na ušľachtilosti ani v najväčších 
fortách. Jej i'rstová technika je perlivá, no 
len do určitého tempa ; ideÍilne s t"tou vysta
<· ila na podanie Mozar tovho kiavírneho kon
certu A dur (K. z. č. 488) namiesto pôvodne 
programovaného C dur (K z. č. 467). S 
· ~·mto dielom sn predstavila v Bratislave 
ešte v r. 1958. Stcfaúskej podanie Mozarta 
malo pôvab, eleganciu, no p rimálo kon
trastov najmä v rýchlych častiach, kde sa 
nevyhla určitému motorizmu. K naj~ilncjším 
zážitkom jej vystúpenia patrilo podanie hl
bavého Adagia. Interpretáciu Griegovho kla
vírneho koncertu a mol. op. 16, poznacil 
blízky vzťah Stefaúskej k Chopino\-;, P rvá 
časť koncer tu neodznela ako hudba dosť 
značných kontrastov, ale poetická nálada, 
,·ystupr"10vaná v kadenci i po monumenta
litu. Poľská klaviristka Yyspievala všetko, 
éo sa dalo. Tú istá charnkterizácia sa vzťa
huje i na interpretáciu druhej častí , tam je 
,·šnk plne oprávnená. Snahu po zmieri\ovaní 
kontrastov mohla Stefaňska vo finále uplat
niť už menej, a lo jedine v kan tilénovom ú
seku stredného dielu. Virt.uózne úseky zviád· 
la brilantne (pokiaľ niektoré pasúže neboli 
prirýchle), rušivo však pôsobili častejšie pre
kJepy najmä v d ynamicky vypätejších mies
tach. 

Co sn týka orchestrálneho sprievodu, bolo. 
by namieste precíznejšic vypracovanie par
titúry, a to najmä u Mozarta. U d ruhého 
koncertu Slovák s orchestrom lep;ie vystihol 
d ravý romantický charakter Criegovej hu
dobnej reči . Súhra so sólistkou boia dobrá, 
menšie nepresnosti boli iba v závere finálnej 
časti Griegovho koncertu. 

ODVAZNY PROGR.Al\1 
SLOVENSKÉHO KO.\lORNf:HO 

ORCHESTRA 

V d t'íoch 14. a 15. n.arca vystúpil pred 
svojím zahraničn)·m turné so zájazdov)'m 
programom Slovenský komorný orchester 
pod vedením umeleckého ved úceho B oh
dano ' Varchala. Na tomto vystúpení z pri· 
ležitosti 250. výročia úmrt ia Arcangclla 
Corelliho odznel odvážny program, a to 6 
Concerti grossi z op. 6 (č. 1 D dur, č. 2 F 
dur, č . 3 c mol, repríza č. 6 F d ur, č. 7 D 
dur, č. 8 g mol). 

:\e\·ieme, či tentoraz bolo na naštudova
nie tohto repertoáru azda menej času ako 
inokedy, ale výkon orchestra nevyvolal také 
nadšenie ako v minulosti. Yäčšiu časť vy
stúpenia poznamenala porušená rovnováha 
medzi kultí\·ovanou prepracovanosťou (kto
rú sme tak vysoko hodnotili u predchádza
júcich v )•konov) a bezprostrednou muzika
litou. Napt·iek odvážnemu zostaveniu pro
gramu nemôžeme uprieť, že Warchalovci 
dokázali miestami diváka i zaujať, a ne
byť veľmi rušivých momentov v súhre vio
lončela a kontrabasu s ostatnými sláčikmi 
(Largo 7. concerta a Adagio 8. conccr ta). 
bola by druhá polovica programu vydat·e
nejšia a J>Útavejšia ako pt·edchádzajúca. V 
súhre by sa bolo žiadalo prísnejšej j ed
noliatosti, presnejšieho odlíšenia -náh lych 
dynamick)•ch zmien (echo}, takých príznač
n)·ch pre barokový hudobný výraz. Koneč
ne i samotní hráči iste pristupovali k týmto 
nedostatkom prísne kriticky a (pokiaľ im 
dovolil čas) napravili, čo sa dalo, pred vy
stúpením na Viedenských slávnostn)•ch týž
dt'íoch. 
Väčšina programu nebol ešte poriadne zažitá, 

čo nasvedčoval i fakt , že najvydarenejšia 
bola in terpretácia 6. concerta F du r, p red
vedenie ktorého bolo po uveden í v oklóbri 
'" tejto sezóne vlastne r eprízou. 

MAJSTROVSKÝ V'i'ICO~ 

.JEA:\T~E ANDRADE 

V d.t\och 28. a ~9. marca vystúpila so 
Slovenskou filharmóniou vynikajúca francúz
ska huslistka Andradc. J ej nezabudnuteľný 
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výkon charakterizovalo vynikajúce majstrov
stvo všetkých interpretačných zložiek: zna
menitý technický fond, spoľahlivá intonácia, 
rozsiahla dynamická škála - plná farebne 
výrazových odtienkov, vrúcny, ušľachtilý 
výraz bez akýchkoľvek hluchých alebo nud
ných úsekov; je to proste umelecká osob
nosť najvyššej triedy. Andrade zaradila na 
svoje bratislavské hosťovanie Husľový kon
cert g mol, op. 26 nemeckého skladateľa 
Maxa Brucha. Je to skladba, ktorá sa ná
priek mnohým nesporným prednostiam ne
hráva priam najčastejšie. Na pódiu Sloven
skej fiiharmónie odznela naposledy v podaní 
Vojtecha Gabriela temer pred desiatimi rok
mi. Andrade vyzdvihla majstrovský rapso
dický a dramatický charakter prvej časti. 

Obdivuhodné sú jej schopnosti vygradovať 
intenzitu výrazu ponad plénum orchestra. V 
tomto, ale aj v mnohých iných smeroch 
predčila i mnohých mužsk)·ch interpretov. 
Na druhej strane vŠ9k sugestívne, s žen
skou nehou, h[bkou i prostou vrúcnosťou 
vyspievala lyrické Adagio. Brahmsovsky 
ladené finále dalo francúzskej umelkyni zas 
príležitosť rozohrať suverénnu virtuozitu a 
dramatický výraz. Dr·. Ľudovít Rajter viedol 
SF bezpečne, spoľahlivo, muzikálne a s 
veľkým zmyslom pre pomer zvuku orches
tra k sólovému nástroju. 

K strhujúcemu výkonu huslistky pripá
jalo sa solídne naštudovanie predohry "Obe
ron" od Carl Maria Webera s citlivo vybu
dovanou agogikou i dynamikou, s ušľachti

lými a precílenými sólami lesného rohu a 
klarinetu. • 

Program uzatvárala VII. symfónia d mol, 
op. 70 Antonína Dvoráka, ktorá, ako je už 
na v)·konoch nášho orchestra priam tradí
ciou - po uvedení na otváracom koncerte 
Nitrianskej jari - stačila "dozrieť" pred obe
censtvom v solídne vypracované a zažité 
dielo. Svet Dvofákovej hudby je dirigentovi 
dôverne blízky : Rajter pristupuje k nemu 
azda z iných pozícií než ostatní. Neprekva
puje vitalitou a údernosťou. Orchestrálne 
farby nanáša premyslene, mohlo by sa po
vedať: s dôstojnou rozvahou. Účinok u po
slucháča dosahuje nie hlučnou dynamikou, 
ale sotva pozorovateľným, no t),n. v iac pú
tav)= zadržaním tempa. Bola to svojho 
druhu jedinečná a úprimne prežitá inter
pretácia, ktorá svedčí o výške a zrelosti di
rigentského natm·elu dr. Rajtera. 
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~a abonentných koncertoch SF 21. a 22. 
marca stál za dirigentským pultom šéfdiri
gent Ceskej filharmónie Karel Ančerl. Vše
obecne známe a uznávané kvality tohto u
melca boli zárukou nie každodenného ume
leckého zážitku. Vďačíme mu však predo
všetkým za to, že do svojho repertoáru za
radil a uviedol dielo Jozefa Suka Asrael. 

Skoda, že u nás sa Suk hrá pomerne má
lo a že nie dostatočne poznáme jeho bohatú, 
spontánne hudobnú, majstrovskú a svojou 
čistotou hlboko ľudskú tvorbu. Symfónia 
Asrael je dielo skladateľ ovej bolesti, silne 
subjektívne, no zárove1'í všeľudsky platné. 
Strhuje v)Tazom hlbky citových vzťahov a 
napriek emocionálnej rozbúrenosti a tragi
ke očisťuje, zušľachťuje a povznáša. 

Ančerl patrí po majstrovi sukovskej in
terpretácie Václavovi Talichovi k najpovo
lanejším tlmočníkom tejto hudby. Cítil to 
i orchester. Pre jeho interpretáciu nie je 
podstatné to, že nebola vždy stopercentne 
dokonalá (najmä technicky), ale to, že mies
tami strhujúco tlmočil Suko\'0 majstrovstvo 
prenikavej zvukovej predstavivosti, opojnú 
zmyslovú krásu zvuku, a to tak v sólových 
partiách (najmä koncertný majster War
chal), ako aj v jednotliv)•ch nástroj ovýcb 
skupinách. Výrazová sila skupiny sláčikov 
bola niekedy až mrazivo fascinujúca. 

Zo svojho štýlove bohatého repertoáru 
uviedol dr. Ferdinand Iilinda Poulencov 
Organový koncert. Bolo to príjemne počú
vateľné, stavebne i harmonicky prosté a prie
hľadné dielo popredného hudobníka nášho 
storočia. Odznelo vo veľmi dobrej interpre
tácii. :\'Iuselo sa však skloniť pred druhou 
časťou večera . .\lajstrom zostal Suk. 

l ' far/o Cí~ili. - Zu~a :11arczellová 

20. ma1·ca 1963 usporiadala Západosloven
ská odbocka Sväzu slovenských skiadateľov 
v Dome československo-sovietskeho priateľ
stva komorn)• koncert z diel mladých slo
vensk)•ch skladateľov - s výnimkou J. Po
spíšila ešte poslucháčov hudobných učilíšť . 
Všetky skladby preukázali dobrú technickí' 
pripravenosť. Nad priemer vynikla posiedná 
z nich: Sedem piesní pre alt a sláčikové 
kvarteto na texty Milana Kunderu od Mi
Jana Beneša z kompozičnej triedy Jána Cik
kera. Nevšedná hlo ka tex tov bola umocne
ná v:)•razovou melodikou altového sóla (Yvet
ta Czihalová-Funková) a netradične trakto
vaným zvukom sláčikového kvarteta (Raš
ka, Vys~očil , Jurica, Fazekaš) . 

Anna Martvoríová, Pavol Gábor a Juraj Mllrtvoň v Zenbe Bolwslm•a Martinú 
Foto : J. Vavro 

MARTINO konečne v SND 
V roku p iateho v )•roc1a smrti Bohuslava 

Martinu zaznela jeho hudba aj v priestoroch 
slovenského divadla (ak nepočftame pohos
tinské vystúpenie pražského ND v r. 1959 s 
Mirandolínou). 9. marca uviedla Opera SND 
jeho dve skvelé buffy - Veselohru na mos
te a Ženbu. Ich zaradenie pôsobí v tohoroč
nej sezóne ako osvieženie - veď o dobré 
komédie je vždy núdza. Skoda len, že zá
služný dramaturgický zámer nebol na scé
ne realizovaný vždy tak, ako by si to zaslú
žil. Režisér predstavenia J. Gyermek v sna
he zaktualizovať námet Veselohry - zvý
raznením nebezpečenstva voj ny - precenil 
nosnosť tejto pôvod ne rozhlasovej opery, 
napísanej na Klicperov námet. Groteska v 
r 1935 ešte m ladého skladateľa sa vzopre
l~ premene temer až v trúchlohru: m edzi 
fádnou scénou (M. Kravjansk)•) a jedno
tvárnym aranžmán na jednej a v tipnou hud
bou i pestrými kostýmami (toho i ~ t {·ho i\l. 
Kravjnnského) na druhej Slrane vznikol ci 
teľný nesúlad. Opäť sa potvrdilo, že ne
rešpektovanie primárneho stimulu opernej 
inscenácie - skladateľovej partitúry - ne
vyhnutne musí viesť ku kabinetnej ukážke 
režisérizm u v zlom zmysle slova. Je to ško
da, lebo spevácke výkony hlavných pred
staviteľov (A. Peňaškovej, N . H azuchovej, 
J . Wiedermanna, O . .\lalachovského a A. 

Baránka) opäť dokázali vysoký štandard só· 
listického ensemblu. A škoda ai preto, že 
sám Gyermek v druhej polovici toho istého 
večera potvrdil, že mu nech)•ba zmysel pre 
humor a vtip. Nebolo by možné - podľa 
vzoru ost ravského Semiona Kotka - Vese
lo)Iru na moste scénicky pretvoriť? 

Po prestávke zažilo obecenst\·o také prí
jemné p rekvapenie, že sa temer ani veriť 
nechcelo, že je d ielom tých ist)·ch veuúcicl· 
pracovníkov. Scéna - schválne narúšajúca 
ilúziu natural istického napodobňovania a 
dávajúca možnosť rýchlych premien - sa 
stala základom, na k torom režisé1· rozohral 
úsmevné prcdstave•tie vďaka vkusnému nad
sadcniu v hre \·cd úcich predstaviteľov. K~,ž
dý z n ich je v)•born)• typ (J . ~lartvOI'í -
Podkolesin, Ľ. B aricová - Fiokla, J . 13laho 
- Kockariov, J.. Sedláfová - rhiua), spe
vácky perfektne ovládajúci svoj vol, ;.dny 
part. Osobne by sa mi bolo ziadalo ndid 
e;te viac g,·oteslmých nápadov - ako lo 
bolo napr. v Revízorovi, ktoréiw tiež reží
roval Gyermek - ale aj tak je inscenácia 
]l< ""'·uhodným úspechom c,pery :)\D. 

Dirigent V. :Málek opäť dokázal ,že je veľmi 
platnou posilou nášho pt·v:!u) súboru; vo 
Veselohre síce rešpektoval I'ezisercv z•imcr, 
a preto nejeden úsek huuhy nemal potrebnú 
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MOZART vždy ŽIVOTNÝ 
Pozornosť hudobnej kriti.ky našej naj

mladšej spevohernej scéne v Banskej Bys
ti'Íci sa v poslcdn),ch dvoch rokoch pril>lí:iiia 
k nule. J e to veľká škoda - lebo YCrejnosť 
sa temer nič nedoz,·cdela o pozoruhodnej u
melecKej práci tohto divadla. Najmä insce
nácie Rigolett a a Carmen, o ktorých sa 
vsetci n(IVŠtevníci Z radOY pracovnikov 
in)·ch divadiel vyjadrovali s uznaním, by si 
holi zaslúžili podrobné zhodnotenie. Na tom
to mieste treba menovať asp01'í h iavného 
tvorcu t)•chto inscenácií, stáleho hosťa spe
vohry Divadla J. G. Tajovského. Yúclava 
Včžníka, režiséra Janáčkovej ope1·y v Brne. 
Jeho neobyčajne prcmyselná a dôsledne z 
hudby vychádzajúca režijná práca predsta
vila tieto dve diela - zväčša znetvorené 
opcristickou rutinou - ako strhujúce p>y
chologické drámy s výrazn)·m spoločensko
kritick)•m zameraním. Do radu úspechov sa 
zaradila aj Mozartova Figarova svadba, u
vedená 23. marca t. r . Jej komicko-satiricl;~· 
charakter predstavil banskobystrickému 
publiku Včžníka z iného zorného uhla: ako 
divadeiníka, ktorý má neobyčajný zmysel 
pre humor, ncvyčerpateľnú studnicu fantá
zie. Nie je možné vymenovať obrovské 
množstvo nápndov, k tor)•mi Včžník oboha
til libreto - ich samotn)• v)•počet by zahrni 
niekoľko odstavcov. Treba upozorniť, že na 
úspechu diela sa podiefn i jeho značná re
d ukcia (vynechanie shoru a všetkých dra
maticky neFunkčn)·ch árií 11 ensemblov) a 
dobrý preldad, výsledok kolektívnej práce 
vedúcich pracovníkov inscenácie. Predstave
nie sa hrá len s jednou prestávkou medzi 
2. a 3. obrazom, čím zachováva schému buf
fy, má rýchly spád a tak sa pozornosť (i zá
baYa) obecenstva neustále stuptlllje, takže 
prYé predstavenie (23. marca v Ban. Bys
trici a 24. marca vo Zvolene) sa končili frc
netick)·m potleskom, aký od premiéry Evy 

sviežosť, ale v Zcnbe si s chuťou zamuziciro
val. O•·chestcr poJ jeho taktovkou lu-.11 í·isto 
a presne ; jemné pradivo inšt.rumcntúcic ll. 
i\'Iartinit vyniklo vo svojej k lasi<'kcj J.:r:'tsc. 
Málek rešpektoval primárnosť vokálneho 
preja nt a zrozumiief uo~ť sptevauélt,> sio,·a 
bola yzorná. lloci bu iictm l~ctoraz bol l>cz 
obsahu, obcccnst vu to nijako neprekážalo : 
~loYá lšu Krcjcího v tom zmysle, že ak Ji
, ·ál< opere bez obsahu nerozllrnie, chyba je 
buď v dielt·, alebo v jeho interpretácii, opä.( 
potvrdili svoju platnosť. 1 ra) 
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banskobystrická spevohra na premiére este 
nezažila. 

Rovnocenn)•m rcžisérovým partnerom boli 
i ďalší tvorcovia javiskového výzoru diela: 
výtvarník Pavol Herchl vytvoril jednu zo 
svojich najlep~ích scén, ktorá v svojom žlto
'lranžovom ladení priam sá1a svetlo n jas a 
úsporným riešením všetkých obrazov podá
va názornú lekciu o modernej šty lizácii ro
kokovej atmosféry. Na 'nej v)Tazne vynikli 
prekrásne ladené kost)'111Y Nadeždy Haná
kovej a. h. Pohybovú spoluprácu mal Bo
humil Cegan. 
Úroveň sólistick)•ch výkonov bola ne

všedne vy rovnaná. Všetky postavy boli ob
sadené výbornými typmi. K protagonistom 
opery S. Babjakovi (Figaro) a l\1. Urba
novej (grófka) sa rovnocenne priradili miadí 
speváci Ľ. Stambcrová-Somorjayová (Zuz
ka) a inž. l\1. Bozdech (gróf) ; ich talent je 
zárukou, že prvá z nich preklenie občasnú 
rytmickú neistotu, druhý sa ešte vine ro
zohrá. Cherubín D. Drobkovej bol priam 
rozkošn)•. T. Babjaková, J. Konder, F. l\Ia
ceška, J. Sanitra, F. Tugcndlieb a M. Ty
michová vytvorili nezabudnuteľné charak
teristické postavičky l\Iarceliny, Basilia, 
Bartola, Curzia, Antonia a Barborky. 
· Hudobné naštudovanie nedosiahlo, žiar, 
úroveň javiskového stvárnenia. Dirigent Ján 
Valach, ktorý sa veľmi sľubne uviedol na
;tudovaním Carmen. očividne podcenil in
terpretačné úskalia ~Iozartovej hudby. En
scmbly neboli dostatočne vypracované, hra 
orchestra bola ncštýlová, málo diferen
covaná, neraz s prllišnými krajnosťami v 
tempách. Recitatívy - inak vzorne sprevá
dzané A. Zlámalom - tiež niesli na sebe 
pečať ValachoYho akademického chápania: 
bolo príliš rýchle a stereotypné (okrem nie
kofk)·ch Y)•nimick najmä v partiách grófky 
n grófa). Takto došlo k nežiadatefnému roz
poru nielen s javiskovým dianím, ale aj so 
samotnou predlohou, veď moderná mozar
tovská interpretácia rehabilituje skladatefo
ve požiadavky, prezrádznjúce jeho obrov
ský zmysel pre dramatickú pravdu. Ak sa 
má banskobystrická Figarova svadba stať 
výborn)•m predstavením po všetkých strán
kach, treba na dotvorení hudobnej zložky 
naďalej pracoYať. (ra) 

Bal6tný súbor Národného divadla v 
Bratislave uviedol detský balet Zb. Vos- . 
tŕáka Snehulienka Foto: J. Vavro 



Súčasný balet V KOŠ ICIACH 
Hudob nodramatické d iela so sucasnou te

ma tikou p a triii a patria medzi výnimočné 
javy . :'Ilie div, že keď sa n iektoré p odarené 
z nich objaví na jednej scéne. čoskoro P•' 
1í om siah nu aj iné divadlá, k toré majú ú
primný záujem o aktuálnosť svojho reperto
áru. Medzi nimi popredn é m iesto zaujíma aj 
košické Státne divadlo. V reper toári jeho ba
letného súboru mali vždy čestné miesto au
tori dvadsiateho s toročia (Prokofiev, Asnficv, 
Karajev, V. Novák, Jurovský a i.) . Zarade
ním baletu i\ l iloša Vacka Vietor vo vlasoch 
prejavila dramaturgia opäť šťastnú ruku. 
Pravda, nemožno popiera(, že pri k olískP. 
tohto d iela mladého autora stáii Gershwin, 
Prokofiev posledn)•ch rokov, Bernstein, b a aj 
Cajkovskij - a le u ktorého diela by sa ne
našli nejaké príbuznosti ? Dôležité je, že Vic
tor je vydaren)·m dramatickým celkom, v 
ktorom poslucháč obdivuje najmii skladate
fovu dôslednú tematickú prácu . Pritom by 
bolo nemúdre žiadať sloh ovú vyrovnanosť 
hudby, keď samotný námet si v yžaduj<! 
zacieranie d o rôzn ych hudobn ých žánrov)rch 
ob lastí, takže tu stojí vedľa seba symfonic
ká ; ty lizácia tanečnej h udby so zábavnou 
hudbou v u žšom zmysle (motív predavač:! 
balónkov) a hudbou eminen tne symfonic
kou (n apr . úvod). Úspech doterajších in 
scenácií hovorí sám najvýrečnejšie a trebn 
dúfať, že Vietor v o v lasoch b ud e tým dlh>.~ 
hľadaným magnetom, k torý do košického 
divadla pritialm e n ajmä m ladé p ublikum. 

Libre tistická p ráca Stanislava R emaru, 
choreografia SD, si ozaj zaslúži ocenenie : 
pôvodné Marešovo libreto p rep racoval n 
skrátil v prospech diela: v ynechal nicktort'! 
menšie postavy (h y pnotizér, rodičia s deť
mi) a konvenčné javiskové situácie (n ahá
•íačka, sen), čím sústredil pozornosť diváka 
oa osudy troch hlavný ch postáv (Fercy, 
.\Iá ria, Ján) s výrazným p ozadím komparzu
mládeže - i keď by sa žiadalo viac dife
rencovanosti a zároveň zložitosti v mentali
te jednotlivých postáv - pri tom dôsled ne 
vychádzal z hudby a korešpondencia javis
kového diania s hudbou bola priam vzorová. 
Remar sa zrejme p otešil m ožnosti vymam( 

Baletný súbor Státneho divadla v Ko
~šiciach uviedol Vackov V ietor v o vla-

soch Foto : M. Litavská 

sa zo začarova~ého kruhu klasicistn)·ch, 
r esp. klasicistný spôsob spracoYania na
vodzujúcich b aletov. Využi tím p n·kov mo
dern.:·eh tancov dal košickému bale tnému 
súbo~u ne\·šedn ú príležitosť y yskúša( svoje 
sily i v tejto oblasti. Z celého predstaven ia 
vyžarovala chuť a zanietenie. 13olo b y síce 
mozn é žiada( ei:te viičšiu rozmunito~f \' 
stvárnení tan cov, ale aj tak je choreografická 
kreácia Vetra vo v lasoch najväčším Rema
rovým tv oriv)·m úspechom v posledn)rch ro· 
koch. 

Na tom to mieste n emožn o nepochváiiť v)·~ 
tvarníka Ladislava Sestin u , ako aj navrho
vateľlm kostýmov Helen u Bezá'kov ú. Sestiúa: 
svojou m odernou konštruktívnou scénou vy 
tvoril básnivé ovzdušie modernej štvrte. Do 
nej vhodne zapadli jednoduché (ale pritom 
fa rebn e veľmi svieže) úbory účinkujúcich. 
Roman Ski'epek za dirigen tským pultom 
prejavil prekvap ujúci zmysel i pre štylizáciu 
"úžitkovej" hudby, lež jej nezvyklosť p o
stavila orchestrálnych hráčov pred n ejeden 
interpretačný problém, s ktor~·mi sa v yrov
návaii s rozdielnym koeficientom úspechu. 

Vietor vo vlasoch je predstavením - pre
hliadkou celého k ošického bale tného súbol'll 
(pedagogicky je veľmi správne - okrem 
posta\·y Bobin y - dôsledné alternovanie 
množstva postáv). S p otešením zaznamenú
vam jeh o rozšírenie o značný počet m la
dých, talentovaných ľudí, H lavné úlohy boli 
typove p erfektné, v šetky vý kony b oli na 
dobrej umeleckej úrov ni. Zv láštne ocene
nie si zasluhuje J ozef Tkáč, predstavi teľ . 
chuligána Ferryho, tanečník vzácnej herec
kej k ultúry . J eh o partp.er Caba Sekerd 
(J án) je tiež výborným tanečníkom, rnimic
ky však zatiaľ dosť jednostrun n)' . Po tej to 
stránke ho predčí Ján Il. obsadenia - J áR 
Zilák. 

Na oboch k ošick-ých premiérach sa zú· 
častnil aj autor baletu. Dúfam, že pri p o
dobnej príležitosti nebol na Slovensku p o
sledný raz. Igor Vaida 

••• 
Začiatkom marca zavila! na Slovensko 

americký sp evák gréckeho pôvodu John Mo
d en os. N a vsetk ý ch troch slovenských o
pern ý ch scénach 'vystúpil v ú lohe R igoletta 
(v Bratislav e 5. 3., v B. Bystrici 9. 3. a 
v Košiciach 11. 3.). 
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Hľadáme tanečnú pesničku pre mládež 

Druhý a t retí koncert v Štúdiu mladých 

Prvý ]concert anl<ety Hľadáme. tanečnú 
pesničku pre mládež, ktorú USJ?Orta~al Cs. 
rozhlas v spoluprúci s redakcwu Smeny_, 
mal veľmi priaznivý ohlas, a tak na druhy 
koncert. ktorý sa konal 19. fcbntára, za
bezpečili organizát?ri mn~hých rľ? l š ích yo: 
predných predstavtteľov Stovenskej tanecneJ 
hudby. Účinkovali: Tanečný orchester b~a
tislavského rozhlasu pod vedením i\I. Broza, 
Combo Gustáva O Hermanna a speváci: 
Zuzka Lanská, Zdenek Kratoch~íl, Jozef Ku
chár, Miloš Marko, Ivan Stamsl~v. Okrem 
týchlo verejnosti už známych mtcrpretov 
dostali príležitosť i mladí, nadaní speváci a 
to: Marta Klimová, Tatjana Hubinská a 
štrnásťročný Tonko Stankovič. Koncerty ta
nečnej hudby v Stúdiu mladých sa takto 
stávajú širokou prehliadkou slovenskej ta
nečnej hudby. Verejne sa tu posudzujú no
vinky skladateľov, výkony známych i nových 
interpretov. 

Každý koncert má i svoje tematické za
meranie. Kým prv)· súťažný večer bol ve
novaný twistu, cieľom druhéJ;to bolo ?ho: 
známiť poslucháčov s novýnu tendenctanu 
v tanečnej hudbe, a to s madisonom a bossa 
novou. Tieto tance nepriniesli sice po hu
dobnej stránke podstatne nové prvky, ale 
zdá sa že i tak znamenajú obrodenie sú
časnéh~ stavu. Kým v súčasnej tzv. big 
beatovej tendencii (rock and roll a twist) 
sú harmonické a melodické zložky úplne 
zjednodušené, takže ich rcprod'.'kovan!e ':Y
žaduje len určité štýlové cítcme, s~oJcne s 
minimálnou inštrumentálnou tPchmkou, v 
nov'\,ch tendenciách už prichádza k slovu 
i te~hnícká a invenčná úrovet'\ hudobníka. 
Y bossa a madisone je síce rytmická strán
ka tiež v popredí, aie nie na úkor melodil<y; 
taktiež sa v nich nevylučujú zložitejšie har
monické postupy a nezjednodu;ená improvi
zácia. T5>mito ,·lastnosťami sú madison a 
bossa nova blízke i súčasnému džezu, a tak 
vlastne v novvch smeroch prichádza k zbl.í
ženiu džezovej a modernej tanečnej hudby. 

Na l<oncerte sme mali možnos( počuť pr
výkrát v novom obsa~ení ~ombo ~ustii~a 
Offermanna. Táto slmpma pocas dlhšteho ca
sového odstupu, kecf 'sme nemali možn~s( 
sledovať jej prácu (zájazd Y ~OH) , presla 
značným vývojom. Hudobníci dôkladne sle
rlujú vývoj v oblasti tanečnej hud
b~· . nukazom toho je. ŽI' na kon-
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certe uviedli prv1t slovenskú bossa 
novu a madison. Gustáv OHermann ~á 
šťastnú ruku i vo výbere talentov, SVOJ~ 
skupinu dopit'\uje i neznámy~i hudobní~an1 
a na Stúdiu mladých sa veľmt dobre uvie~
li ním objavené speváčky - i\[ar la Kh
mová a Tatjana Hubinská. 

V rámci ankety Hľadáme tanečnú pes
ničku pre mládež boli uvedené tieto sklad
by : 

1. Ľudovít Stassel: Tancujeme twist 
2. Wick-Bendová: Modrý del'i. Dlue.s 
3. :\1. Brož-M. Ferko: V triede po prázd

ninách 
4. K. Elbert- B. Droppa: Babie leto. Swing 
5. •T. Seidmann-S. Salavský: Volá sa 

madison 
6. Tomáš Seidmann: Bossa nova 

U obecenstva, ktoré sa zúčastnilo poduja
tia priamo v Koncertnej sieni Cs. r ozhlasu, 
vyhrala skladba Ľudovíta ~lasse~a: Tancu
jeme twist. . a druhom mteste Je s~ladba 
Seidmanna-Salavského: Volá sa madison. 

Druhý koncert cyklu Hľadáme tanečnú 
pesuičku pre mládež priniesol skutočne mno
ho podnetov do diskusie. Zoznámili sme sa 
s mladými interpretmi i s hudbou nových 
tancov. O obľube nových · interpretov i no
vej hudby rozhodne predovšetkým široká 
masa poslucháčov. Preto so záujmom očaká
vame ich ohlasy. 

• 
Spoloéné podujatie Cs. rozhla~u. a reda~cie 

Smeny, anketa Hľadáme tanecnu pesmcku 
pre mláde~, pokračovalo v utorok 19. marca 
tretím koncertom. Na tomto koncerte vy
stúpili : orchester Academia club pod vede
ním J aroslava Shejbala a Combo Gustáva 
Offermanna so sólistami: Marlon Klimovou, 
Tatjanou Hubinskou a Ivanom Stanislavom. 

V prYej časti programu koncer~oval o;
chester Academia club. Tento amatersky su
bor hrá y terajšom obsadení asi tri mesia
ce a na Stúdiu mlad)'ch mal svoje prvé 
rozhlasové vystúpenie. Keď berieme do úva
hy tieto okolnosti, môžeme byť s jeh~ vy: 
stúpením spokojní. Veď súbor clos:~huJe uz 
takmer reprodukčnú úrov<:ň naj_lepších sl~
,·enských orchestrov. Slabmou_ Jcho vyslu
penia bol repertoár. Academta club hral 

skladby výlučne v úpravác\t odkúpených 
od Gustáva Broma. J E' pravda, že to boli 
najlepšie skladby Dromovho repertoáru, 
ktoré sú pre orchester veľmi dobrou školou, 
no ak má skupina pre slovenský džez a 
tanečnú hudbu niečo znamenať, musí si vy
rieši ť problém vlastnúho okruhu nranžérov. 

.Combo Gustáva Offermanna v ďu lšej časti 
programu uviedlo novinky svetovej a do
mácej šlágrovej produkcie, ako a j YŠelky 
súťažné sk ladby ankety. Do súťaže boii pri
hlásené tieto štyri sk ladby: 
Tomáš Seidman, Miloš Lánik : Urigitta. 
Foxtrot. 
Ján i\lelkovič, Boris Droppa: Veselý ldarinet. 
Foxtrot. 
Karol Elbert, J uraj Cabon: Twist pre dcéru. 
Tomáš Seidman: Harlem madison. 

Pôvodne malo byť v súťaži šesť skla
dieb, ale pre ochorenie speváčky Gabriely 

Hermelyovej , ktorá mala spievať piesne: 
Osa parádnica od Pavla Simaia a od Voj te
cha Far kaša fo.xll·ot Dve ruže, tieto dve 
skladby zo súťaže vypadli. Z uvedených 
súťažných piesní u obecenstva zvíťazila 
skladba Tomáša Seidmanna H arlem madi
son. 

Treli lwncert ankety Hľadáme tanečnú 
pesničku pre mládež bol po pt·ogramovej 
stránke na dobrej úrovni, no predsa neza
nechal u poslucháčov najlepší dojem. Za
príčiuila to zvuková stránka. V Koncertnej 
sieni Cs. rozhlasu nebolo miestami vôbec 
počuť spevákov, čo veľmi skreslilo dojem zo 
súťažných pesničiek. I Yo vysielani bola 
veľmi slabá akustická úroveľí programu. 
Problémy tohto druhu sa už v relácii Stú
dio miadých vyskytli častejšie a preto bude 
dôleži té ich už konečne vyrieši ť. 

IGOR WASSERBERGER 

Tradičný džez J--: -
~--____,;;......__-;1 v Stúdiu mladých 

V rámci relácie Stúdio mladých sa 5. 
marca t. r . konal tretí koncert cyklu Roz
hovory o džeze. Na tomto podujati účinko
vali traja slovenskí džezoví sólisti a popred
ná praž.ská džezová skupina S + HQ. 

Ako prvý vystúpil klavirista Stanislav 
Suľkovský (sprevádzali J. Novotný - basa 
a J. Skvai'il - bicie). Tento 19-ročný štu
rlenl Konzervatória zatiaľ nehrá v žiadnej 
ustálenej skupine, a lak dostal možnosť ove
riť si výsledky svojho úsilia pred verejnos
ťou. Zahral skladbu Fats Wal,era ~1edová 
ruža, v ktorej zaujalo zaujímavé spracova
nie témy. Improvizovaná časť bola síce e..x
presívne podaná, žiadalo by sa v;ak zlepšiť 
frázovanie a melodiku. Dalším sólistom bol 
allsa.xofonista Ladislav Baránek; zahral 
~kladbu poľského skladateľa A. Kurylewicza 
Tubby. L. Baránek bol dosiaľ o becenstvu 
známy ako interpret tanečnej hudby (hrá 
v Bratislavskom tanečnom orchestri Cs. 
rozhlasu a v Combe Gustáva Offermanna). 
l keď nepredstupoval pred obecenstvo so 
svojim i džezov)-mi snahami, vedelo sa o 
ľíom, že starostlivo študuje hru popredných 
svetových altsaxofonistov (Parkera, Adder
leyho). Svojím vystúpením v štúdiu m la
dých potvrdil, že preuikol do džezovej in-· 
lerpretácie a má predpoklady odstrániť ne
dostatok moderne cítiacich hráčov na dy-

chových nástrojoch v slovenskom džeze. 
Bratislavskú časť koncertu zakončil klaviris
ta Ladislav Gerhardt, ktorý zahral veľmi 
zaujímavú vlastnú skiadbu - Balada a ty 
sólove, bez sprievodu rytmiky. Skladba j e 
veľmi zaujímavo harmonizovaná a má dob
rú vnútornú gradáciu. 

Na tomto podujat! prv),krát od svojho 
vzniku (august 1961) vystúpila v Bratislave 
skupina S + HQ. Kvarteto účinkuje v Di
vadle Spejbla a Hw·vínka a jeho úlohou 
je sprevádzať bábkové predstavenie. HJay
ným cieľom skupiny je však džezová kon
cer tná činnosť. V tejto oblasti už S + HQ 
dosiahol prenikavé úspechy a dnes je vše
obecne pokladaný za našu reprezentatívnu 
džezovú skupinu. Na koncerte sme si tak 
vlastne mohti overiť súčasnú úroveií a zá
roveň i problémy československého džezu. 

Charakteristickou črtou hry S + HQ je 
bohaté striedauie zvukových farieb. J ednot
li,·í hudobníci vystriedali na koncerte tieto 
rôzne nástrojové kombinácie: Ján Konopá
sek hral na flau te a barytonsa..xofóne. Další 
hudobník, Karel Velebu~·, dobre ovláda úc
tyhodný počet nástroj ov; hral na vibmfóne, 
tenorsaxofóne, marimbe, bongu a baskiari
nete. V rytmike hrali: Antonín Julina - gi
tara a J án ArneL - basa. (Zaujímavé je, 
že ry tmická sekcia je bez klavíra n bicích 
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n ástrojov. Na večernu 11 1 kon certe skupiny 
v PKO hral na b icích nástrojoch p oh ostinne 
brat i~ laYSký bubeník P. Polansk)•.) 

V hudobnom prejave S + HQ badať · po 
štýlovej slrúnke rôzne tendencie. Skupina 
väčšinou nadviizu je na b eloš. ké džezové 
prúdy, pre ktoré je charakteristické rôzne 
e.xperimentovanie so zvukovými farbami, 
pou žívanie v džeze n cobvyklých nástrojov 
a pod . Pomer improvizovan~·ch a aranžova· 
ných i'astí je tu veľmi vy,·ážcn )· a spon
tánna e..xprcsivita ustupuje do pozadia. V 
rámci tejto koncep cie S + H Q vyťažil veľ
m i mnoho a ako celok dosahuje čeinú eu
ró psk u úroveľí. V hre slm piny badať i ;•pe-

DEZIDER NÁGEL 
V apríli sa dožil 50. rokov dlhoročný p ra

covnik ľudovej umeleckej tvoriv osti, h ud ob
n ý skladateľ, dll·igent a publicista Dezider 
Nágel, dirigent Krajského symfonickéh o or
chestra v Banskej Bystrici. 

Svoju životnú púť začal 25. apríla 1913 
v Do lnom Hričove, v rodine železničného 
úradníka. V roku 1935 skončil stredoškol
ské štúd ium v Banskej Stiavnici, v roku 
1940 získal a bsoiu tórium v o dbore dirigo
vania na Hudobnej a dramatickej akadémii 
v Bratislave a hudobných v ied n a filozofic
kej fakulte v Bratislave. 

V rokoch 1939-1944 pôsobil ako profe
sor hudby n a Stá tnom učiteľskom ústave v 
Spišskej Novej Vsi, kde súčasne v iedol spe
vokol tohto ústavu a Spevokol spišských uci
teľov. V tomto čase vyšla aj jeh o prv:i 
zbierka úprav 22 slovenských ľudových pies
ní pre miešaný a mužsk ý sbor (1942). J eho 
nevšedný záujem nielen o odbornú. ale a j 
organizačnú prácu v hnutí slovensk ých spevác
kych sborov p rivádza ho v roku 1944 do 
služieb Matice slov enskej v ~1artine, kde 
pôsobí ako hudobný referent. 

V roku 1945 reorganizuje činnosť J'.'lest
skej hudobnej ~koly v Sp išskej Novej Vsi 
a znovu oživ uje činnosť Spevokolu spiš
ských učiteľov, kým ho i\Iatica opäť ncod
vo láva do jej služieb vo funkcii ta jomníka 
Sväzu sloven ských speváckych sb orov. V 
rokoch 1947- 1948 súčasne vedie ako dirigent 
Ľudový spevokol učiteľov Slovenska so síd
lom v Ziline. Ako skúsený organizútor hu
dobného života v ľudovej umeleckej t vo-
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ci ficky svojské prvk y, ktoré môžu slúžiť ako 
a í rodok československej džezo, ·ej školy . 

Repertoárove sa S + H Q opiera hlavn e o 
skladb y a a ran žmá Karla Vclebného, ktorý 
\"lastne usmcr•\ uje koncepčn~· profil sku pi
ny. Z hradiska impro,·izačnej invencie je 
t~porou skupin~· J ún .Konopásek. 

Vystúpenie S + H Q vďaka rozm:mitému 
•·epertoúru a technicky vyspelému in terpre
tovaruu plne u spokojilo bra: isiavsk ých pria
teľov moderného džezu. Xo jedna skupina 
nemôže urobiť všetko, a tak čakúme u nás 
na skupinu, kt orá sa dá inšpi ro,·ať aj inými 
súčasnými p rúd mi džezovej hud by a zauj
me ná'i s,·ojou expresivitou . I. W. 

päťdesiatročný 
t·ivosti pomáha pri utváraní organizačnej zá
kladne hudobných súborov pri :.\fatici slo
venškej a je zodpovedným redaktorom časo
pisu Hud ba, spev, tanec. 

V roku 1951 sa stáva redaktorom n ovo
zriadenéh o stúdia Cs. rozhlasu v Martine. 
Vych ádzajúc zo znalosti p otrieb speváckych 
sboro, ·, vyd áva v roku 1950 metodickú prí
ručku Dirigent a jeho sp evokol, ktorá bola 
ešte doned ávn a veľmi vyhľadávanou p o
môckou v speváckych sborocb ĽUT. V ro
ku 1952 n a v)•zvu KNV odchádza d o Ban 
skej Bystrice s lllohou založiť Krajský sym
fonick)· orchester . Túto úlohu uskutočňuje 
\"O februári 1953 a dodnes je \·cdúcim di
rigentom tohto orchestra. 

Svojimi auto•·ský mi prítcamt Je známy 
najmä medzi p ioniermi, pre ktorých zložil 
n ejednu pioniersku piesen , m nohé z n ich 
boli uverejnené v rôznych sborníkoch. O
krem nich vyšlo tlačou 12 ľudových pies
ni pre detsk)· sbor (1953), piesne sovietsk ych 
detí pre de tský sbor a klavír (1954) a me
todické príručky " Ako pracovať v spevác
kom súbore" v slovenskej i maďarskej reči 
(1955-56). Súčasne už 9 rokov praCl1je n n 
veľkom hudobnom slovníku v 6. rečiach 
ktorý mieni v krátkom čase dokončiť. 

Ok1·em toh o sa zúčast ií uje n a organ izovan[ 
hudobného živo ta, popularizácii u menia, 
najmä hu dby v Stredoslovensk om kraji. Pri 
jeho päťdesiatke m u popri zdraví prajeme 
nový rozle t jeh o tvorivých sil a m noh o úspe
chu v práci. 

Ján Melek 

J\ c J-J J -r E 
, 

1< -r u r< ;\ 
odpovedá na moderné vyučovacie požiadavky 
P.ri~sto:ové (ažkosti bratislavského kon zer

va~ona su v hudobných kruhoch dosta točne 
z"::a~e. Zastar~(osf ~uduvy sťažuje plne r oz
~muť. ~_oderny vynco,·ací proces a zabrmiu
Je n aJma za\·edcniu nov)·ch odborn)•ch pred
meto~, ako Je h udobná akustická fyzioló<>ia 
fonellka, hudobné dejinv s bohat \·m v,.~ .... ' 
tú11 hudohn\·ch uk:1;,0 •. • llttdob .• f .z•-, ·-. ' · h, ne SPm tnare 
s mod ern y n: • prehrávkami a pod . 
. .,Preto . sa skola .olmítila na Vysokú školu 
'~ tv.arnyc!1 umem, oddelenie architcktúrv 
_kt.ore .vedw doc .. inž. arch. Dušan Kuzm~: 
ľato skola zaradtla do s\·ojho atel iéro,·ého 
progr~mu_ nánh b udovy konzervatória a 
~?venl_a Jeh? sprac?'"atúm poslucMčku Lí
' IU. Mor~ovu. _Vych.udzala zo skutočnosti , že 
unuesteme ma byt lokalizované na b ·
<l·l,·sko · b .. . ra ll ' · m na rez1 v p rJCstore medzi R'·b •. 
ll~ u· . . • . • J nym 

.tm.es . m a Jestv~JUCJmt pamialkovc chrá-
n?nymt ~udoYaml. S architektonickou štú
rhou ': mierke 1:200, ako a j s maketou toh
to obJektu, sa oboznámiii vedúci odd. ar-

c_hit~k túry doc. inz. arch. Dušnn Kuzma a 
nad ltef k onzervatória ~r. Zdenko Nováček. 

PR. N O V A CE K : 

Srí.druh architekt, podľa ahých ::ásadných 
hl a cl! sh ste _navrhovali architel>tonichrí kon
cepciu IIOve1 budo1>y hon~crvat.ória? Pravda 
ol~rem t?ho, ~e škola vám poshytla pribtil 
ny r:o~pls !?r!estorových pof.iadaviek a vy
slOl"l~a urcttu predstavu :; hľadiska mo
derneho vyučovacieho procesu našci šholy. 

l nž. K U Z MA : 

Y):chá~zali sme z toho, že budova sa má 
nachadzat n a bratislavskom dun . ·k . 
bre·"' kt • • aJs om na-

7;1,. · ?rc v uvodnom projekte tohto ur-
hamsttekeho celku vYžaduJ·e d odrz·1• • • 
kl d • h f · · avame za· 

::' n?'c. ?rtem budov, p retože maj ú •tvorif 
dostoJny ramec tohto nábrežia k mcd~národ
nén~tu v~ľ.to~.u Dt~naja. Po stránke lwncepcie 
mozno Jsl VJaccrynu smermi funkčného po-

Maketa architehtonichc1· •t · 1· 1 s u~ tr pre •on::c,rvatórium v Bratislave 
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ňatia jedn~tlivých ~pecializ?c!í š~wly. _My 
sme vybrali koncepcm, ktora Je u.za':~eta ~o 
seba okolo troch átrií, ktoré vytvara_J~ v_nu
torné prostredie budovy a do~vetľUJU ~~_ac
traktovú dispozíciu. Vychádzali sme tota. z 
toho že šírenie zvuku by sa nemalo d1ať 
mim'o obvodu tejto budovy a v optimálnej 
miere by malo zostávať v jej organizme. _Y 
tejto základnej hmote je vy~len_ená funkci~ 
auditória (vdkej koncertneJ s1ene), ktora 
pre svoj špecifický účel dáva. podnety ~a 
vvtvorenie takého tvaru, ktory by bezvy
~adne splnil podmienky akustiky, a pri
tom nám prináša aj organickú formu, ktorá 
kontrastuje s pomerne jednoduchým kon
ceptom budovy. 

Dr. N O V A C E K : 

U i bežný pohľad hudobnýc~ odbornílw~ 
na dispozíciu (pôdonJS prí=emta) napovedá, 
že sa tu ozaj počíta s modernou výttčbou 
hudby. Tiež z rozmiestenia študov.ní, la_bo~a: 
tórií, menších i väč.~ích lw ncertnych s1em 1 

z umiestenia technických nahrávacich a kon
trolných za_riadení vidno, ~~ tu i~~ ozaj o 
architektomku XX. storoc1a, pncom od
borné hudobné a vyučovacie aspekty sú tu 
plne realizované, i keá s ohľadorr~ rlll určitú 
priestorovú a objemovú elwnomtčnosť. 

Súdruh inžinier, ako tieto naše moderné 
pedagogické poi iadav lty ovplyv~ili. vaše 
vnútorné riešenie budov y a s al>ymt hmo
tami by sa LU počítalo pri vonkajšej vý
stavbe a vnútornej akustike a izolácii? 

lnž. KUZMA: 

Vo vnútornej organizácii tejto školy sme 
· rozčlenili predovšetk)•m obsah budovy do 

jednotlivých špecifických · celkov, napr.: te
locvik a balet vedenie školy, všeobeeno
vzde;ávacie uč~bne a poly technika, sláčiky, 
dychy, hudobnokolektívn~ predmety atď. 
atď. ktoré sme dislokovali tak, aby sa n~
vzái'om čo najmenej rušili,_ a la~, kde ~e 
potrebná blizkosť dvoch miestnosti, k~e }e 
aktívny zdroj zvuku, počítame s max1mal
nou izoláciou. Pri vytváraní vhodný.ch a
kustických priestorov sme išli jednak ces
tou budovania takých priestorov, ktoré svo
jím tvarom a proporciami vytvárajú akus
tické podmienky, na druhej strane zas na
vrhujeme použiť také materiály , ktoré zvuk 
jednak pohlcujú a jedna~ z~ukovc d_~bre 
izolujú. Pritom výber akusuckych mater~alov 
by podmiet'íoval aj ich estetický vzhľad, aby 
úprava povrchov jednotiivých miestnosti 
vyznela esteticky prijateľne. 
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Dr. ~ O V A CE K : 

Všetci. htorí si prezreli maketu alebo jei 
fotografiu, boli prek~aper.lí vlws~ým náfa· 
dom a moclernym nesenun o~ob1tne ••ycle
m,nej koncertnej siene. Nazdávate sa, rov
nako alw ja, ie v prípade. že by clo~lo k 
stavebnej real!zácii, b~de ~?to bt~~~ova 1edn.a 
z arcltitehtonrcl>y naJ=aU-/tntave/stch a su
časne naj{tčelnejších v Bratislave? 

In7.. K U Z i\J A : 
Pre v)·stavbu koncertnej siene sa počíta 

so škrupinovou konštrukciou, zakotvenou v 
3 bodoch: škrupinové konštrukcie pre bu
dovy s akustickým poslaním sú jedny z 
najv~·hodnejších, pretože samotný tvar škru
piny možno prispôsobiť tak, aby zodpoved~ 
optimálnej akustickej krivke, požadovaneJ 
pre ten-ktorý pr iestor. Nejde tu teda len o 
nejakú módnosť _vo form_á ,no~ zmysle ~lo
va,ale o vyjadreme pravd1vosu obsahu pr~e~
toru a využitie jeho podnetu pre vonkaJŠie 
formovanie výrazu. 

K druhej časti otázky by som sa v tejto 
etape nevyjadril, pretože tú by najlep;.~e po
súdili užívatelia. Pokladám to za predčasné. 

Dr. N O V Á CE K : 

Keá ie ide o kultúrnu budovu, kde sa 
poslucháči k~nzervatória ~usia ~tr~tá~a~ čí1~ 
viac s esteučnom - vylvarnyn~t ~rasan·~1 
všetkých odvt.tví, počíta .sa s neJakym vy
tvarným dotvoremm pr1es~orov alebo sa
motného okolia konzervatóna? 

Inž. KUZMA: 

Vítam túto otázku preto. lebo naša škola 
sleduje jeden zo zák[adných princi~ov ar
chitektonickej tvorby_ pestov~ť s_ynt.ezu a;
chitektúry s ostatnými odvetv1am1 vytv:arne· 
ho umenia. Preto sme dokomponovali bu
dovu konzervatória takými výtvarnými prá
cami ktoré majú pred poklad dopovedať to, 
čo ~rchitektúra svojimi špecifickými pro
striedl;ami nie je schopná. Pced budovou 
oproti koncertnej sieni je veľká vodná plo
cha, v ktorej je umiestená plastika ženy
hudby alebo alegorická postava _hud?y, v_y
jadrená ženským motí':om ,_ ktora m.a .. akllv
nu úlohu v architektorucke] kompozlCu, pre
tože z pravej strany dotvára priestor pred 
konzervatóriom. Druhá závažná úč~sť vý
tvarnej výzdoby je vo vslup~o~ átriU,_ kde 
z vestibulu cez sklo možno v1dieť plasllku v 
zeleni, pm'iatú ako intimnu vnútornú fontá
nu. Aj ostatné átriá sú poňaté tak, aby v 
organizovanej zeleni vyzneli esteticky. 

Monografia o Janáčkovi 
Jan Hace k : Leoš Janáček. Leipzig 

1962, Rec:am jun. Stran 246. 

K nčkolika pracím vyšlým o Janáčkovi v 
uihneckém jazyce, pľistoupila nyní Rackova 
malá monografie jako další dukaz toho, jak 
v Nčmecké demokra tické rcpublice je ob
Uhena Janáčkova hudba. 

Racek založil svou práci na vlastních i do
mácich badatelských výsledcích a pojal Ja
náčkuv ume.ecký rust ve ti·ech obdobích 
jeho tvorby, tj. od 1872 do 1890 (1. období 
klasicko romantické), od 1890 do 1918 (Ja
náček tvtirce nového slohu) a od 1918 do 
1928 (vrchol tvorby). Uvniti· techto období 
delí Janáčkovu činnost jednak podle Janáč
kovy ideové koncepce a jejího odrazu v di
le, dále pak podle slohu a druhu práce (slo
vanská idea, folklorista, realista s impressio
nistickými prvky), jednak pod:e jednotli
vých dčl , jež stručne charakterizuje. 

V čelných kapitolách, které zvyšují pľe
hlednost, používá Racek též metody bele
trizující, neboť uvádí četné citá ty z Janáč
kovy korespondence i z litcratury. Tím činí 
látku zajimavejší a poutavčjší, takže v in
tencích nakladatelství nabyla Rackova mo
nografie populárne prístupný charakter. To 
potvrzují též vysvetlivky nekterých od
borných výrazu. Vedecký ráz publikace však 
tím byl zachován, o čemž svedčí též sezna
my Janáčkových del, gramofonových desek, 
pramenú a literatury i rejstfík vybraných 

••• 
IV. symiónia "Piccola" Dezidera Kardoša 

mala svoju pražskú premiéru 19. a reprízu 
20. marca t. r. Nové Kardošovo dielo uvie
dol v Smetanovej sieni Symfonický orches
ter hl. m. Prahy FOK s hosťujúcim dirigen
tom Ladislavom Slovákom, ktorému sa s 
výborne, a čo je zviášť dôležité, zanietenie, 
hrajúcim orchestrom podari1o vyťažiť zo 
skladateľovej partitúry skutočne maximum. 
Treba vyzdvihnúť najmä d.ruhú burlesknú 
časť s j ej priam hýrivými inštrumentnrnÝ
mi postupmi i veľmi dômyselný, dôsledne 
vybudovaný a najmä m uzikálne výborne 
cítený záver symfónie. Okrem Kardošovej 
IV. symfónie na koncerte odznel Bachov 
Brandenburský koncert č. 5 pre flautu, hus
le, čembalo a sláčikový orchester (J. Jozíf
ko, S. Czapáry, Z. Ružičková) a Straussova 
symfonická báseň Don Quijote (M. Sádlo). 

- cm-

osob. Závčrcčné poznámky se t)•kají pľcde
všim osvčtlcní nčkterých fází dčjinného vý
voje českého národa. 

Upozort~ttji na nekter{• nedopatľení: Hlm·
ní motív Pastor],yne nevyskytuje se popl'\·é 
v sedmém výstupu prvního jednání, ale již 
v p1·vním výstupu. V pl·eldadcch mčlo b)·t 
dbáno toho, aby tyl'.> se shodovali s pre
klady, uverejnenými již dľíve, napríklad v 
knize Voglove. 

Praktické zamči'eni monogra fie, prístupný 
sloh i duraz na lidové, slovanské a sociá.ní 
stránky Janáčkovu dila činí Hackovu knižku 
pi·es nekterá nedopatl·ení velmi vhodnou 
pi-íručkou pro široké vrstvy zájemcu o J a· 
náčkovu hudbu. Hoh. Stedrolz 

•••••••••••••• •••••• 
SLOVENSKE: KVARTETO 

V SKA.l'l'DINA VII 

Na tlačovej konferencii 3. apríia obozná
mili členovia Slovenského kvarteta zástupcov 
dennej a odbornej tlače s výsledkami svoj
ho februárového koncertného turné. Usku
točnilo sa na pozvanie J ana Carlstedta, ta
jomníka Sväzu švédskych skladateľov, s tý
mito programovými číslami: Haydnovo Skov
ránčie kvarteto, Sostakovičovo VIL h·arte
to, Dvoi'ákovo Kvarteto C dur, Carlstedtovo 
I. kvarteto, III. siáčikové kvat·teto 13ohuslavu 
Martinu, Suchoňovo Sláčikové kvarteto a 
Duo Jind richa Felda. Výber z týchto skla
dieb na jednotlivých koncertoch určovali 
usporiadatelia. V Stokholme sa uskutočnili 
dva koncerty , v Borlän~e a i\Iorc (známe 
turistické centrá) po jednom. Najväčši ú
spech mali diela B. Martinú a E. Such01ia, 
ktorý bol temer pre všetkých návštevníkov 
(i kritikov) objavom (okrem Suchot10vho 
kvarteta hrnlo Bratislavské kvarteto ako prí
davky aj ukážky z Obrázkov zo Siovenska). 
Odborná kritika. hodnotila výkon sloven
ských umelcov v superlatívoch - škoda, že 
nedosta tok miesta nám nedovoľuje niektoré 
z nich citovať. Na ich základe dostalo Bra
tislavské kvarteto pozvanie na Stokholmský 
hudobný festival 1964. 

Na spiatočnej ceste sa kvarteto zastavilo 
v Kodani, kde na telerecording nahralo 
Haydnovo Skovránčie kvarteto, a v Berlíne, 
kde v Cs. kultúrnom stredisku účinkovalo na 
dvoch koncertoch. Traja členovia Bratislav· 
ského kvarteta v júni spoluúčinkujú na pred
vedení Zeljenkovho ll. kvinteta (s klarine
tom) na Festivale súčasnej hudby v Amster
dame. i (r) 
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ZPRÁVY o 'l o fJ o o ::l o 

l)ALSI VECEH í.ESKOSLOVENSKEJ 
TYORRY V SOFII 

Ceskoslovenské kultúrne stredisko v So
fii usporiadalo v aprí ;i cfalši večer česko
slovenskej hudby. Prof. Oľga Cavová pred
nášala na tému: Sväz československých skla
dateľov, úlohy a činnosť českých a sloven
ských skladateľov. Tentoraz obsiahla tvorbu 
Janáčka, Nováka, :\likul<iša a Alexandra 
Moyzesa, Suchoňa, Cikket·a, Pauera, Móry
ho, Krejčího, Vorlovej, Obrovskej, Martinu, 
Srnku, Podešvu -a Bartoša. Prof. Oľga Ca
vová, ako už toľko ráz, pripravila krásny 
večer pre návšte,·níkov čs. ku;túrneho stre
diska a oboznámila ich s naším hudobn)'m 
životom, ktorého bohatý rozmacl1 ilustrovala 
ukážkami z diel našich skladateľov. -nh 

* * * 
SOLISTKA OPERY SND Anna Peňaško

vá účinkuje od 25. mája do 5. augusta v 
III. programe Laterny Magiky (Hoffman
nove poviedky) na jej zájazde po SSSR. Vy
stupuje v úlnlw AntóniP-. 

* * * 
.31. MAHCA sa " Dome SCSP rt~kutočnil 

l. koncert družby ľudovúch škôl umenia .:: · 
. Prahy, Bmn, Bratislavy a Košíc. Pedagógo
via týchto učilíšt" predniesli na 1Íom diela 
shladatt.lo1• XX. Moročia. Usporiadateľkou 
!Jola Ľ.~l} Brntis/m·a-Vinohrady. 

* * * 
.\OVf: DIELO Arama Chačaturiana Hap

sódia pre husle n orchester v podaní Leoni
da Kogana za dirigovania l~•·ila Kondraši
na sa stretlo s vrel)'lll prijatím moskovskt'-
ho publika. 

* * * 
CEST;t oho/o sveta ::a 80 dní, Vernc:ov 

román, ::námy u nás naimii :; Kohoutovei 
iaviskovei adaptácie, má už ai hudobmí. 
podobu. V St. Lui.• (USA) iu uviecUi ako 
musica/. 
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SKLiTOCN(; ,-esmirnu hudbu - signály 
zachytené z medziplanetárneho priestoru -
•·eproduko,·alo stredisko Columbia-Prince
ton. Boli to rôzne druhy šumov, šelestov, 
hučania, vzdycl10v. ako aj dunení, podob
n),ch výbuchom bômb. 

* * * 
1\"A PROGHAME XXVI. benátsheho 

f3iennalle uvcd1í o. i. ierlnaaktovhy Arnolda 
Schonberga Erwartung, Die glUckliche I-land 
11 Von Hcute au./ Morgen, ďalei Garden 
without walls od Army Halprin a svetovrí. 
premiém opt.ry Luciana Beria Circe. Z prí
ležitosti wagnerovských výročí sa uskutoční 
ai koncertné predvedenie Parsifalo. 

* * * 
OD 2. DO :LL. AĽGUSTA sa v Luzerne 

uskutoční I. medzinárodná súťaž Clary Has
kiil. Zúčastniť sa na nej môžu mladi klavi
risti YO veku od 18 do 3:> rokoY. 

* * * 
EUHOPSK,\ PH.E.HlfRA Stravinskélw 

baletu Potopa bola-30. apríla v I-Iamburshei 
štátnei opere. Tá istá ~céna uvedie v iúni 
svetOVIÍ premiéru opery (;iselhera KlebEiw 
Figm·o sa ro::vádza. 

* * * 
\' 1\...'I IZ.\lf:l leningradského l~ovho di

,·adla (býv . ..'l'lariinské divadlo) sa našio 62 
l'llkopisov talianskych opier, medzi rum• 
<liela G. Paisiclla, D. Cimarosu a originál 
Verdiho Sil~' osudu . 

* * * 

OPHA \'.\ 

Prosíme ciuttdov, aby si '" clánku VJI. 
prehliadka čs. hudobnej t,·orby, uverejne
nom Y 3. <'-ísle Slovenskej hudby, opravili 
te.xt v pravom sÚpci, štvrtý riadok zdola 
nasledovne: "medzi ktor~--mi nechýbali :mi 
omšov{• z,·onky'·. 



Nedela, 7. VII. 

Na poč es ť 18. výroc1a oslobodenia Ceskoslovenska 
Slovenská filharmónia, Bratislava 
diriguje: Edgar DONEUX - BELGICKO 
sólista: Tibor GASPAREK. husle 
Na programe: Kardoš, Prokofiev, Ravel, Korsakov 
Koncertná aieň Slcwan o 20.00 hod. 

Stwtok, 11. VII. 

Z príležitosti celoštátnej kon.feren c ie 
Beethovenovej spoločnosti v CSSR 
KONCERT Z DIEL L. v. BEETHOVENA 
Účinkujú sólisti opery SND v Bratislave a Bratislavské kvarteiD 
Koncertná sie1í Slovan o 20.00 hod. 

~edefa, 14. VII. 

Z príležitosti celoštátnej konferencie 
Beethovenovej spoločnosti v CSSR 
Slovenská filharmónia, Bratislava 
Dirigent: Paavo BERGLUND - SVf:DSKO 
Sólistka : Vibke WARLEW, klavir- DA1~SKO 
Na programe: Wagner, Grieg, Beethoven 
Koncertná sie1í Slovan o 20.00 hod. 

Piatok, 19. VII. 

Na počesť 18. výročia oslobodenia Ceskoslovenska 
VOKALNY KONCERT 
Účinkujú: Irena TORBUS-MIERZWIAK, soprán - POľ.SKO 

· Ryszard LISIECKI, has - POľ.SKO 
~a programe: Moniuszko, Padarewski, Karlowicz, Cajkovskij, Dvoi'ák 
Koncertná sie1í Slovan o 20.00 hod. 

Xedeľa, 21. VII. 
Charles Gounod: FAUST A MARGARETA 
Účinkujú sólisti a shor SND v Bratislave 
amfiteáter o 20.00 hod. 

Stvrtok, 25. VII. 

K 1 5 O. v ý r o č i u n a r o d e n i a R i c h a r d a W a g n e r a 
Večer operných árii R. Wagnera 
Účinkujú: Nina Hazuchová a Bohuš Hanák, sólisti opery SND, 

· Nadežda Kniplová, sólistka Janáčkovej opery v Bme 
Koncertná &ieň Slovan o 20.00 hod. 

Xedeľa, 28. VII. 
Na počesť 18. výro c1a oslobodenia Ceskoslovenska 
Koncert sólistov baletu - MADARSKO 
Divadlo o 20.00 hod. 

Piatok, 2. VIII. 

N a p o č e s ť 1 8. v ý r o č i a o s l o h o d e n i a C e s k o s l o v e n s k a 
Slávnostné zakončenie Piešťanského festivalu 1963 
Gottwaldovská 6Jharmónia pracujúcich, Gottwaldov 
Dirigent: Eduard Fischer 
Sólistka: Roza FAJN, husle - SSSR 
Na programe: Musorgskij, Cajkovskij, Prokofiev 
Koncertná sid1 Slovan o 20.00 hod. 

Zmena programu a účinkujúcich vyhradená! 
Informácie: Sekretariát Piešťanského festivalu, Piešťany, Poštová ul. č. 1, tel. č. 29-46 



Slovenský hudobný fond 

pripravil tieto inštrumentálne skladby slovenskej komornej tvorby: 

Alexander Albncht: Suite concertante pre violu a klavír 
Miroslav Koňnek: Sonatíny ,,Radostnej mladi" pre flautu, hoboj, klarinet, fagot, horou, 

trúbku, trombón, violu, kontrabas (každý n ástroj zvlášť) a klavír 

Miroslav Koňnek: Komorné concertino pre violu a klavír 

Miroslav Koňnek: Trio A dur pre dva hoboje a anglický roh 

Július Kowalski: 1\Hádežnícke concertino pre husle a klavír 
Rudolf 2\fa:ud:.iríski: Po stopách kpt. J . Nálepku (Obrázky z "-)·stavy) pre violu a klavír 

Rudolf Macudziriski: Slovenská sonáta pre hu~le a klavír 

Aladár Móži: Concertino pre husle a klavír 

Aladár Móži: Rapsódia na oravské motívy pre violončelo a klavír 

Aladár Mpži: Rapsódia na slovenské m otívy pre husle a klavír 

Ji ladár Móži: Rapsódia na záhorácke motívy pre violu a klavír 

Aladár Móži: Serenáda pre dvoje huslí a violu 

Milan Novák: Sonatína pre klarinet a klavír 

Milan Novák: Sonatína pre violončelo a klavír 

Andrej Očenáš: Concertino pre flautu a klavír 

Eugen Suchoň: Sonáta in As, dielo 1 pre husle a klavír 

Eugen Suchorí: Fantázia a burleska pre husle a klavír (orcb.) 

Pavol Simai: Sonatína pre flautu a klavír 

Pavol Simai: Sonatína pre husle a klavír 

Michal Vilec: Sonáta pre "iolončelo a klavír 

Michal Vilec: Letné zápisky pre flautu, hoboj, klarinet, fagot, horou, trúbku, trombón 
(každý nástroj zvlášť) a klavír 

Bartolomej Urbanec: Pieseň pre husle a klavír 

Ján Zimmer: Dva slovenské tance pre husle a klavír 

Materiály dodá za výrobnú cenu Slovenský hudobný fund, Bratislava, Gorkého 19, tel. 53 l-50 
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Slovenský hudobný fond 
pripravil tieto inštrumentálne sk1adby zo slovenskej hudobnej tvol'by: 

' Ján Fišer: Kresby. Tri sk1adby pre klavír 

Ondrej Francisci: Nová pieséií znie. Zbierka pics1ú pre deti (s klavír.om) 

Teodor Hirner: Hore grúJ\om, dolu grúľíom. Cyklus dctskýcl• piesni 

Ladislav Holoubek: Detské hry a radosti. Cyklus skladieb pre klavír 

Ladislav Hrdina: Etudy pre husle v lV. polohe 

Dezider Kardoš: Klavírna suita (Passacaglia - Notturno - Grotehkný pochod) 

Dezidtr Kardoš: Pomôžeme slá1.-ikovi. Piesne pre deti (s k1avírom) 

Miloslav Koŕínek: Sonatíny radostnej mladi pre flautu, hoboj, klarinet, fagot, hornu, trúbku, 
trombón, violu, kontrabas (každý nástroj osobitne) a klavír 

Július Kowalski: Zverinček. Cyklus detských pieSIÚ s klavírom 

Ján Krasko: Divertimento pre sláčikové kvarteto 

Ján Krasko: Serenáda a l)lol pre sláčikové" kvarteto 

Dušan Martinček: Dve romantické prelúdia pre klavír 

Dušan Martinček: Dve etudy pre klavír 

Alexander Moy::;es: Styria hudci. 12 skladieb pre súhru v sláčikovom kvartete 

Ján MónJ: Maly harmonikár 

Aladár Móži: Bach-štúdia pre sólo husle 

Aladár Móii: Concertino pre husle a klavír 

Aladár Móži: Drobnosti pre husle a klavír 

Aladár Móii: Rapsódia na oravské motivy pre violončelo a klavir 

Aladár 1\f.óži: Rapsódia na slovenské molivy pre husle a klavír 

Aladár Móži: Rapsódia na záhorácke motívy pre violu a klnvh 

Aladár Móii: Serenáda pre dvoje huslí a violu 

Milan Novák: Sonatína pre k1arinet a k1avír 

Milan Novák: Sonatína pre violončelo a klavír 

Andrej Očenáš: Obrázky z báji pre k1avír 

Eugeií. Suchoň: Maličká som ... pre husfové trio 

Eugen Suchoň: Piesne z hôr. Sláčikové kvarteto 

Pavol Simai: Sonáta pre klavír 

Bartolomej Urbanec: PiesCI'í pre husle a klavír 

Bartolomej Urbanec: Tri ·romantické kusy pre klavír 

Mícltal Vilec: Letné zápisky pre flautu, hoboj, k1arinet, fagot, hornu, trúbku, trombon 
(každý nástroj osobitne) a klavír 

Ilja Zeljenka: Bagately pre k1avír 

Ján Zimmer: Dva sloYenské tance pre husle a klavír 

Slovenský hudobný fond vám uvedené skladby 
dodá za výrobnú cenu. Adresa: Slovenský hudob
ný fond, Gorkého 19, Bmtislav:~, tel. 531-50 



SLOVENSKÁ HUDBA · tiSLO 

ROtNfK VIl 

OTVORENÝ PRÍSTUP 
K ZLOŽITEJ 
PROBLEMATIKE 
PO III. SJAZDE 
SV ÄZU ČESKOSLOVENSKÝCH SKLADATEĽOV 

III. sjazd ses otvoril pr·ed svojím členst,·om viacer·o noYých otázok. Bilan
cujúce zprávy a materiál ~· - chceli globálne zachyti ť snahy a ciele našej 
hudby od ll. sjazdu. Napr·iek svojej obsnžnosti chápalo ich p lénum viac ako 
v ýzv u do diskusie, v)·zvu kolektívne hfadať ďalšiu cestu. 

Hlavná váha sjazdu spočívala v diskusii, v príspevkoch, ktoré sa snažili 
neopakovať veci známe alebo pr·ekonané. Preto najzávažnejšie vyzneli tie 
diskusné príspevky, ktoré nadhodili otázky, okolo kl'o r·ých sa bojazli vo chodilo 
~ lebo ktoré predpokladali novú tvorivú aktivitu, pravda, s vedomím, že 
sa nebudeme pozerať na život a na umenie dogmaticky. 

a sjazde sa prejavilo Lo, čo je príznačné pre celý náš súčasný život; po
ukázalo sa na prevratné momenty, ktoré vstúpili do nášho života a podstatne 
ovplyvňujú i celú kultú ru. Siršie ako kedykoľvek predt)·m sa zdôraznila 
mnohotvárnosť spoločenského poslania súčasného umelca, pričom sa zdôraz
ňovala potr·cba zostať verný sebe i svojej dobe. Z celého sj-azdového ovzdušia 
nevyprchala snaha usi lovať sa o diela, kto1·é obohacujú život, ktoré rastú zo 
širokej škály ľudských záujmov. 

Do popredia sa dostali otázky, ktoré si kladie sám spoločensk)· a umeleck)· 
Y)-voj. Opr·ávnene sn venovalo viac času príspevkom o ďalších vývino,·ých 
cestách našej hudby. V predbežnej di skusii nie je Laké dôležité, z akých aspek
tov sa diskutéri približovali k tomuto problému, nerozhodovalo ani to, či sa 
vecné približnosti nahradi li citovým zanietením alebo len vierou v ne,·yhnul
nosť ďa lši eho umeleckého pokr-oku. Tento problém - ako ukázala diskusia 
- cítia viacerí ľudia denne v svojej práci. Vzhfadom na to, že mnohé okol
nosti v minulých rokoch vpl)rvali na zotrvávanie na dosiahnutom stupni, 
ha dokonca na stagnácii hudobného myslenia, v ystupuje teraz problém ume-
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leckého pokroku naliehavo a neodbytne. Ľudia prijímajú modernú súčasnosť 
v bohatej diferenciácii, nepresk~kujú v sebe nič z objavov nášho storočia 
a hľadajú v danej . konkrétnej histor.ickej situácii novú umeleckú jednotll 
obsahu a formy. Diskutéri sa formou úvahy približovali k predstave, aká by 
mohla byť objektívna funkcia najmodernejších techník a systémov v našej 
hudbe. Zatiaľ sa viac rozmýšľ~ o tom, aký je pomer týchto tc"lmík k starším 
kompozičným postupom, charakterizujú sa hlavné znaky týchto techník -
no nie je dostatok skúseností odhadnúť koľko zážitkov a akej kvality vedia 
tieto _skladby súčasnému .človeku sprostredkovať. Otázky všestranného skú
mania týchto koncepcií ~ ich vplyv na spoločenskú povahu diela sú zatiaľ 
viac nadhodené ako riešené. 

Pri úvahách o ďalšom rozvoji našej hudby nemožno však robudnúť , že 
i hudba - napriek niektorým vlastným zákonitostiam - je spojená so živo
tom a z celkového spoločenského a kultúrneho rozvrstvenia jej ':'YPlývajú urči
té dôsledky. Preto súčasne s pohľadom dopredu nezanikajú ideové a spolo
čenské hľadiská, typické ·pre· našu dobu a jej socialistické smerovanie. Rozdiel 
je v tom, že zatiaľ , čo tieto hľadiská sa v minulosti chápali a interpretovali 
jednostranne a nie vývojove, dnes sa vidia nie ako dogmy, ale v súlade 
a spolupatričnosti s ostrým umeleckým pohľ~dom a pokročilou vynalieza
vosťou. Využívanie nových postupov, systémov, je teda viazané ohľadmi 
na domácu psychológiu a ciele socialistickej kultúrnej revolúcie. 

Súčasne však treba chápať boj o nové ako množstvo možností, ktoré prítom
nosť vložila do tvorivej práce tisícov umelcov. V konečnom dôsledku nám nej
de o hocijakú z týchto možností, nakoľko vždy najúspešnejšie budú tie sklad
by, ktoré odhaľujú ľudskú podstatu a moderné vedomie o svete, hľadajúc sí 
spojencov medzi úprimnými obdivovateľmi hudobného umenia. 

K problematike nového hľadania pristupujú hudobní umelci zatiaľ z nie
koľk)rch pozícií. Najmenej sympatický je prístup skladateľa, ktorý chce 
plávať bez ohľadu na domáce okolnosti s poslednou svetovou módou, ktorý 
nemá ani najmenšiu ľudskú a politickú skúsenosť a prejavuje seba len v móde. 
V tejto súvislosti sa často hovorí o odcudzení umelca. Niekedy sa to dáva 
do súvislosti s dôsledk,ami kultu osobnosti, v tzv. odcudzení sa vidí priame 
účtovanie so skostnatenými dogmami. Na sjazde sa objavil i hlas, že k odcu
dzeniu boli niektorí ľudia dohnaní neúprimnosťou okolia a opätovnými skla
maniami. Toto všetko - hoci to iste platí v jednotlivých prípadoch - nedáva 
nijakú legitimáciu na spoločenskú izoláciu a superpozíciu umelca. Pravými 
slovami povedané : je to vlastne útek pred ťažkosťami rastu a doby ! Najlepší 
je ten novátorský vklad do našej hudby, kde tvorca nestráca spojenectvo 
s vnímavými ľuďmi a prekonáva a neguje svojím talentom a novou vyna
liezavosťou veci všeobecné a zovšeobecnené, a preto prežité. 

Pojem obohacovať život stratil však v rýchlom slede súčasných udalostí 
úzky a schematický výklad. V niekoľkých príspevkoch sa vyslovilo presved
čenie, že hľadanie r)·chlej a bezprostrednej úžitkovosti umeleckého diela je 
nezdravé, vyúsťuje často do lacného pritakávania povrchnému vkusu a retar
duje umeleckú vynaliezavosť. 

Nemožno však hodnotu hľadania vysvetľovať a ceniť stále povrchne, všeo-
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becne . b_ez to~o, že by s~e nevyčerpali svoje stanoviská na konkrétnych 
?lodem ych. d1ela<:_h. V~lame po konlu-étnych prístupoch k modernej hudbe 
J ~ l~n. zovs~obecno~amm aktuálnej potreby rýchlo vyjas1'íovať sbanoviská 
s~~~acia ~atwľ v tejto kon~rétno_sti príliš nepokroči la. ajčastejšie sa popi ~ 
SUJU sy~temy, ale neodhaduJe sa lCh mnohonásobné uplatnenie v diela-::h ne
h~?~lOtJa sa podľa ,.~oho, . ako_ o~~Já,:ajú, či hynú v ťažkých "osudov~ch" 
s~uskac?. R;ťaz pr1?m tejto . S1tuac1e Ide ďalej. Konštatovalo sa, že nemáme 
sustavny pnstup k mformác1ám čo sa de]'e vo svete 'f o · •· ' · c1 h ' , d , . , : . . Je z1vna po a pre 
povrc, ne su. _y, ods~dema a zuzema aspektov. Jedine dostatočná informácia 
sa, st~ va nas!m, ~POJ encom,, možno ju analyzovať hneď i v odstupe času, 
v l!z~?.r_D ponat1 I v mnohych kontextoch. Dialektika myslenia tu má azda 
u::~vacsi e ;n ~d-~s~~tky_! , Zložité veci hu~by sa často videli cez prizmu jednodu-
c yrh dcfmJCIJ CJ ax10m. A predsa vieme že po1·my i katecro'r1·e ,. · , 
D t 'ď k . . ' to sa vyviJaJU. 
ne~ o ~1 .Ime.mar ·'Un tne ,na POJm~ ~eahzmus. Náplň tohto pojmu sa značne 

men\ N~~- J ~ u~ v_yhrane,ny_ len lap1da.r~ou zrozumi teľnosťou a národnosťou , 
ale .' r tk) mi Citmi, k torymi sa vyznaCUJe vyspelý človek oslobodený práve 
s~c1a tzmm_n od všetkých deformácií minulosti. Typický ' tu nie je priemer 
v u_su a n~zorov, al_e ab~tr~hova~ý vkus ľudí, ktorí sa i duchovne vymanili 
z _mmulosti a ohuh ICh zauJmOY Je práve taký obdivuhodn' k ' 1 dk· · 1 ruk a mozgov. Y a o vyse y IC 1 
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Rovnako sa prehlbujú iné pojmy v)•voj, talent, pomer ne,·yhnulnosli 
a náhody, jedinečného a všeobecného, pomer spoločcnsk)rch zákonitostí a ume
leckej svojbytnosti. Zotrvávanie na star)·ch pojmových náplniach znamená 
merať boj o nové hodnoty starými meradlami , stať sa smiešnym v prudkom 
kolobehu dejín. Veľké úlohy stoja pred hudobnou vedou. Nevyhovujúca je Lá 
práca, ktorá dojmy povyšova]a na pravdy a trpí, aby tieto polopravdy cirkulo
vali celým životom. Vedecké prehlbovanie metódy sa odohráva v rozpornom 
tvorivom myslcrú, kde percento možného omylu vždy musí nútiť estetika k ur
čitej str·iezlivosti a opatrnej sebeistotc súdov. Neznamená Lo nijaké r{)zkolísanie 
hľadísk, nemožnosť účtovať i hodnotiť našu tvorbu. Suverénnosť názorov 
treba nahradiť hlbokým zdôvodnením postojov. Treba brať do úvahy, že 
kryštalizácia pokrokovej estetiky i súčasného umenia prebieha v situácii, keď 
na Západe žije veľa protichodn)·ch názorov, stvorených výhodne pre podmien
ky kapitalistickej spoločnosti. Jedna z najzodpovednejších úloh estetiky a teórie 
spočíva v Lom: pokúsiť sa v zložitom kultúmom prelínaní určiť vplyvy a ten
dencie, narušujúce ideovú kompaktnosť socialistickej ideológie. Nie je to úloha 
ľahká, jednorazove splniteľná, ľahko vždy a všade v hudbe dokumentovatcľná. 
Zhodné veci medzi umením socializmu a kapitalizmu, obvykle koreniace 
v niektorých všeobecných humanistick)rch tendenciách. nabádajú. aby sa tento 
problém riešil citlivo, po dôkladnom prieskume množstva nie náhorlných. a le 
typických príkladov. Nepredpojatá. a le dob1·e filozofi cky vyzbrojená anal)'za 
snáď pokročí ďalej ako v m inulosti pri vyt~·čo,·aní typick~·ch čŕt v)·,·ojove 
pohyblivého socialistického umerna. 

J e pochopiteľné, že v dobe predpokladania rozhodnejšieho zr)·chlenia rozvo
ja našej hudby vys tupujú do popredia hudobná sociológia a psychológia, u kto
rých sme si. žiaľ, v minulých rokoch zvykli na podr·adnejšiu úlohu. Yieme 
n:álo o konzumentoch umenia. Existuje veľa dohadov o vkuse. umeleckých 
predstavách. nárokoch, spoločenskom upla tnení, zasta r·ávaní št~· lov, boji staré
ho s novým, ale málo doložených právd. A čo vieme o vlastnej mnohokoľajnej 
spoločenskej účinnosti diela? Tu je v lastné pole sociológie a psychológie, 
disciplín, o ktoré sa v nejednom pr·ípade budú opierať hlbšie súdy o reálnom 
vývoji. Vždy však budú ľudia schopní a spoločcn k:v pr·ospešní, ktorí sa k hud
be nepriblížia. Budú chápať svet na našej úrovni, a le nebudú k Lomu potreho
,·ať hudbu. To, pravda, zase nabáda nepreceňo,·a ( úlohu hudby v spoloč
nosti. 

Niekoľko diskusn)·ch príspevkov vThalo svetlo na ,·las tnú pr·ácu sväzových 
orgánov. Viac otvorenosti a dôvery a koniec merania ,.dvojak~·m lakťom'·! 
Avšak nepredstavujme si novú etapu fa hk o! Kde je zámka, že do budúceho 
sjazdu nám línia neujde zase inde, kde máme zábezpeku, že zase nezjednoduší
me zložitos ť dialektického procesu, že sme správne odhadli a využili predpokla
dy, ktoré sú v našej spoločnosti a v našom fude? Kde je rozum, ktorým sa 
ubránime, že sa zase nevytvoria vopred dané súdy (nap1·. pre zmenu o mo
derných tendenciách), ktoré nevystihnú plnú vÝ'·ojovú pr·avdu. ale len jej 
redukciu ? Ci je Lo v každej etape r iziko masovo-politickPj pl'áCP a n!'v~·hnutné 
riziko zložitosti umeleckých problémoY? 

Tr·eba vždy Ul'či ť hlavný ,·ývojov)r impulz, i za cenu dlhsích diskusií. 
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ujasň~V<ať dôležité problémy kolektívnymi vedomosťami ale vv 
pred Jednostrannou normatÍVJlosťou a radš . . 'k ' zdy v obavé' 
jednostranných súdov nie ·e I'OS v . e~ s rJzr ~m omylu. Suverenita · 
najschopnejších umelcov ku~mepesnhl p~e ~rko~o, a~u pre _osobnú iniciatívu 

Joče~sky Únosnej miery citlivými an:lyz:to~~ :a p~~~fstľ~ e~;!<{~OČr~: !·Sp(}--

Spzd veľa nadhodil a mnohé sta ré stanovi k . . r . 
mienky na starú pr-ax sú bolestné. s a sa OCIL J v zavoze. Mnohé spo-

. Zrazu je tofko nových impulzov, že každy' cíti, k 
Jv~ho myseľ a koľko zodpovednosti mu pribudl d ofko nového zaťažuje 
_zrvota. o o osobného i umeleckého 

Zdenko No1'ácek ••• 
~ocialistický realizmus nie ie smerom veľa • . 

rocwch v ystriedali Je to lt'n · t b [smerov, co sa v uplynulych desať-
. . ta vor y vyvo an . d v • • b . 

c~ocl a 1'yraz novej historickej pravde' 'V d ť ad o zLvota potre ?.u dať pne-
SL po storočiach vykorisťovania útlaf· y ~. s;e ectvo o r:ovom :.Lvote, ktorý 
jadriť historickú nutnosť i obsa'h "u a Le y vytvára[, ľudové masy, vy-

. . procesu zrodu a rast · ľ · k 'h •. ta, vyJadnť veľkosť našej dob v ·e· l :· , u s~c~a tsttc ~ o ztvo-
dostiach, v jej tragike i v iei yop/ ~ z o-.tto":J. hfadant, v Jel bolestwch i ra
perspektív iei rozvoja. tmLzme, po te ať sa na odkrývaní nových 

Súhrn tohto všetkého to je práve lo ~ l 
o reálnom humanizme_ ' ' co ma na mysli Marx, keď hovoril 

Pravdivé umenie ie nerozlučne s ät. h . 
Leonarda cla Vinci, Shakespeara p ;k~ um~mzmom .. Od Praxitela cez 
cez Gorkého až k Prokofievovi a' Scez ~e .?:!ch_ maJs~rov reahzmu 19. storočia, 
a ľudskej kultúry a; závratna· kle bostahwvtc~vt Ideme sa nad vývojom ľudstva 

- n a umamzmu. 
. Je veľkým, prínosom boja proti do ma . • . . . . 

ltzmus od skreslujúceho nánosu že d~ká~~ľrl:~h ze oslo?.ocltl socwlLSttcký rea
mom a popisnosťou: f. e :.dôvoď ·z l ť . ~ o ne~lll;cLlelnosť so schematiz-

. . . • : nt nu nos Je w tvorweho chápania a rozvoja. 
Socwltsttcky reahzmus nie je žiadnou reulem . . . . . 

vek stagnácia; nevylučuje ale red okla o. e'!~~~~u; Je mu cudua akákol
mnohosť prostriedkov. tvo;ivýchppos~t ov~ Z:'vacsLu. r~zm~nitosť žánrov, 
covania · je mu vlas tt~ · t. . P '. ? . _tstvo tem L sposobov ich spra-
. . • ' . . onen acw na nove us the o ustavi. . - p 
/~ LLe:. nezlucttelný s pasivitou. v tomt d 1 ~ny v .. ostup. reto 
nvému úsiliu. ' 0 uc U.L strana vyzyva umelcov k tvo-

Z P1'Pjav_u vedúceho delegácie úV KSC súdruha dr J· . . 
na IH. SJazde Sväzu československých skladateľov. aromrra Dolanského 
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Nová slovenská KANTA TA 
Medzi slovenskými skladbami posledných 

-rokov, ktoré čakajú na konc"ertné predvede
nie, si o. i. zaslúži pozornosť kantáta Ota 
Ferenczyho pre miešaný sbor, orchester a 
barytónové sólo Hviezda severa. Impulz k 
jej napísaniu hol príležitostný: ako vysvitá 
z interview v 5. čísle IV. ročníka Sloven
~kej hudby, skladatl'ľ mienil ňou prispieť k 
celosvetovým oslavám nórskeho spisovateľ a 
Bjôrstjerne Bjol!lllsona (r. 1960 uplynulo 50 
rokuv od jeho smrti). Avšak - ako to už 
neraz býva - autorova snaha po dokonalom 
vypracovaní si vy?jadala dlhší čas, a tak 
až vlani sa uskutočnila jej rozhlasová na
hrávka (SOBH. dirigoval Z. Slovák, spieval 
B. Hanák a shor SF). 
Akokoľvek hol impulz k vytvoreniu kan

táty príležitostný, treba povedať, že v skla
dateľovom tvorivom vývoji je zákonitým 
článkom. Množstvo Ferenczyho úspešných 
skladieb orchestrálnych a shorových priam 
predurčovalo syntetickú formu zjednotenia 
voká.neho a inštrumentálneho zvuku. 

Bjôrnstjerne Bjôrnson sa zaslúžil o oh<>
známenie svetovej verejnosti s ťažkým p<>
stavením s,ovákov v Rakúsko-Uhorsku. 
Bjôrnsonova žiadosť - aby grófovi Appo
nyimu, hlavnému inšpirátorovi a vedúcej o
sobnosti uhorskej protimenšinovej politiky, 
bol zakázaný prístup na mnícliovský mie
rový kongrP.s r. 1907 - sa stretla s veľkým 
<>hlasom. Bjôrnsonovo vystúpenie malo, 
pravda, skôr ráz morálnej podpory než 
praktický dosah: utláčanie Siovákov po
kračovalo aj naďalej a ukončila ho až ná
rodnodemokratická revolúcia na konci prvej 
svetovej v<>jny. Bjôrnson si rozhodne za
sluhuje vďaku za svoje plamenné prejavy, 
ktorými sa zastal nášho národa, a Ferenczy
ho kantáta je jej dôstojným výrazom. -
Na druhej strane nemožno význam vystú
penia nórskeho spisovateľa preceňovať: pri 
všetkej ohnivosti, ktorou holo nesené, a je
ho pomerne širokom ohlase sa pomery na 
Slovensku nezlepšili. Sotvakto bude chcieť 
tvrdiť, že nebyť Bjornsona nebol hy si 
náš národ vybojoval siobodu. Lež práve 
básnický text Jána Smreka vyznieva nie
kde práve v tomto zmysl~ Niek~oré <>brazy 
by sa žiadalo tiež rozvinúť - ťakto musel 
skladateľ síahpuť k~ opakovani~ veršov. Ale 
aj tak treba byť Smrekoví povďáčny za na
písanie básne, veď bez nej by kantáta sotva 
bola vznikla. · 
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Úvodom charakteristiky hudobnej zložky: 
Oto Ferenczy už v spomínanom interview 
upozornil, že Smrekove verše mali rozhodu
júci význam pre celkovú koncepciu kantá
ty zo stránky formovo-výrazovej. Podobne 
ako Smrekova háse•"í, skladá sa aj kantáta 
z dvoch protikladných častí, nasledujúcich 
attacca a navodzujúcich prirovnanie "!amen
to e trionfo". Ferenczy však nezostal pri 
púhom ilustrovaní jednotlivých veršov resp. 
strof - čo by bolo viedlo k priraďovaniu 
úsekov a nevyváženosti celku - ale vytvá
ral klenbu hudobnej architektúry svojej 
kantáty s použitím jednotiacich, eminentne 
hudobných 'prvkov. Povedané v skratke: 
buduje kantátu, symfonicky využívajúc o
svedčené formotvorné prvky. Pomocou zjed
nocujúcej sily dynamickej formy, ako aj 
opakovaných .motivických a rytmických fi
gúr dosahuje dojem súvislého toku, prúdia
echo so striedavými vzdúvaniami a poklesmi 
od ponurého začiatku až k apoteóznemu 
vyvrcholeniu v závere. Detailnejší rozbor, 
pravda, ukáže mnohé zvrásnenia dvoch častí 
kantáty. Prvá z nich opisuje ťažký údel Slo
vákov v rokoch pred prvou svetovou voj
nou, druhá je oslav<>u nórskeho barda, má 
hymnický a optimistický ráz. 

Zjednocujúcim činiteľom pomalého úvod
ného úseku je zadržané hlboké Cis a chro
matické ostinato. 

Po krátkom dynamickom zvlnení orches
tra nastupuje v pianissime sbor, sprvu v 
unisone, neskôr v jednoducham kontrapunk
te stvárňujúci Smrekove verše 

Mrálwva, chmára, čier!Úlva 
sa vznášala v smútlw beznádejí. 
Nad bielym V áhom, nad Dunajom valným 
vzdúv ala sa čier~va ... 

. Výinamn'ým prvkom v sborovej dikcii sú 
_bodk~vané figúry, kt<>ré vy tvárajú tragic

- ký ·dojem: 

a.) 

ffl 
bJ .1 -

ffl 
d.J 
.r,.....,..J-~ 

unis. 
tJ=' u 

Deň 

loch 4Ú-ri- vý si 

.ahr ~ostupne prešiel v podporu jeho mo
t~ri~keh~ toku, v jednotlivých hlasoch in
diVidualizovaného. Sbor pred dynamickým 
vr<:holom tohto dielu prechádza až do reci
táct~. Vl~stný vrchol tvorí hudobné stvár
neme versov 

- • • ohňom sálal jeho gágor 
hrôzu šíril jeho tábor ' 
no tí v šak, čo sa n:báli 
hruď svoju mu nastavili ' 
smelo stáli, pevne vz~rne 
padli v tmavé hr~ by! ' 

v mnohonásobnom opakovaní slov, spraco
vanom v nekonvenčnom imitačnom kon
trapunkte shoru so stále sa zrýchľujúcim 
p~zadím. orch~strálnych behov, prerušova
n ycb m1es~am.i synkopickými nárazmi celé
ho symfomckeho aparátu. Dopovedanie ná-

Quasi cadenza, r.uf?ato 

. Po krát~ej ~restávke n.astupuje stredný 
d1el: vykresleme ťažkého zápasu Slovákov 
~ ~tláč~teľmi. Hladinu rozvlňuje najprv o
~~dmel~, potom stále väčšie celky vytvára
luca trJ?~a. Trio_ly v prudkom crescende vy
vr.choľUJU vo f1gúru 2b. Po náhlom dyna
miCkom poklese orchester v bodkovanom 
ry~~ ~~orí kontrapunkt opäť z unisona sa 
rOZVljUJUCemu sboru, 

cresc.molfo > f 

42J j ~ #<l jFf- 1 

no-vú o-bet" Žia- d a[. .. 

lady tohto vzrušeného dielu je zverené or
chestru, ktorý v postupne augment<>vaných 
ho~otách uzavie~a v ppp prvý veľký dy
nanucký ohlúk. 

. Nasledujú;e _tran~uillo rubato je tretím 
dielom I. casu. Vyznačnú úlohu v ňom 
hrajú ~elódie anglického rohu; prvá z nich 
sa konci motívkom , 

ktorý_ náladove zj ednocuje celok (objavuje 
Sl!; aJ v II. časti. skladby) ; druhá svojím 
vyrazne slovenskym charak terom si za-
sluhuje citpvania : · 

.··. 
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J ednnduché akordy veršov 

Plalwl náš furt. 
i ia/il, kvílil, :aífal 

prejdú v recitáciu bez p resnej výšky 

Svedomie n·eta hluché bolo . .. 

s tritonovými akordmi. Dynamicky sa záve
rečný diel l. časti kantáty pohybuje stále 
v piane a p ianissime. 

Po generálnej pauze z pianissima delených 
sláčikov za postupného obohacovan ia zvuku 
celým orchestrom sa začína druhá časť kan
t:í ty. J ej Ynútorná stavba spočíva v dialek
tike symbiózy tematickej a dynamickej for
my: trojdielnosť + fúga + veľká kóda, 
kt9ré tvoria súvisl)r celok. Tónový materiál 
je p re,·ažne d iatonicky traktovaný (v I. časti 
prevláda ch romatika) . K sboru a orchestru 
p ristupuje pôsobive barytónové sólo. K ým 
sbor tvorí zásadne kontrapunkt sólistovi, 
orchester má funkciu h:nmonickej výplne a 
zd vojovania bm·y tónového partu , a ko aj 
vyzdvihovania charakteristických mo tívkov 
a ry tmických figúr. l.:ž prvé takt y druhého 
dielu majú prejasnený, apoteózny ráz, adek
vátny Yeršom 

ktorý znamená zárovett reminiscenciu na 
náladu I. časti , ten toraz je však prežia
rená mäkšími harmóniami - ide zrejme 
aj o určitú prírodomafbu, ako to naznačuje 
te,.-..t 

Keď plalwl V áh, 
slzami jeho plaču 
sa vzduli fjordy Skandinávie, 
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Ajhľa, hľacľt e! 
To zrdiarila hviezda se·vera, 
cez chmáry našich hôr 
prenihla lúčom jasným. 

Pri nasledujúci•·h slovách nadobúda hud
ba mäkkosť až d voi'ákovských harmónií: 

Bjärnstjerne Bjärnson, 
ty v~nešený biely h.meť, 

. ty statný strážca élovečenstw1, 
práva sväuj slobody! 

Prvé väčšie zvlnenie tejto časti tvorí gra
dácia p01nocou st1·iedavého opakovania te..-..
tu v sólovom a sborovom parte (opä ť sa 
tu objavuje ry tmus z príkladu 2."b) : 

Bjurnst jerne Bjärnson, ty hviezda severa, 
v tebe si ctíme ochrancu, priateľa 

s poklesom do pp. Vo vypracovaní sborové
ho partu sa znova prejavuje Ferenczyho zá
ľ uba v striedaniach vofného kontrapunk tu 
so syrytmickým vedením h lasov. 

Ostináto, pripomínajúce p reberanie na 
fujare, striedavo zaznieva v rôznych dreve
ných nástrojoch ; začína úsek, k torý má fwlk
ciu mcdzivcty. 

....____..... ·- ·-· ·· --~- ---

boL v nirh t1·oj hlas. 
ten sudca spravodlivý! 

Vzostup, sprevádzaj úci posledný verš, je 

Gustáv Papp (v popredí ) v y tvoril ti
tulmi ú lohu " brati.Ylm>skej inscenácii~ 
\\"agnerovho Twwhäusera Foto: J. Vavro 



ni( -:,ol pre.1 ~vete 

ďalej rozvíjaný orchestrom, ktorý pripravuje 
spomínaný II. diel. Jeho h.avná myšlienka 
j e mnohokrát opakovanú a rozvijanÍl - vždy 
však cítiť súvis so základným tvarom, anti
cipovaoý orchestrom. 
Radosť, tJmočená veršami 

... a mtčom svojho hlasu 
ro:drtil si Molochovu chasu 

je vyjadrená prudkými výbuchmi orchestra 
so sekvencovite posúvanou figúrou. 

• ~sf 

Po dynamickom ukľudneru sa objavuju v 
orchestri tanečná variácia myšlienky z prí
kladu 8 - celý úsek je radostným tancom, 
na vrchole prechádzujúci v chorálnu apo
teózu na siová už citované (Lys' pravdu na
šu ... ) , vnútorne bohate oživenú imitačný
mi nástupmi a individuálnym vcdenim jed
notlivých hlasov. Orchester ustupuje na dru
hý plán zväcša leu zdvojuje vokálne par
ty a až pri druhom opakovaní veršov " ... a 

Tenori 

mečom svojho hlasu ... " začína zas prebe
rať funkciu dotvárania zmyslu spievaných 
slov. aby po krátkom samostatnom vyznení 
v náznaku tanečného veselia prešiel v zá
verečný tretí di.~ l pred fúgou, uvedený ba
ry tónovým sólom na slová 

Za/diaLe shaly ožili, vstali 
a život nový sa vlial do tých, čo driemali. 

rozvíjaný kánonicky nastupujúcim sborom. 
Po ttom dynamický oblúk klesne až k vý
chodiskovému hodu druhej časti , lebo si 
tak žiada návrat obsahovej náplne - para
frázovanie tých istých veršov, ktor)'lll i sa 
zacína v kantáte barytónové sólo, zhudob
llO\'ané opäť ako barytónové arioso - ten
toraz s v)·razne slovenskými intonáciami 
(malá septima. dórska sexta) so sprievod
n~·rn motívkom orchl'•lrn: 

Tento úsek prechád.ta v postupnú gradá
ciu, vrcholiacu fortissimom cciého orchestra 
a bezprostredne za ním nasledujúcu kopulu 
celej kantáty, fúgu s výrazne slávnostnou 
témou. 

(ir m a 3 s _ .-JP 1 

Za - kvit- li 
l no de- ja - no- še 

ho- rv, 1 u - - ky ha - Je ... 

G. l!.brahámowí (Senta) a M . Tlájek 
......,.. (llolaru!an). Z košichei inscenácie Wag
....,. rrerovho Blúdiaceho llolanáana 

Foto: ~I. Litavská 

Jej rozvíjanie sa deje sprvu podľa kla
sických pravidiel kompozície fúgy: po za
čatí rozvedenia sa objaví sólove nová téma, 
ktorá sa ďalej objavuje zilrovc1i s prvou, 
ako aj so stúpajúcim trojtónOvým osminko-
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o-ii-li strá- - ne zakvitli hÓ- Je o-li-li 

stráne, ho- - ry 

vým motívom a jeho inverziou, prebraným 
z chorálovej apotézy na slová "tys' pravdu 
našu . .. ". Umná kombinačná práca, podpo· 
rovaná zosilňujúcim zvukom orchestra, pre· 
chádza na vrchole v unisono, lepšie dovoľu
júce rozucrnieť textu. 

. .. <~>eselšie rozprúdil sa Váh ~od T~tra'!'Í.: . 
Nastupuje veľká kóda. Jel prvy diel Je 

ovládaný radostným ostinátom 

opäť výrazne náro~né~o ch~akte~, kt?ré 
zo strednej dynanu~keJ h_ladiny opať st~p~ 
do fortissima. Tu pristupuJe sbor, skanduJUCI 
meno veľkého nórskeho spisovateľa. Náhly 
pokles do pianissima - a v pri~zračných 
hannóniách znie ešte raz vysloverue vďaky 
sborom. Nad tichým dovetkom sborového 
telesa sa rozľahne hlas barytónu, citujúceho 
Bjôrnsonovu myšlienku 

Ná rodov malých niet, 
každému práv o žitia patri ..• 

a pridáva záverečnú apoteózu 

Biärnstierne Biärnson, 
ty šlachetný syn NárO'!>, 
ty bohatit-rsky kmeť, 
my tebou k slobode a sláve zdvihnutí 
venčíme (a <~>daky aureolou! 

Posledné verše preberá v novom hudob
nom rúchu imitačnýlni nástupmi sbor, roz
víja ho v bohatom polyfónnom pradive ne
konvenčného fugáta a vedie k syrytmické
mu vyvrcholeniu prudkého gradačného vzo-
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ho - Je .•• 

stupu v majestátnej augumentácii hodnôt. 
Po poslednom zaznení záverečného verša sa 
v orchestri superponujú dve myšlienky: 
jedna, sprevádzajúca bll!ytóno~ apos~ofu 

Bjôrnstjerne Bjôrnson!·', druha zas Jeho 
~yšlienku "Národov malých niet!". 

Hviezda severa patri k najvýznačnejšim 
dielam Ota Ferenczyho. Je výtvorom, ~ 
ktorom autor syntetizoval svoje skúsenost~ 
z doterajšej vokálnej i orcestrálno·k?morn~J 
tvorby. Akokoľvek kantáta zachovava pn· 
márnu funkciu ľudského hlasu vo vedeni 
vokálnych liniek a sprievodný~h ~asov -
spievané slovo je vždy zro.zUIDiteľne, dobre 
spievateľné, orchester strhava na s_eba _po
zornosť len v úvodoch a dopovedan1ach Jed· 
notlivých úsekov - ako celok je vystavaná. 
symfonicky, lež v neko~ve?čnom for~ovom 
riešení. J ej rozľahlosť st vsak vyžaduJe do
konalého dirigenta-staviteľa, kt~rý bud~ ve
dieť nájsť správny pomer medzt vyzdvihnu
tfm detailov a celkovou výstavbou. 

Igor Vaida 

••• 
Sbor pre občianske záležito.sti v Liberci 

poriada spolu s libereckým Dtva~om hu~
by a poézie už po dva roky praVIdelne kaž
dý mesiac hodnotné org~ov~ kon~erty, za 
nepatrné vstupné, ~ ktore su p_oz.yvaru ~
m elci z celej republiky. Po vlanaJŠOm vy· 
bornom koncerte dr. Ferdinanda Klindu z 
Bratislavy bral toho roku v Liberci už dru
hý Slovák. Bol to Ivan Sokol, absolvent 
bratislavského konzervatória a poslucháč 
pražskej AMU v tríede prof. Reinbergera. 
Poslucháčov prekvapil krásnym prednesom 
skladieb Césara Francka,. najviac však po· 
zoruhodnýini skladbami .z organovej t~orby 
skladateľov tohto storočta Jehana Alama a 
Oliviera Messiaena. 

••• O dezilúzii u nás . 
Nie je náhoda, že filozofické problémy 

okolo modernej hudobnej tvorby sa zaobe
rajú viac-menej problémami zážitkového ob
sahu. Obsah modernej hudobnej tvorby sa 
dostal do centra pozornosti hlavne z dôvo· 
dov spoločenských a ideových. Za riešením 
tejto otázky cítime dnešnú spoločenskú prob· 
tematiku práve tak ako v minulosti. 
Pochopiteľne, problém zážitkového obsa

hu obzvlášť nástojčivo vystupuje do popre
dia v prechodných spoločenských situáciách. 
Tak to bolo napr. v estetike francúzskeho 
osvietenstva, v estetike nastupujúceho meš
tiactva v 19. storočí a tak je to i dnes, pri 
nástupe najširšej spoločenskej vrstvy. 

Problém zážitkového obsahu v prechod
ných spoločenských obdobiach sa vynára 
hlavne preto, lebo sa nim rieši vlastne vý
vinový problém - umelecký i spoločenský. 
Tak je to i dnes; pozrime sa, v akej po
dobe. 

Priblížme sa k otázke z pozície chápania 
problému z druhej strany na Západe. 

Aj tu sa problematika obsahu modernej 
umeleckej- tvorby sústreďuje na otázku od
razu životných pocitov človeka pri jeho 
dnešnom spoločenskom postavení. 

Azda najvýstižnej šie to vidíme u západo· 
nemeckého univerzitného profesora Ador· 
na. 

Adorno vychádza z tézy, že obsahovou 
zážitkovou podstatou novodobej konzekven
tnej dodekafonickej, seriálnej a atonálnej 
hudby na rozdiel od romantického pátosu 
XIX. storočia je zážitok úzkasti, vyvierajú
ci z pocitu osamelosti, opustenosti, z neu
rózy, zo strachu pred budúcnosťou. Alebo 
inak : odporu voči zlej spoločnsti a pri
pravený na niečo ešte horšie. I ten najindi
viduálnejší hudobný prejav pocitu úzkosti 
chápe ako "kolektívny obsah", teda ako 
typický. Problematiku vidí na pozadí ná
zoru, že nie je želateľné umiernenie proti· 
kladov. Podľa neho hudba, ktorá chce zmier
nenie, sleduje iluzórny cieľ a uviazne v idy
le gýča. 

Adorno teda naráža na problém pocitu 
úzkosti, tento pocit však chápe ako danú pra
podstatu človeka. 

Hovorí o absolútnej samote človeka, 
o radikálnej hudbe, ktorej nepriznáva schop
nosť prekonať zážitkový obsah úzkosti. Je 
to hudba askézy, nevyhnutne deštruktívna, 
negujúca. Autentická je u skladateľov typu 

Schônherga a pseu.donovátorská, reštaurátor
ská u tvorby typu Stravinského, ktorý na-
čiera i do :millulosti. Teda so stratou pocitu. 
stálosti prichádza i koniec estetiky nálad, 
zostáva len hrôza pravdy. Mimo toho exis
tuje podľa neho už len objektivita formovej 
disciplíny a pseudoobjektivita, ktorá chce 
túto úzkosť samoty prekonať. 
V tejto diagnostike Adorno nie je sám. I 
ďalší západonemecký teoretik H. StroheJ 
označuje pocit úzkosti za základný životný 
pocit človeka, ktorý sa stáva i obsahom mo· 
dernej hudobnej tvorby. Tento stuprmjúci 
existencialistický pocit človeka vidí ako dô
sledok civilizácie a strachu z úradne a štát
ne organizovaného bytia. V rozbíjaní krásy 
v umení vidí konkrétny prejav tohto ne
pokojného moderného ducha a vyhlasuje 
ho za typický pre celú modernú umeleckú 
tvorbu. 

S týmto s úvisi i Stroblov náhľad, že zá
kladným zmyslom modernej tvorby je pro
gramový antirealizmus. Prečo? 

Existencialistický pocit úzkosti je bezper
spektívnym životným pocitom. Ak má mo
derná tvorba vyjadrovať tento životný pocit, 
tak musí byť nutne deziluzionistická. 
Zmyslom modernej tvorby je teda rozbíjanie 
všetkých foriem ľudských nádejí a ilúzií. 
Preto má byť obsah prekvapujúci, protikon
venčný, šokujúci atď. Len takto možno byť 
deziluzujúci. 

Zaujímavý mystický kapitál si vytlka zo 
zážitkového obsahu modernej hudobnej 
tvorby A. Kaberle. 

I jeho základnou tézou je, že moderná 
hudobná tvorba vyjadruje bezmocnosť, úz
kosť a zúfalstvo moderného človeka. Dneš· 
ný deziluziovaný svet je podľa neho bohom' 
opustený, v ktorom už zaniká úprimne pre
žité vnútorné náboženstvo. Nezaniká však 
podľa neho nenáboženská viera v boha, kto
rá sa živí z huzútešnosti človeka. Moderná 
teológia teda vychádza podľa neho z toho 
istého momentu ako moderná hudobná tvor
ba: z pocitu kozmickej opustenosti, bezmoc
nosti a bezvýchodiskovosti. J e toho názoru, 
že deziluzionistická -moderná hudobná tvor
ba sa v nenáhoženskom nachádzaní boha 
dostala ·!ľal_ej od -mo.dernej teológie. 

Teda všeličo možno vytlcť zo zážitkového 
pocitu úzkosti a deziluzionistického obsahu 
modernej hudobnej tvorby. 

Jedno je však isté, :že existencialistický 
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PREHLIADKA MLADÝCH ta~tCJ.(J 
Tohoročná, v poradí už IX. prehliadka 

československého koncertného umenia v 
Prahe sa niesla v znameni mladých talen
tovan)'ch interpretov. Bol to dobrý nápad 
stanoviť hormí hranicu vHiscov na 35 ro/wv 
a zn ich partnerov pozvať nie prominentné 
pražské orchestre - Ceskú filharmóniu, 
FOK, Symfonický orchester Cs. rozhlasu -
ale menej známe pražské a najmä mimo
pražské symfonické telesá. A treba hneď ú
vodom povedať, že prehliadka mala vcel
ku vysoký štandard, o čom svedčí napri
ldad pozvanie mnohých účinkujúcich na 
zahraničné turné expertom z NSR. Kladom 
prehliadky boli tiež dvi! verejné diskusie, 
na k torých účinkujúci, vedenie koncertnej 
~ekcie a kritici otvorene hodnotili klady a 
zápory každého výkonu. V sumárnom člán-

ku sa twmožno podrobne rozpísať o celej 
problematike prehliadky, preto sa obmedzí
me len na niekoľko postrehov. 

Spomedzi hráčov na dychové nástroje 
bol rozhodne najlepší hornista Jaroslav Ko
tulcín. J eho podanie I. koncertu Richarda 
Straussa bez jedmej technickej chyby ( !) 
udivovalo obrovskou stupnicou dynamiky a 
farby, vždy však zachovávajúcej mäkký, o
zaj hornový tón. I jeho ko;ega Jo:ef Brá:da 
v Mozartovom II. koncerte potvrdil vysokú 
úrove{t brnenskej hornovej školy a od Ko
tulána sa líšil len o niečo menším koeficien
tom prednesových kvalít. - Prvotriednym 
trúbkárom je Václav June/;_, ktorý úspešne 
prekonal úzka.ia estrádnosti Aruťwianovho 
koncertu. - Z hráčov na drevené dychové 
nástroje upozornil na seba najmä flautista --------------

životný pocit úzkosti a deziluzionizujúci ob
sah - i keď nie v celej šírke - sa stal ty
pickým momentom modernej hudobnej 
tvorby. 

Ako ju však máme chápať u nás? 
Nebola to náhoda, že tento problém sn 

u nás v nedávnej minulosti obchádzal. 
Hlavne pPeto, že nebolo problémom pove
dať, že existenciaiistické životné pocity úz
kosti sú typické a vlastné človeku žijúce
mu za buržoáznych spoločenských podmie
nok, ale problémom bolo, ako ich vys,·etliť 
u nás? 
· Nazdávam sa, že táto otázka sa u nás 

<>bchádzala zo pseudoobáv. Riešenie nám 
predsa núka naše základné hľadisko pri po
rumuni skutočnosti, hľadisko vývinové. Vý
vinové chápanie a nazeranie nám priam 
núka riešenie zvlášť dnes, keď na našu ne
dávnu minulosť máme možnosť pozrieť sa 
už z hľadiska ďalšieho štádia vývoja, z 
hľadiska zmyslu všetkého toho, čo dnes za
hrnujeme pod .pojem odsúdenia kuitu osob
nosti a cieľov obrodných myšlienok posled
ných straníckych sjazdov. 

Problém existencialistických životných po
citov nie je ničím iným ako odrazom spo
ločensko-vývinových problémov, odrazom 
konfliktu prekonaných a nových vývino
vých tendencií. V čistej podobe sa objavu
je hlavne v tedy, . keď sa jednoznačn~ poci
ťuje prekonanosť existujúcej skutočnosti bez 
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viery a bez videnia možnosti vývinového 
napredovania a východiska. Tak je to, nech 
je lo už u n{ts, či na Západe. Sú to vývi
nové bolesti, ktoré postrehol už Hegel, keď 
hovorii o tom, že vývin sa skladá z radu 
tragédií, í keď zmysel vývinu nie je tragic
ký. Náš problém je dnes mať odvahu kon
štatovať zákonitosť, ktorú týmto chcel He
get vyjadriť a ktorú srne ani my ešte v ne
dávnej minulosti nemohli tak jasne vidieť. 

Teda i v našom spoločenskom živote má 
dezilúzia a deziíuzionistický obsah svoj 
kladný spoločenský zmysel. Je v šak pod
sta tný rozdiel medzi deziluzionistickou este
tikou, k torá je vedome zameraná proti per
spektívam spoločenského vývoja, a dezilú
ziou, ktorá je zameraná práve opačne, proti 
zábranám spoločenského v:f·voja. Tuto roz
dielnosť nemôžeme spustiť z očí. 

Próblém e..xistcncia.istických životných po
citov úzkosti a s tým súvisiaci problém dez
ilúzie a deziluzionistického umeleckého ob
sahu je teda problémom vývinoyým, a pre
to v svojej konkrétnej podobe prechodným. 
Pokiaľ bude existovať v našom spoločen
skom živote vývin - a e..xistovať bude -
tak i v našej umeleckej tvorbe bude mať 
deziluzionistická tvorba svoje miesto. Prav
da, ako faktor v)-vinový, v mene vývoja, a 
nie protivývojový, ako to vidíme u niekto
r)·ch deziluzionistick)'ch estétov na Západe. 

EUGEN SJ;\lúNEK 

t 

Zdenek Bruderhans, hrajúci Iberlov kon
cert, potom hoboj ista Milo.vlav Tlnšr:k, ];torý 
spolu s flautistom Jánom Hec/om zahral 
Cimarosovu Koncertantnú symrónlll; ďa.ší 
hobojista Vitezslav Hanus je typom komor
ného hráča, a tak jeho jemne znejúci nástroj 
sa v Albinioniho Koncerte pre hoboj, sláči
ky a čembalo nemohol plne uplatniť. 

Klaviristi mali vari najvyrovnancjšiu úro
ve•'í. Zdenek Koii•:a mal pomerne ľahkú 
úlohu výberom Voríškových Bravúrnych 
vartacu; omnoho ťažšiu úlohu mala Klára 
Havlíková v Sinfonieue gioccose B. Marti
nu, polhodinovej synkopickej skiadbe za
hranej s nezlyhávajúcirn zmyslom pre' ryl
mus. Ľudovít Marcinger v prednese Cikke
rovho Concertina prekonal úskalia senti
mentalizmu i akademizmu~ svojou mladíc
kou bezprostrednosťou verne tlmočil skla
dateľov zámer. Radoslav Kvapil v Bacho
varn Koncerte d mol preukázal vytríbený 
zmysel ~~~ štýl: ~ajspornej~ie, ale i naj
podnetneJSie boh mterpretácte Chopinovho 
Koncertu f mol Amáliou Buriano.,ou a 
Franckových Symfonických variácií Dag
mar. B~logh~vou. Obe dokázali, že spomí
nane d1e.a Je možné predniesť nekonven
čným spôsobo'?l, •ež vo voľbách temp 
s~ nera~ dostali do krajnosti. Jediný orga
nt~ta Vaclav Rabas v snahe oživiť prednes 
Handlo~ho _Koncertu F dur upadol v prvých 
dvoch castmch do neprípustného romanti
zov?nia. v agogike (akéhosi chopinizovania), 
tretiU vsak zahral výborne. 

Spe_váci_ s! zväcša nevolili práve najlepšie. 
Cestou vymrnku v tomto smere tvorili Na
dežda Kniplová dokonale diferencovaným 
prednesom všetkých úsekov Ostrči.ovej ba
lady Osirelo díte a dr. Tatiana Masariková 
ktorá získala Suchoňovým picsi'tam Ad astr~ 
vrelé uznanie pražského publika. Styri so
nety na Shakespeara T. Bairda sú krásne 
renesančne štylizované miniatúry škoda len' 
že Cenek Mlčák ich nespieval 'atacca a .,; 
preklade, lebo jeho poľštine bo,o veľmi 
málo rozumieť. Ján ICy:link predniesol zvu
kornale~n~ Do_bi~šove impresie Praha jediná, 
Olga_ J1rakova SI pre svoj lyrický fond ne
veľnu vhodne vybrala Beethovenovu áriu a 
s~é~_u Ah, perfido a prednes Cigánskych me
lodií V. Nováka Miroslavom Bo:de
chom sa dá zodpovedne posudzovať len z 
rozl~ ;a~ovej nahrávky, pretože ho sprevá
dzaJUCl orch ester necitlivo prekrýva!. U 
BL:;nky Sommerovei (spievala Sbohem a šá
tecek V. Kaprálovej) bolo cítiť hlasovú úna-
vu. 

Z huslistov bol najväčším prekvapením 
Milan Bauer s perfektným výkonom v 

spamäti zahranom Bergovom koncerte. Za 
ním by som staval P. Messiereura s upo
:r:ornením na niektoré intonačné knzy v Sibe
~ov~m k?ncerte. Ivan St~aus zdôraznil ly
r~eku strdnku II. Prokoftevovho koncertu 
ale _nevhodný nástroj ubral na presvedči~ 
vosll prednesu. Nora Grumlílwvá v Mozar
tovom A dur koncerte nevedela úplne pre
konať handicap chorobného stavu. Ján Sta
nov~ký síce zahral Sommerov koncert spo
ľahlivo, chýbal mu však potrebný výraz. 
Ten zas nechýbal ZdeM•ovi Bro:.ovi: v Dvo
f~ko_vom_ koncerte mal celkom pekné kanta
b~lne IDiesta, lež celkove na toto náročné 
d_telo nestačil. _Yiolončelista Stanislav Apo
hn bol dynamtcky takmer stále na jednej 
hladme a rozvláčne tempo Il. časti ešte 
~výsilo ~?jem jednotvárnosti jeho prednesu 
Sos~akoviCovho koncertu. - V tejto súvis
losll sa treba zmieniť o Foerstrovom triu·· 
z neho sa výraznejšie uplatnil len klavirist~ 
Aleš Bílek, lebo sláčikovú inštrumentácia 
Conc~rtin~ B . .M~tinu . zväčša pohlcuje zvu
ky solovych huslí a viOlončela. 

A ako obstáli orchestre? 1'ažko robiť ne
jaký_ rebríček, pr~tože kolek tívy pracujú v 
ro~~~!~ych ~odmienkach. Isté ie však, že-
naJva~s•. doJem zanechali Státna fil-
~~~mom~ O.vtrava skvelým dramatizu-
JUCun sposobom prednesenou Sostakovičovol.ll 
X:· symfóniou pod taktovkou Josefa Da
mela •. (a!e _jej_ spri~vody neboli poväčšine 
na zta~uc~J urovru - Voflšek. Novák) ; 
Symfomcky orchester bratislavsMho ro~hla
su za dirigovania dr. Otakara Trhlfka mal 
spomed~i všetkých_ orchestrov najnáročnejšiu 
- a pritom veľrn1 dobre zvládnutú progra
~ovú __ zost~vu (Ci_kker, Berg, Suchoň, Stra
vmskiJ: Vtak ohruvák); Moravsl>á filharmó
nia si získala úspech grandiózne po{tatou 
s m~oh~mi a podarenými ( !) dynamickými 
retusamt prednesenou Sostakovičovou XII. 
sym!óniou (d":i%ent Jaromír Nohejl); k nim 
sa cestne dr_u~ta ICarlovars/;ý symfonický 
orcl~ester (dmgent Vladimír Matej) s hl
haV);'lll prednesom Kalabisovej IL symfónie
a_ Filharmónia pracu.iúcich Gottwaldov (di
rigent Eduard FiscbPr) Prokofievovou V 
symfóniou. Pl:en.sl..-ý rozhlasový ·orchester podr 
t~k!o':'k~u An~01úna Devátého zauja l veľmi 
cttlivylDl sprtevodmi i solídne zahranou 
B~ethov~novou IV. symfóniou; dobre spre
vadzal 1 Pražský ro~hlasový orchester no 
P?~oru_hodnú Hrnčíľovu koncepciu Sos~ako
VICOVeJ V. synúónie nedokázal realizovať do 
dôsledkov. Orchevter Armádneho umelecké
ho súboru (dirigent Jirí I<areš) mal na prí
pravu veľmi málo času, ale i talt je zrejmé . 
ze dychová harmónia nie je ešte na potrP.b~ 
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J 
ubileá sú príležitosťou pre opätovné 

revízie hodnotenia · odkazu umelcov. 
Vo Wagnerovom: prípade je to ťaž-

šie a zložitejšie ako· iTO ·väčšine iných prí
padov. Wagner· je .taž]i:ý oriešok, jeho zlo
žitá a protikladilá umelecká osobnosť od 
začiatku dráždila a· provokovala k protiklad
ným súdom. V nedávno uplynulom období 
boli roky, v ktorých sa sÝeton.ázor umelc.'l 
naivne stotožňoval s kvalitou Jeho tvorby, 
keď sa okolo Wagnera chodilo ako okolo 
horúcej kaše. Ale aj odhliadnuc od toho, 
podlieha jeho dielo premenlivému hoc!no· 
tcniu. Po počiatočnom nepochopení vznikol 
celý wagnerovský kult, po jeh? smrti ši
kovne riadený z Bayreuthu Cosimou Wag
nerovou. S reakciou na romantizmus prišlo 
a j vytriezvenie z wagnerovského opojenia. 
Nič nie je charakteristickejšie pre to, ako 
keď Stravinskij hovorí o jede hudobnej drá
my alebo o monumentáh10m nezmysle dať 
každej rekvi~ite, každému pocitu a každej 
osobe číslo od šatne, l"toré sa volá leit
motív .. . "1) 

Dnes je nám jasné, že Wagner bol t y
pickým synom buržoáznej spoločnosti 19. 
s t. J eho osobnosť ani dielo nemožno pocho
pif ináč ako v dobov)·ch súvislostiach. Nie 
j e to fráza, keď povieme, že jeho ?s.?.bnosť 
bola protikladná ako doba, v ktoreJ zil. Je
'ho psychika bola psychikou romantické~? 
umelca par excellence. Už Goeth~ vymtil 
-v romantizme niečo chorobné a tieto cho
rrobné črty romantizmu sa stupňovali spolu 
·s tým, ako sa prehlbovali rozpory v. buržo: 
:áznej spoločnosti 19. st. Wagner. z mch ma 
predovšetkým tú nadmernú senzitívnosť, .to, 
•co Romain Rolland nazval ... hypertroftou 
'Citlivosti". Bol to neurotik, podliehajúci zá
chvatom depresie, plaču, sebatrýznenia, 
zmietaný patetickými exc~stni citu a '::á~
ne. Dalšou typicky romantickou a neobycaJ· 
ne silne vyvinutou črtou jeho. osobnosti j e 
romantické vyvyšovanie umema a umelca, 

.1) Igor Stravinsky, Leben und Werk von 
ihm sclbst, Mainz 1957 

~nej úrovni (hral Raicblovu neveľmi vyda
-renú II. symfóniu), Mestský symfonický o~
chester Mariánské Lá::né pod vedením Mi
loslava Bervída precenil svoje sily zarade· 
ním Kaheláčovej IV. symfónie, no ešte viac 
Severočeský symfonický orchester z Teplíc 
:interpretáciou Brahmsovej I. symfónie, i keď 
jeho "záskokový" dirigent . Martin Turnov· 
·ský (za tragicky zahynuv!heho Josefa Svo
:bodu) je dobrým hudobníkom. 

Igor Vaida 
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tá idealistická maximalistická koncepcia, 
podľa ktorej umenie je najvyššou hodnotou 
v ľudskej spoločnosti a umelec je titan, 
ktorého jeho tvorba vyvyšuje nad ostat· 
ných ľudí a udeľuje mu mimoriadne práva. 
Wagner napriek všetkým svojin1 depresiám 
s absolútnou istotou verí v svoje umelecké 
poslanie a celým svojím životom bojuje 
za uplatnenie svojho diela, za to, aby sa 
ľudia naučili milovať jeho novú a zvláštnu 
hudbu, ba žiadal ešte viac, aby sa celkom 
oddali do jej moci. Išlo mu pritom nie ib~ 
o určité kruhy, o obvyklé operné publi
kum, ale o celý národ, o celý svet . . . také 
veľké sa mu zdalo jeho vlastné umelecké 
poslanie. Wagncrova hudba je skutočne ur
čená pre masové pôsobenie (v niektorých 
prípadoch by sa dalo hovor~ť takmer. o 
masovej hypnóze) a WagneroVl sa nesmi~r
ne húževnat)·m zápasom skutočne podarilo 
masy dobyť - pravda, nie ľudové, ale 
široké masy buržoázneho obecenstva. Tomu
l.o ci ef u: monumentálne koncipovanej ume
leckej tvorbe, teoretickému objasňovaniu 
a estetickému obhajovaniu, prebojo
vávaniu svojich umeleck),ch koncepcií, zá
pasu o realizovanie týchto koncepcií zasvä
til celý život. Wagnero"-i bolo v celom 
živote len jedno sväté: jeho dielo; bol pre
dovšetkým a skrz-naskrz umelcom a všet
kým ostatným až potom. Bez toht~ aspekt~ 
heroického tvorivého zápasu a me meneJ 
heroického prebojovávania svojho diela, kto
rému podriadil všetko ostatné, nie je možné 
pochopiť Wagnera, jeho ľudský, moráln~ 
profil, jeho démonický egocentri~mus, idúc~ 
k cieľu s najväčšou bezohľadnostou, ale am 
jeho kľukatý, taký rozporný myšli~nkový 
vývoj, ktorý sa končí negovaním ~deálov 
mladosti, na opačnom póle k východiskové
mu bodu. 

Wagner sa zaujímal o filozofiu a podlie· 
hal filozofick\'111 prúdom svojej doby vo 
väčšej miere ; ko väčšina ostatn)'ch veľkých 
hudobníkov 19. st. Nebol samostatným 
mysliteľom, bol typom aké~osi ~klektického 
salónneho filozofa, ktor)' ftlozofm podrobo
val subjeklívnemu výberu a interpretácii, 
pričom posledným kritériom mu bol ":ždy 
dosah a vplyv tej-ktorej veci na jeho dielo. 
Dalo by sa to azda vyjadriť t ak, že jeho 
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filozofické vedomie bolo určované jeho ume
leckým vedomím. Tým je vysvetlená dosť 
pestrá krivka jeho ideologického vývoja, p l
ného rozporov: od mladonemectva cez mla
dohegeliánstvo, materialistickú filozofiu Feu
erbachovu, utopistický socializmus, anarchis
tický individualizmus Proudhonov a Baku
ninov, schopenhauerovský pesimizmus až k 
príklonu k nacionalisticko-šovinistickým, ra
sistickým a mysticko-náboženským myšlien
kam a k lojalite s Bismarckovou štátnou 
myšlienkou. Wagner si proste aj svoju filo
zofiu podriaďoval svojim umeleckým záuj
mom a cieľom a podľa toho si ju vyberal, 
prispôsoboval, menil. 

Co sa týka ' Vagnerovej revolučnosti a 
jeho účasti na drážďanskej revolúcii r. 1848, 
tu platí tiež, že jeho sympatie k revolúcii 
pramenili predovšetkým z umeleckej a až po
tom z politickej nespokojnosti. Wagner s bo
lestnou citlivosťou, niektorým romantickým 
mnelcom vlastnou, prežíval postupné de
valvovanie umenia v buržoáznej spoločnosti 
oa prostriedok povrchného zmyslového pô
žilku, na zamieňanie vrchohlého ideovo
estetického zámeru so službou vrcholnému 
e fektu, zažil na vlastnej koži nemecké operné 
"šlendrianstvo", predajnosť a absolútnu zá
vislosť umelcov od moci pd1azí. Trpel t)'m
to stavom vecí vo všeobecnosti ako ozaj
stný umelec, dotýkalo sa ho to však aj 
celkom konkrétne a osobne, lebo si uvedo
moval, že pre jeho vlastné umenie, pre 
novú hudobnú drámu v existujúcom systé
me dvorno-meštianskej opernej prevádzky 
niet miesta. Dôkazom toho, že vo Wagne
rovom myslení aj v tomto prípade rozho
dovali predovšetkým umelecké kritériá, je 
jeho nezáujem o konkrétne ciele nemeckej 
revolúcie r. 1848. Wagner vo svojich snoch 
a túžbach zachádzal oveľa ďalej : v skutoč
nosti zamieňal buržoáznu národno-demokra
tickú revolúciu so socialistickou revolúciou, 
resp. so svojinú nie príliš jasnými anarchis
ticky zafarbenými predstavami o socialistic
kej revolúcii. 
. Ako to vyjadril Thomas Mann, Wagner 

Šiel spoločnou cestou nemeckej buržoázie od 
revolúcie ku sklamaniu, k pesimizmu a k 
rezignovanému ústupu do svojho vnútra, 
chráneného, pravda, novou štátnou mocou. 

Wagner poznáva r. 1854 Schopenhauerovu 
filozofiu a stotožJiuje sa s ňou ako s vy
jadrením svojho najvlastnejšieho, najvnú
tornejšieho ja. Neskoršie sa dokonca pokú
ša dokazovať, že ju umelecky anticipoval 
v tetralógii, priznáva jej rozhodujúci význam 
pre svoj život. V skutočnosti aj v tomto 
prípade pôsobili a rozhodovali pod ideolo
gickou nadstavbou jeho umelecké záujmy. V 
Nemecku nastáva po roku 1853 hospodársky 
vzostup, upevňujúci sa kapitalizmus vytvára 
širokú vrstvu hospodársky zabezpečenej bur
žoázie - a Wagner v nej poznáva svoje 
"nové" obecenstvo. Neskoršie sa pridáva na 
stranu Bismarckovej ríše, aby z jeho európ
skej politickej hegemónie urobil podvozok 
pre svoju umeleckú hegemóniu. Pre toto 
všetko mu poskytoval ospravedhlenie a o
právnenie Schopenhauer, jeho myšlienka o 
beznádejnej tragičnosti života, o ničotnosti 
všetkých ľudských snáh. Sotva by sme našli 
názornejší príklad v dejinách umenia na to, 
ako si umelec vytvára pre seba i pre svet 
ideologickú nadstavbu, filozofické zdôvod
nenie pre uzavretie mieru s vládnúcou trie
dou. 

' 'Vagnerovo dielo teda odráža , ako na to 
poukázal Hans Mayer, nemecké bur.Goázne 
myslenie medzi rokmi 1830-1883. Samo
zrejme, v jeho diele sa ideový obsah odráža 
nie priamo, ale sprostredkovane, prethnoče
ne umeleckými prostriedkami. Filozofické, 
svetonázorové pozadie svojich hudobných 
drám premieta Wagner prostredníctvom psy
chológie a mýtu. Wagner šiel za svoj imi ná
metmi stále hlbšie do minulosti: cez histó
riu, cez okruh stredovekých ság až ku ger
mánskemu mý tu. Toto vzďaľovanie sa od 
súčasnosti v námetoch je však nepriamo ú
merné aktuálnemu obsahu jeho diel. N ajre
volučnejší a filozoficky najpokrokovejší ob
sah zaodel práve do časove najvzdialenej- . 
šieho tematického okruhu germánskej my
tológie (Prsteň Nibclungov) . Ale aj pri 
ostatných svojich námetoch je Wagner na
najvýš moderný : vyj adruje zložité problémy 
zložitých ľudí zložitej doby. J eho svet po· 
vestí a bájí sa riadi komplikovanou psycho
lógiou človeka, presnejšie mešťana 19. storo
čia, ale či ide o bohov a hrdinov jeho 
Walhally ,. o Tristana, Tannhäusera atď., sú 
to bez výnimky moderní ľudia, nositelia 
psychologických konfliktov, vyvierajúcich z 
rozporov buržoáznej doby. Súčasne však 
mali byť aj nositeftni určitých konštant
ných, "večných" vášní a emócii ľudského 
srdca, ich činy mali symbolizovať aj pri
rodzené ľudské hnutia v svojej pôvodnej 
nahote, zbavené konvenčných nánosov. Aby 
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mohol znázorniť tieto pra- a všeľurlsl\é mo
menty v ich psychologickej, až psychoanaly
tickej podstate, to b ola jedna z príčin, prečo 
Wagner postúpil od historických postáv, 
ktoré - ako sa nazdával - nemohol celkom 
zbaviť určitých historických konvencií, až 
k m ý tickým. Jednota mýtu a psychológie, 
jednota dobove aktuá'nych a všeľudských 
problémov je podstatou obsahovej zložky 
Wagnerovej hudobnej drámy. 

I keď sa, prirodzene, vo vVagnerovom 
diele ideový obsah odráža nie priamo, ale 
hlavne prostredníctvom p~ychológie a mýtu, 
to nijako nebráni tomu, aby sa nedali jasne 
vystopovať ich filozoficl'é a svetonázorové 
korene. Tak na_::~r. priamym odrazom m yš
lienky o "emancipácii mäsa" Mladého Ne
meclw je opera Zitkaz lásky . Ale jasné stopy 
tejto m yšlienl\y sú aj v neskorších, zrelých 
dielach, v Tannhäuserovi, v telra:ógii, v 
Parsifalovi. Z Fetw•·hncha si \Vagner odnáša 
hlavne ideál slobodného človeka, oslobode
ného z tyranstva prcvzat)•ch náz~rov, ktoré
ho stelesnil vo svojom Siegfriedovi. Tetra
lógia, ktorá vznika'a 26 rokov, nesie pečať 
jeho z'ožitého vývoja v tejto dobe: od anar
chistického socializmu až k sehopenhauerov
skému pesimizmu (Wotan). llmel<•cký o-l
raz jeho ideologického obratu je najzjavnej
ší v Tri stanovi a Tzolde. vVagner si však 
aj po osvojení Schopenhauerovej filozofie 
ponechal sč :-t sti niektoré svoje star$ie názory 
a aj tie našli umelecký výraz v jeho neskor
ších dielach, napr. demokrntickorevolu"né 
myšlienky v i\!ajstroch spevák'lch norimbcr
ských. Parsifal, dielo staroby, je konglo
merátom starších i novších filozofických 
názorov - napr. tu do náboženskej m ystiky 
zaznievajú ešte oh lasy na mladonemeckú 
"voľnú híslm" ap. 

Hudobné prostriedky, ktorými vVagner 
zvýrazňoval svoje obsahové zámery a ktoré 
vyústili do vytvorenia nového operného ty
pu: hudobnej drám y, sú dostato<'ne známe. 
Vieme, že \Vagner geniálne novátorsky tvo
rivým spôsobom spojil spomienkový motív, 
známy zo starších opier, a Beethoven'lvu 
motivicko-t.ematickú prácu a vytvoril systém 
leitmot.ivickej techniky, a že tým v podstate 
preniesol do opery určitý symfonický pr·n
cíp. Vieme, že to urobil zo snahy o čím 
konkrétnej šie hudobné zvýra?nenie zložit ých 
psych ologick ých obsahov, teda z hudobno
oznamovacieho a výrazového zámeru, i to, 
že sa mu leitmotív v rukách premenil 
n a nový formov)• princíp, zjednocujúci 
širo],é plochy jeho hudobného rozvíjama v 
hudobn)·ch scénach, dejstvách, operách, ba 
i v celom opernom cykle. Knepler novšie 
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poukázal na to, že Wagner používll širok() 
založené monotematické spevné útvary pre 
nekomplikované, jednotné a vyrovnané cha
raktery (Siegfried) a leitmotivick)·m slo
hom, t. j. tematicky spracované symfonické 
plochy pre tragicky rozorvané, rozpoltené
"moderné" charaktery (\\1otan). Do služie!> 
psychologického prehlbenia d eja a charaktl'· 
rov zapojil okrem leitrnot.ivickej techniky aj 
harmóniu a zvukovosť a dovi.edol ich po
stupne n esmiernym stupľ\ovaním a zinten
zívnením k dovtedy netu~enému ob ohateniu 
a rozšíreniu (Tristan etc.). Učebnice mo~ 
dernej harmónie sa začínajú kapitolou o 
Wagnerovi ... 

Na druhej strane protikladnosť jeho osob
nosti, jeho myšlienkového vývoja sa ne
mohla neodraziť v jeho umeleckej tvorbe. 
Pravda, nebolo by spravodlivé pripisoya( 
všetky negatívne črty jeho diela na jeho osob
ný účet., mnoho z toho patrí na účet d oby. 
To, čo Romain Rolland eufemisticky nazval 
hy pertrofiou citlivesti, čo N ietzsche nevá
h al označiť za čosi choré (je príznačné, 
akým až chorobne vzrušujúcim ú~inko.m pô
sobila Wagnerova hudba na ženy a vôbec 
na nervove slabších ľudí), ten určitý ne
urotický, až h ysterický prvok patrí do 
anamnézy romantizmu. Nietzsche vycítil a) 
to, že pod heroiclw-monumentálnou maskou 
sa ukr::•va človek unavený, človek úpadko
vej dobv. Niektoré zvláštne rozpory Wagne
r..,vho diela, ktoré nám dnes pripadajú ku
riózne, až nevkusné, vyplynuli zaiste z jeho 
najv nútornejšieho založenia: napr. rozpor 
medzi intímnym, subtfne krehký m obsahom 
a m onumentúlnnu formou (Tristan) , uved e
nie náboženského mystéria na hrubozrnne 
teatrálne operné javisko 19. st. pred buržo
ázne obecenstvo (Parsifal), miešanie ero
tičnosti a náboženstva (Tannhiiuser, Kun
dry ) a vôbec to erotické podh ubie jeho 
umenia - niečo také by však n ebolo možné 
v nijakej inej dobe ako v romantizme. 
Tak isto osolme, ale aj dobou podmienená 
je monumentalita, ktorá sa n iekedy mení v 
zd'havosť, jeho pátos, ktorý sa miestami 
stúva bombastom. Neubránil sa ani tomu. 
aby to, proti čomu najväčšmi tasil meč 
v opernej literatúre svojej sú"asnosti, nepre
niklo aj do jeho vlastného diela - také to 
holo v tej dobe živé a silné. ale aj typicl\é. 
Napr. Meyerbeerova veľká opra, ktorá 
vnikla dokonca do te tralóg:e v podobe dl
h ých hudobných p'ôch s výlučne d ekora
tívnou funkciou. Alebo či sa neprehrešil aj 
proti najsympatickejšej téze svojej estetiky. 
ktorou je v yžadovanie ideového obsahu hud
by proti púhemu hudobnému pôžitkárstv u? 
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•••••• • ••• Talich-osoBNost vvcHovAvAJúcA 
Václav Ta/ich bol vždy a 1•šade vodcov

skou a učitel'shou osobnosťou. Pedagogickú 
činnos( považoval :a svoje poslanie. Videl 
v nej len inú stránku večného zápolenia o 
nedosiahnutelné a vždy unihajúce vrcholky 
umeleclu- j dol>onalosti. Ako umelec, htorý 
vystúpil najvyššie a uvidel nedozerné diala
vy, ochotne pomáhal mladým a obo~namo
val ich so svojou cestou, hladaním, niehedy 
i bltídením. Doházal vopred upo~omit' na 
nebe~pečné z rázy i vytýčiť orientačné body 
k výstupu. Tým, že vedome odovzdával 
svoje rozsiahle vedomosti a skLÍseno.~ti, klá
dol zá"lady pre vytvorenie ::.dravej tradície, 
ktorá ne::.ačína odbúraním dosiahnutých vý
sledkov, ale naopak. kladne na ne nadvä:;u
je a potom už svojsky pokračuje v odlro:.e. 

N iektorí pedagógovia tvrdia, že môžu žia-

V jeho hudbe sú Yedomé a chcené rozkoš
nícke tóny, zmyslovo dráždiace a ukájajúce 
tóny - je síce pravda, že v službách ide
ového obsahu, ale či im nevenoval priveľa 
miesta, privefa farieb? Wagner má mnoho 
strán v svojich partitúrach, kde vedome i 
úm yseb1e chce hudbou opájať, omamoYať 
( sám sa vy jadril, že hudba, ako tvorba i 
ako konzum, je narkotikum). Ci to nepatrí 
do t.cj istej kategórie, i keď na oveľa vyššej 
rovine, vyššej i v zmysle rafinovanosti a 
dokonalosti účinku, ako tie stránky súčasnej 
talianskej opernej tvorby, pre ktoré nazval 
napr. Rossiniho " rozkošníckym, v najbuj 
nejšom lone p1·epychu sa usm ievajúcim sy
nom Itálie"? J e príznačné, až zákonité, že 
pr:ívc tými zložkami svojho umenia, ktoré 
boli najväčšmi poznai'cné dobou, najväčšmi 
zapôsobil na svoiich súčasníkov. 

V umení sa n~dá klamať. Aj Wagnerova 
hudba nemi1osrdne ako zrkadlo odráža sla
biny jeho koncepcie. Wagner je veľký tam, 
kde pravdivo kreslí typické charaktery, 
problémy a konflility svojej doby. Zlyháva 
tam, kde sn snaží podoprieť, dokaz'lvať, 
obhajovať svoje ideolog ické 7mätky a bludy. 
Vcfm i zaujímavým odrazom ideových pro
tikladov niektorých Wagnerových diel je 
nejednoznačné vyznPnie j eho huclby. Súmrak 
bohov vyznieva podľa niektorých ľudi ab
solútne pesimisticky, naproti tomu niektorí 
cítia v zúvere optimistické vyj:J~nenic. Po
dobne sa rozchádzajú názory o optimistickom 
či pesimistickom vyznení hudby Tristana a 
Izoldy. Najzaujímavejší protiklad sa vyvi
nul medzi W:Jgnerovou teóriou a jeho hud-

ka naučiť len dirigentskej technike, pričom 
hlboké v::.delanie, ktoré dirigovaní~; predpo
kladá, musi vraj žiak získa( sám. Taliclwv 
názor bol úplne opačný. Jeho úsilím bolo 
čo naj1•iac ro:.v íja( muzikalitu adepta, jeho 
::myse! pre slohovos( a výstavbu diela. Ta
lieh učil predovšetTtým hudobnému umeniu 
a až potom dirigovaniu. Túto shutočnos( 
dobre pochopili inštmmentalisti, ktorí nav
števovali jeho predná.~ky a čoslwro vyhla
sovali, že začínajtí lepšit hra( na svojom 
nástroji. Vedeché teórie boli Talichovi len 
jedným .t inšpiračných zdrojov. Zastával 
IV agnerov názor, že všetko v tLmení sa :;a, 
kladá na životnom príklade a získava sa len 
.•právnóu praxou. 

Publilmm na orchestrálnych skúškach po
klaeúlt za samoznjmosť. Nie/enie umožiío-

bou. WagneroYa hlm·ná teoretická myšt:en
ka hlása, že v opere je dráma mužsk)rm a 
hudba ženským princípom, že dramatická 
m yšlienka oplodimjc, dráma v ládne a hud
ba prijíma, slúž i. Jemu samému bola hudba 
,·žd y prostriedkom, n:kdy nie cieľom. Vý
sledok je však celkom opačn)'. Stalo sa 
mu to, čo raz Zdenčk Nejedlý vyjadril v 
súv islosti s Goethem a Schubertom tak, že 
Schubert zhltol Goetheho. Nuž, v tomto 
prípade Wagner-hudobník zhltol Wagnera
dl·amntikn. Jeho teóri a o všeumelcckom die
le zlyhala : j eho všeumelecké die'a sa roz
padli na svoje jednotlivé súčasti , a čo z')sta
lo ako trvalá hodnota, to je jeho hudba. 
'Wagner je dnes prekonaný ako teoretik, i 
kelf v jeho estet1ckom odkaze obdivujeme 
nejednu zdravú myšlienku, je prekonaný aj 
ako d1·amatik (mimochodom, už on sám v 
sYoji.ch vrcholných, najjednotnejších dielach, 
v Tristanovi a v Majstroch spevákoch, pre
konal svoje vlastné teoreticky formulované 
dramatické postuláty ) , nehovoriac o ďalších 
prejavoch jeho mnohostrannej osobnosti, o 
jeho pozlútenej filozofoi a o j eho básnickom 
odkaze. Z nehudobnej zložky jeho hudob
ných drám javí sa nám dnes veľká časť 
ako nenapravitcľne zastaralá. Hudba však 
hovorí ovefa v iac ako text, ba čo viac, 
často oj niečo iné ako text, ba dokonca 
hovoi'Í nj bez textu. Nie je náhoda, že in
strumentálne časti jeho diel sú trvalou sú
čnsCou konce1·tných programov. Hudba, kto
rá mu mala byť iba prostriedkom, zvíťazila, 
ona pozdvihla svojho tvorcu na Parna~ gé
niov. VIERA SEDIV A 
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val, ale dokonca vyžadoval prítomnos( po
slucháčov, keil sám študoval so sólistom 
piesne, árie alebo inštrumentálny koncert. 
Podobne ako vynikajúci herci nerozlišujú 
velké a malé úlohy, vedel s rovnakou dô
vernosťou pracovať s jedným kontrabasom 
al6bo fagotom práve tak alw s najkompliko
vanejším nástrojom - orchestrom. Patrilo k 
jeho velkej pedagogickej schopnosti, že ne
zošnurovával individualitu žiakov, ale na· 
opak, rozvíjal ich tvorivú fantáziu. Záležalo 
mu vždy na tom, aby sa najprv dozvedel 
názor všetkých prítomných. Iba potom za· 
siahol. V oblasti umenia neznášal vyslovo
vanie absolútnych kritérií a považo-val to 
za známku obmedzEnosti. 

Talich, rozvádzajúc Platónov v_ýrolt 
"krásne je obťažné", vždy doplňal: " /e to 
dobn, aspoň máme čo robiť." Práca mu bo
la prirodzenou potrEbou a rozkošou. Je 
neuveriteľné, s akou priam legendárnou dô
kladnosťou študoval partitúry diel, ktoré 
Ôvládal už dlhé desaťročia. 

Aby adept pochopil, ako si má správne 
počínať, Ta/ich často nahlas rozpriadal niť 
svojich myšlienok a ukazoval, ako rieši 
problémy vlastnej práce, ako postupuje pri 
štúdiu partitúry. Ziak bol svedkom, alw 
Talich uvažuj6 pri určovaní smykov, pozo
roval, ako sa z primárnej zvukovej predsta· 
"~>Y rodí jej technická realizácia. Bolo ohrom
ne poučné pre mladých l'udí - zväčša in
klinujúcich k citovej prekypenosti, hybri
dite - keil v Talichovej dielni boli upozor
není na hlasický zákon platnosti každej noty 
a videli, aho každá gramatická značka, bod
ka či čiarlw je sústndene zvážená, nikdy 
nie samoúčelne, ale jej funkčnosť je 'Vždy 
určená pod zorným uhlom celku. Talich sta
val budovu diela od atómov jednotlivostí, 
ktoré vynášal z chaosu náhodilostí do svetla 
zákonitých vzťahov a harmonických pome
rov . 

Posledné dotvorenie sa slávilo na koncer
te. Talichove večery mali pečať, ktorú sú 
schopní vtlačiť len najväčší umelci. Zvlášt
ne fluidum, vyžarujúce z dirigenta, sa pro
stredníctvom orchestra prenášalo na uchvá
Uné poslucháčstvo, ktoré strácalo svoju pa
sívnu funkciu a stávala sa aktívnym rezo
nujúcim nástrojom. 
Mŕtvy prístroj, akým je i najdohonalejší 

nahrávací aparát, žial, nikdy nemôže zachy
tiť ono ishriace očarenie. Talich prenášal 
poslucháčov z koncertnej siene do svojho 
okruhu verejnej samoty. Zvláštne:. v tých 
chvíl'ach vždy skláňal hlavu doľava. Priťa
hovali ho milované husle, či bohatstvo 
"~>lastného srdca? 
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Jeho umElecký vývo1 coraz viac smeroval 
l;, poriadku. Prešiel od N ilcischovho "Alles 
muss singen" k reprodukcii melodických 
útvarov, ktoré - bez toho, že by strácali io 
svojho lineárneho kúzla - boli podrobené 
rytmichej zálwnitosti, boli "navešané na 
rytmus". I v syntaxi sa zjednodušoval; pre
to rád užíval grécky pojem umiernenosť. 
Stále viac inldinoval k štíhlosti tvarov, hu 
klasickej jednoduchosti. Nebola to však jed
noduchosť suchá, ale plná fantazijnej miazgy 
a šťavnatosti. O čo bol prostejší, o to sa 
stával silnejším. Zálwn mu nakoniec dal 
silu a slobodu. 

T alich neustále zdôrazňoval eticltý postu
lát umelca služobníka a ušľachtilého človeka. 
Ten je väčší, kto oddanejšie slúži. Aké máme 
úmysly, to sa odhalí. Casta opahoval: "V 
hudbe sme nahí. Môžeme sa 'l> sebe mýliť, 
ale svedect'l'o hudby o nás je neklamné." 
Služobnosť prináša nevyhnutnosť zasadiť sa 
za neuznávané diela. V tomto boji treba 
počítať aj s ranami. - Najviac ho roz
hnevala prázdna, bezobsažná rutinovanosť 
dirigenta, ktorý končí tým, že dielo tech
niclty zvládne a nejde ďalej. Iba tam sa Ta
lichovi vynárali stále obťažnejšie problémy. 
V ilačným spôsobom rástol s nimi a stával 
sa velhým. 

V hudobných Ttruhoch sme často svedka
mi, alta hudobníci neustálym hraním strá
cajú nadšený vzťah k dielu a dokonca začí
najú k nemu cítiť odpor. Je to smutná 
skutočnosť - ale podnetná, aby sme sa 
zamysleli nad jej -vážnym problémom. Cas
tým opakovaním nám zovšedn6jú i naj
vznešenejšie veci. Ruku na srdce: kol hí 
z nás si uvedomujeme krásu slnka, jedineč
nosť hviezd, harmonickú rovnováhu v last
ného zdravia, dýchania; aké je to predsa len 
zázračné, ak si odmyslíme zovšedňujúce 
opahovanie! 

Dlho som nechápal práve túto prbwčnú 
črtu Talichovho intupretačného umenia: 
vedel dielo tlmočiť 'Vždy novým a vždy 
presvedčivým spôsobom. Ešte nedokončil 
jednu nahrávhu, a už mal plnú hlavu ná
padov vytvoriť dielo úplne opačným spôso· 
bom a naplniť ho celkom novým obsahom. 
Toto majstrovstvo má obdobu len v prírode, 
v jej spojení plodnosti s pant.nskosťou, 
v prípade, htorá s rovnakou láskou a svie
žosťou vytvára každú novú sedmokrásku
aha o tom píše Goethe. - Und alle deine 
ho he Werke sind herrlich, wie am ersten 
Tage (Faust). 

Myslím, že Talich mal dva zdroje tohto 
majstrovstva: Predovšetkým to bola ohrom
ná fantázia, ktorá čerpala z prirodzeného 

bohatstva jeho duše. Tento poldad vedome 
rozvíjal každý deň. Podobm ako César 
Franck, ktorý to nazýval " réserver le temps 
de la pensée", aj Talich si vyhradil denne 
aspoň hodinu, aby rozširoval svoje duševné 
horizonty čítaním básní, filozofických spi
sov alebo štúdiom v ýtvarných diel. Od toh
to postulátu neupúšť al ani v časoch, ke il 
ho postihla očná choroba. Vtedy sa mi do
stalo vyznamenanie lroždý -večer mu lwdinu 
prt:.dčítavať. 

Druhý prameň vidím v jeho úzhom vzťa
hu k prírode, ktorá mu bola vždy najväčšou 
učiteľkou. PrírodE venoval jeden deň v týž
dni. Na celodenných potulkách sa rodili pri
rovnania rovnako hrásne ako v ýstižné: 

"klarinet sa musí vznáša( ako motýl nad 
riehou," " musíme zahrať onen zvláštny z vuk, 
ktorý počujeme v lese, h.Eil je úp/.ne ticho." 
Láhala ho príroda každej tváre. Spomínam si, 
s akou titanskou rozkošou odolával celý deň 
v lesoch príšernej februárovej víchrici, láorá 
zastavila pouličnú dopravu. Talt aho modrá 
obloha vyrastá z hrajiny, ltlenie sa nad ňou 
a širokým oblúhom sa k nej zasa znáša, po
dobne i Talichova hudba sa rodila v prírode 
a prev iata j~;i širohým dychom sa vracala 
h luilom, aby ich obšťastnila. Talich m iloval 
hudbu, pretože cez l'íu sa h nemu vracal vlast
ný život. Hudba sa mu stávala najbohatšou 
formou života - láshou k #vatu. 

ZDENEK BILEK 

K životnému jubile~ o4L6ina íJ3erhy/;o ·l 
13. maJa oslávil známy bratislavský vio

lončelista Albín Berky päťdesiatku. Jeho u
melecká činnosť je spätá s rozvojom sloven
ského inštrumentalizmu a s rozkvetom slo
venskej hudby. Ako sólista, komorný hráč, 
koncertný majster a pedagóg má nemalý 
význam pre náš hudobný život. 

Albín Berky sa narodil v Nadliciach v To
poľčianskom okrese. Prvý kontakt s hudbou 
nadviazal v Ziline, kde sa naučil hrať na 
husliach. Profesor Pozdina, člen Moravského 
kvarteta (žiak profesora Huga Bekkera) za
čal v Ostrave 14-ročného Albína učiť hre na 
violončele. V Prahe absolvoval Berky kon
zervatoriálne štúdium pod vedením prof. La
dislava Zelenku, ktorý ho neskoršie viedol 
aj v m ajstrovskej triede. Konzervatoriálne 
štúdium zakončil Berky Haydnovým kon
certom a vysokoškolské štúdium uzavrel re
citalom a Dvorákov)= koncertom. 

Ešte počas štúdií v majstrovskej triede 
sa Berky podrobil verejnému konkurzu 
Symfonického orchestra pražského rozhlasu. 
Obstál v ňom medzi mnoh)=i uchá
dzačmi ako prvý. Po ahsolvovani majstrovskej 
triedy prešiel ako 22-ročný do Symfonického 
orchestra ostravského rozhlasu. 

V roku 1939 sa Berky vrátil na Sloven
sko, kde nastúpil ako koncertný majster or
chestra bratislavského rozhlasu. V roku 1945 
sa stal Berky profesorom Státneho konzer
vatória v Bratislave. Pri vzniku VSMU začal 
činnosť ako vysokoškolský pedagóg. V roku 
1952 ho spolu s Michalom Karinom a Ti
borom Gašparkom vymenovali za sólistu 
Slovenskej filharmónie. 

Cinnosť Albína Berkyho je veľmi bohatá. 
Ako sólista interpretoval veľký počet diel 
svet~vej inštrumentálnej tvorby (Dvorák, 
Haydn, Schumann, &ccherini, Cajkovskij, 
Saint·Saens, Kabalevskij, Prokofiev, Chača
Lurian; s Aktardžievom, ako aj s Gašparkom 
interpretoval Brahmsov Dv~jkoncert, s Gaš
parkom a Karinom Beethovenov Trojkon
cert pod vedením K. Ančerla) . Zo sloven
skej koncertnej tvorby uviedol ako premiéry 
Jurovského a Očenášov violončelový kon
cert. 

. Zo sonátovej tvorby predviedol takmer 
všetky diela slovenski'ch autorov, veľký po
čet skladieb svetovej klasiky , romantiky a 
moderny. Okrem toho je Berky autorom 
viacerých transkripcií z tvorby N. Paga
niniho aW. A. Mozarta. 

Ako komorný hráč pôsobil Albín Berky 
v mnohých združeniach. Osem rokov bol 
členom Bratislavského kvarteta v zložení 
Móži-Weidinger-Hoffmann- Berky. Ako 
člen tria SF uviedol mnohé diela svetovej 
klasiky, ako aj slovenskej tvorby (účinko
val napr. v Klavírnom kvartete Eugena Su
choňa) . 

Koncertné cesty viedli A. Berkyho aj do 
zahraničia; vystupoval v Maďarsku, Rumun
sku, Bulharsku. Sovietskom sväze, NDR a v 
Belgicku. V NSR vystupoval s M. Karinom. 
Teraz pôsobí v NDR ako sólista Symfonic
kého orchestra berlínskeho rozhlasu. 

Pedagogická činnosť Albína Berkyho je 
tiež veľmi rozsiahla. Mnohí z jeho žiakov 
účinkujú v našich vrcholných telesách, ako 
SF a Symfonický orchester Cs. rozhlasu. 
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CIE Ľ AV ED.O M.Ý 

Bhídiaci Holand'an 
• Íl 

• • 
Inscenovať v súčasnosti \Vagnerovu ope

ru znamená podobrať sa na komplikovanú 
t!-lohu . I pri nespornej náročnosti wngnerov
skej opernej partitúry neleží však ťažisko 
inscenačných ťažkosti v zvukovej realizácii 
n '>tového zápisu. Nároky, ktoré na sólistov, 
sbory a orchestrálny aparát kladie súčasná 
opera, sú nepomerne vrššie. Pri inscenácii 
Wagnera stojí dnes v popredí predovšetkým 
otázka režijnej koncepcie. 

Košická inscen<ícia Biúrliaceho Holanďana 
(premiéry 27, a 30. 4. 1963) ukázala v tom· 
to smere kus premysleného a cieľavedomého 
úsilia. Režisér Kornel Hájek zanedbal v svo· 
jej koncepcii všetky podradné, naivne ro· 
mantické momenty, ktorých je v librete a 
v pôvodných inscenačných poznámkach 
skladateľa veľmi veľa a sústredil sa na rea· 
iistický výklad ústrednej postavy. Blúdia
ceho Holanďana pochopil introvertne, v ro· 
vine jeho vnútorného zápasu o zmysel ži
vota, o lásku a duševný pokoj, a nic v rovi
ne rozprávkovej ilustratívnosti, falošnej von· 
ka~šej ~fek~nosti _jeho mystickej, tajomnej 
extstenciC. Z "taJomného kapitána" mí-tvej 
lode, bezcieľne brázdiacej oceány a nahá
itajúcej strach bohabojným pútnikom, stáva 
sa tak nešťastný, rozorvaný .,wahnfried", 
hľadajúci č l o ve k Vzniká typ. Typ hojne 
zastúpený aj v dnešnej dobe. Wagnerovský 
svet sa dotýka súčasnosti. 
: Všetky inscenačné prvky (výrazové, po· 
hybové a priestorové riešenie výstupov, scé
na, kostýmy, osvet enie ap.) sa rozvíjajú v 
zhode s týmto základným režisérskym zá
merom. Celá dramatičnosť opery sa tak 
koncentruje do vnútorného sveta posl{lv. Je 
preto celkom pochopiteľné, že · najlepšie pô· 
sobí prvé a najmä druhé dej~tvo, kde : liu
d?~n~ ~ libretistické riešenie dávalo Hájko
YI naJV1ac· príležitostí vytvárať napätie kon
frontáciou psychických procesov v posta
vách opery. Dejstvo posledné, v ktorom je 
na r t;l latívne krátkej ploche (opro'ti 55 minú
tam Il. dejstva má III. dejstvo len 25 min.) 
s~?~~entrované veľa .situačného napätia, vy
btJaJuceho . sa vo vyraznej pointe Se;ttinho 
scb~obetovania a Holanďarwvl10 vykúpenia, 
ncposobí už tak ucelene a - čo je vlastne 
p~r~doxné - oproti II. dejstvu nestupňuje 
dtvakovu pozornosť. Je . v ľíom aj niekoľko 
režijných kazov (nedomyslené rŕešenie ob
javenia sa posádky Holanďanovej lode). Ne-
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ŕešpektovánie inscenačných pokynov sklada-' 
teľa v jeho závere (i ked' je nespornú naiv- . 
nosť ich autentického 'znenia) oslabuje ka~ 
tar.tickľ- vy?.Denie diela. V lí.udbe je katarzia 
obsiahnutá, no nie je podchytená na javis
ku. 

V scénickom riešeni (Ján Hanák) všet· 
kých troch dejstiev sa uplatňuje zhodná 
kompozičnú zákonitosť. Priestor javiska roz· 
deľuje myslená priečna plocha na dve sy 
metrické polovice. Toto rozdelenie nadobúda 
v celkovom javis'kovom riešení funkciu ra· 
c-ionálneho princípu: vo výstupoch Holanďa
na s Dalandom i Holanďana so Sentou od· 
deľ uje od seba dva kontropunkticky prebieha
júce psychické procesy a súčasne sa stáva 
miestom ich vzájomného splývania. 

Hudobné naštudovanie je vcelku na dob
reJ urovni. Dirigent Ján Kende vedie or
ches.ter s istotou cez úskalia wagnerovskej 
parlltúry. I keď v Blúciacom Holand'anovi 
nie je ešte celkom opustený systém uzavre
tých čísel , predsa už hudba tejto opery nesie 
znaky neskoršieho Wagnerovho vyjadrova-

STARÁ ROZPRÁVKA ---------Vosti'ákova Snehulienka a sedem trpasli
kov patri medzi najviac hrané balety našej 
~účasnej tvorby. Príčiny jej vyhľadávanos
ti ? Málo baletov domácej produkcie a ešte 
menej pre deti, známy a medzi deťmi ob
rúbený rozprávkový námet a v nie posled
nom rade i samotné umelecké stvárnenie 
tohto námetu. 

Videli a počuli sme solídnu prácu. Nič 
110vého pod slnkom, ale to, čo je, je uro
bené vkusne a dobre. Vostrák má pre javis
kovú tvorbu (baiet) zrejme vrodený zmysel, 
má skúsenosti. p rax (patrí k najplodnejším 
skladateľom baletov u nás) a zd ravé muzi
kantské cítenie. Má v dobrom zmysle slova 
rutinu. Cíti, čo balet potrebuje, vie, čo kam 
dať: účinne strieda dramatičnosť s j emnýlni 
lyrickými partiami. Úsmevných momentov 
a humoru mú hudba Snehulienky málo, roz· 
hodne menej, než by to niektoré scény 
zniesli. Vostrákov balet má spád. Tento mu 
azda chýba v I. obraze (kráľovský dvor), 
a ie to je už skôr vina určitej disproporcio
nality. libreta J. Reya. Vo vyjadrovacích 
prostr1edkoch sa Vostfákova hudobná reč 
netají príbuzenskými vzťahmi s krstným 
otcom celého diela Sergejom Prokofievom. 

cieho spôsobu, pre ktorý je príznačné kon
tinuitné splývanie rozsiahlych plôch, zotre· 
tie hraníc medzi jednotlivými situačnými 
fázami. Interpretácia takéhoto druhu hudby, 
ak nemá len podčiarknuť črtu istej improvi
zácie vo wagnerovskej hudobnej archi tekto
nike, na ktorú upozornil Stravinskij, vyža
duje neomylnú istotu pri voľbe tempa a je
ho častých zmenách. Tento probtém Kende 
zvládol úspešne. 

N úročné postavy Holanďana a kupcovej 
dcéry Senty vytvárajú Miroslav Hájek a Gi
ta Abrahámová, s ktorou alternuje Helena 
Gmucová. Hájkov v)'razný hlaso~· fond i 
kultivovaný herecký prejav sa plne uplat· 
ňujú. V treťom dejstve nastáva však ullho 
istý pokles (nie v hereckom sústredení, ale 
v hlasovom prejave), čo spôsobuje, že dojem 
je . o ~-~č? mat~ejši ako v dejstvách pred
chadzaJumch. G1ta Abrahámová najmä v 
balade a v duete s Holanďanom v II. dej
~tve podáva vrcholný spevácky i herecky 
yýkon. Vytvára postavu Senty presvcdčivú 
jej typick)·m sklonom k sebaobetovaniu v 

V NOVOM RÚCHU ---------Aké je Vostrákove dielo, taká je i jeho 
bratislavská inscenácia. V podstate jej ne· 
možno nič alebo len málo vyčítať. Karol 
Tóth svojou repertoárovou politikou i v.ast· 
nou choreografickou prácou vedie bratislav
ský balet k čoraz vyššej úrovni. V Snehu
lienke · je skromnejší. Vlastne ani samo 
dielo nie je také náročné. Choreograficky 
najpozoruhodnejšie bol riešený I. obraz, v 
ktorom diváka zaujme hlavne zaujímavo 
komponovaný a interpretovaný tanec dvo
ranov. V hľadisku však sedí najmä malý 
divák. Jeho záujem a pozornosť sa sústre· 
ď.ujú pre_dovšetkým na scénky Snehulienky 
a. trpaslíkov. Tieto miesta sa podariio uro· 
b1ť choreografovi a režisérovi v jednej osobe 
(tu hlavne režisérovi) príťažlivý-mi a sympa· 
tickými. 'tažil tu z dobrej hereckej a pohy
bovej práce predstaviteľov trpaslíkov. V 
týchto scénach realizoval aj niekoľko dob· 
rých nápadov, ktoré vyšli éfektne. Umelec· 
ká fantázia Tóthova je však iste bohatšia, 
mohol ju viac uplatniť i v týchto scénach. 

Výtvarníkovi Gáborovi vyšla účinne krá
ľovská. sieľ1. V· lesnj ,ch scénach by však 
neškodJla vynaliezaYosť' ·a väčší zmysel pre 
v'ku~. 

láske, s ktor)·m neustále kontrapunktuje 
~eha a súcit.Daland Ladislava Neshybu 
Je zvládnutý bezpečne, s citom pre 
mieru, najmä v chúlostivých výstupoch v IL 
dejstve, kde túto postava osciluje v silo
čiarach napätia medzi Holanďanom a Sen
tou a svojou prízemnou prostoduchosťou a 
zdanlivou zbytočnosťou podčiarknutou i rc· 
žijne, tvori zaujímavý kontrast. J aroslav Ul
rych, hosť z Brna, v role Erika nepresved
čil. V kľúčových miestach je herecky bez
radn)' a ani po speváckej stránke sa nczhos· 
til svojej úlohy celkom bezpecne. Postavy 
kormidelníka (St. i\lartiš, J. Regec) a dojky 
Mary (Oľga Golovková, ~Iária Adamcová) 
vhodne zapadajú do dobrej úrovne insce
nácie. 

Sbory nesú známky dobrého naštudova
nia. Nebolo však už v silách sbormajslra 
Romana Skfepka, aby pri ceLkom nedosta
čujúcom obsadení (12 spevákov!) vyznel 
sbor Holanďanových námorníkov s patrič
nou v)Taznosťou. 

Juraj Hatrílt 

Kladom výkonu celého ensemblu a najmä 
sólistov je, že ich interpretácia je svedomitá 
a umelecky náročná, i keď slúži h.avne po· 
trebám najmladšieho publika. (Nebýva to 
u nás zvykom. Nemyslíme tým iba balet.) 

Orchester s dirigentom A. Vykydalom re
produkoval pomerne náročnú Yostfákovu 
partitúru na s.ušnej úrovni a reprodukoval 
ju sústredene. Sústredenosť treba na tomto 
mieste zvlášť oceni ť. Zu;;a Marczellová 
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Stretnutie s musicalom ··-· 
Ako novinku uviedla Nová scéna v Brati

slave musica! Cole Portera Pobozkaj ma Ka
tarina. 

O musieale sa v poslP-dnom čase veľa dis· 
kutuje, obhajujú ho, kritizujú; diskutuje sa 
o právoplatnosti jeho existencie, o jeho per
spektívach. Sta tistické údaje o počte pred
stavení musicalov na svetových scénach 
svedčia o tom, že sa tento útvar zrodil pod 
šťastnou hviezdou a zatiaľ plne prekvitá. 
Lepšie však než čítať a počuť je vidieť a po
čuť. Na to sme doteraz mali málo príleži
tostí, ba takmer žiadnu. Preto treba vítať za
radenie Porterovho diela do programu NS. 

Možno sme nevideli to najlepšie a 
najtypickejšie, čo tento najmiadší a 
najmodernej ší hudobnodramatický žáner 
má; stretnutie s Katarlnou bolo však prí
jemné. Co je sympatické na rnusieale ako 
takom? Sympatické je, že po dejovej strán
ke nekráča celkom vyšliapanou cestou, ne
špekuluje so zaužívaným, so šablónou, ktorá 
je pre bežné produkty ľahkej múzy prvo
radá a najtypiekejšia. Sentiment, smútok, sl
zy, vtip, humor, iróniu, paródiu podáva 

Elena Kittnárová a Jaroslav Rozsíval, tvor-
covia nai'l>ýrazneiších postáv. · 

Foto: A. Smotlák 
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divákovi v náročnej a nekonvenčnej podo
be. 

Sympatické je, že hudba musicalu má sa
mostatný spôsob vyjadrenia deja. Harmo
nizuje síce s obsahom, ale je dramaturgicky 
aktívna, hlbšie, s všeobecnejšou platnosťou 
vyjadruje dej. Nie je iba podfarbením deja, 
nezastavuje a nebrzdí hru, neopakuje veci 
povedané už prózou vo verši a v reči rý
mov. Musica! nie je teda žáner zhudobnený, 
ale je to žáner hudobný. Sympatické je 
ďalej to, že v musicale nie je balet iba a
traktívnym príveskom, ale vytvára okolo 
deja svojskú atmosféru, rečou pohybov spl
ľia i epickú úlohu. 

Dej, hudba, spev, tanec - štyri rovnocen
né hlasy musicalu sa navzájom prepletajú, 
doplň aj ú. Rovnocennosť týchto zložiek -vy
žaduje aj interpreta s výborným herectvom, 
s dobrým hlasovým fondom a speváckym 
prejavom a s vyspelou pohybovou kultúrou. 
Tejto požiadavke samozrejme !ažko vyho
vieť stopercentne, najmä v divadle, v kto
rom ešte doteraz zápasia o dobrú a umelec
ky hodnotnú interpretáciu musicalu podob
ných hudobnodramatických žánrov. Insce
nácia v Novej scéne bola však tentoraz na 
slušnej úrovni. Chyby sa nájdu vždy, možno 
ich bolo viac, než treba (vždy znovu sa 
objavujúca chronická nemoc - nezvládnu
tie prózy u niektorých predstaviteľov, vý
kyvy vo výkone orchestra na premiére a na 
ďalších predstaveniach atď.), ale prečo vy
čítať chyby tam, kde bola snaha dať divá
kovi niečo lepšie a kvalitnejšie, než je zvyk
nutý konzumovať? 

Libreto tohto musicalu vytvorila dvojica 
Bella a Samuel Spewack. SCastne a s vkusom 
sa im podarilo zlúčiť Shakespearovu komé
diu Skrotenie zlej ženy (samozrejme, okyp
tenú) s osobnými problémami hercov diva
delnej spoločnosti, ktorá túto komédiu hrá. 
Zivotné a šťavnaté sú najmä postavy ústred
nej dvojice - Freda Grahama a Lilli Va
nessi. V Shakespearovej komédii hrajú Pet
ruccia a Katarínu a tak trochu aj sami se
ba. 

Cole Porter použil v tomto musicale všet
ko, čo sa dalo, čo ktorá situácia vyžadovala: 
džez, sladkú, snivú melódiu, kuplet, hudob
nú paródiu a pod. Divák si to uvedomuje, 
ale akosi mu to neprekáža. Skladateľ túto 
štýlovú zmes serviruje veľmi zručne. 

Z. M. 

Slovenská filharmónia 
Prvý koncert aprllového abonentného 

cyklu sa uskutočnil li. a 5. aprlia pod tak
tovkou Ladislava Slováka pri príležitosti 
osláv 18. výročia oslobodenia Bratislavy Cer
venou armádou. Na tomto programe odzne
la symfonická báseň Sárka od Bedficha 
Smetanu. Dirigent jej dodal strhujúce dra
matické napä tie, no miestami by sa bolo 
žiadaio ešte výraznejšie vynesenie vedúcej 
melódie. Podobne možno charakterizovať aj 
interpretáciu Cikkerovej symfonickej básne 
Ráno. 

IV. symfóniu P . I. Cajkovského I mol, op. 
36, zbavil Slovák chorobného, precitlivelého 
pátosa použitím trochu rýchlejšieho tempa 
oproti obvyklým interpretáciám (najmä v 
II., lyrickej časti). V I. časti upútalo vzorné 
úvodné čisté ladenie plechov. Pizzicatové 
scherzo hral orchester tentoraz tlmenejšie, 
no nezaškodila by väčši11 pregnantnosť a 
zreteľnosť. V tejto časti treba vyzdvihnúť 
i úsek drevených dychov, ktoré tiež veľmi 
pekne ladili a zreteľne, presne frázovali. A 
ešte jedna malá pripomienka (čo je pre Caj
kovského symfonizmus typické) k ozdobova
niu vedúcej melódie (ktorá zvyčajne býva 
v sláčikoch) girlandami najmä drevených 
dychových nástrojov. Tieto "ozdobujúce" 
nástroje v snahe po čo najmenšej intenzite 
výrazu dosť často porušovali zásady čistej 
a spoľahlivej intonácie (vypadnuté tóny, 
rozmazané pasáže). Najviac to "škrípalo" u 
fagotu, najmenej u fiáut. 

VYSTúPENIE FRANCúZSKEJ PIANISTKY 

Francúzka Monique de la Brucholerie 
(hrala 11. a 12. apríla) má veľmi širokú dyna
mickú stupnicu. Obdivuhodné sú najmä jej 
fortá. Pomerne útla, vyludzuje na klavíri 
také silné tóny, že neraz presahujú a j dy
namické možnosti nástroja (prasknuté stru
ny). V spôsobe Brucholerie je nezvyklé to, 
že nehrá kolmo postaven~ prstami svojej 
na ženu mimoriadne veľkej ruky, ale ši
rokou plochou prstov. Ide tu alebo o ne
zvyklý psychologický moment, alebo o ve
domú snahu tvoriť mäkší tón, pretože má 
kostnatú ruku s pomerne tenkými prstami. 
Brucholerie má vyvinutý zmysel pre štýl, 
má vkus i fantáziu. Jej hra splňa tak veľa 
z požiadaviek m odernej interpretácie. Ruši
vo pôsobí však teatrálnosť v pohyboch a v 

celkovom vonkajšom prejave. Z Jel hry 
možno mať pôžitok, ak sa na pódium ne
hľadí. Jej prejav charakterizuje ešte jeden 
moment - príuš veľa pedálu. Nie je to ne
dostatok vkusu alebo citu, ale záme.rné mie
šanie a spl)-vanie harmónií, no, žiaľ, i tam, 
kde to nie je namieste. Zdá sa, ako by 
pianistka chcela vtlačiť impresionistický 
charakter aj ostatným slohom. Tak nese
dela pedalizácia napr. v známej úvodnej 
Fantázii c mol (Kochel li75) od W. A. Mo
zarta a v rýchlejších častiach ináč solídne 
vybudovanej Haydnovej sonáty C dur. 

Z tvorby Fryderyka Chopina si vybrala 
pianistka dramaticko-pateticky vystavanú 
Baladu g mol, op. 23, v ktorej tempera
ment i veľké technické možnosti zviedli k 
preexponovanosti tempa virtuóznejších úse
kov, ale aj k vypadávaniu tónov a k ,,ma
zaniu" najmä vo finále. V menších formách 
- 3 mazúrkach (cis mol, op. 63, č. 3, f mol, 
op. 7, č. 3, a cis mol, op. 30, č. li) a v 3 
valčíkoch (Des dur, op. 70, č. 3, Ges dur, 
op. 70, č. 1 a e mol, op. posth.) počínala si 
umelkyňa už rozvážnejšie a s väčšou dáv
kou fantázie. Zaujímavé bolo napr. stvárne
nie basového sprievodu v poslednom z val
číkov (v triu H dur, kde pri opa
kovani témy vynášala vždy iný tón v ba-
sovom hlase). . 
· Veľké technické zvukovo farebné možnos
ti, rytmus i temperament využila Brucho
lerie s úspechom v Debussyho 2 prelúdiách 
(Potopená katedrála a Plavovláska) a v 
skladbe ·Záhrady v daždi. Rozsiahly pro
gram zavŕšila umelkyňa veľkou Sonátou pre 
klavír Henri Dutilleuxa, ktorá svojou bez
prostrednou hudobnou rečou, využívajúcou 
zvukovosť i virtuózne technické výboje mo
dernej hudby, dala interpretke jedinečnú 
možnosť uplatniť bohatý_ register svojicJt 
pianistických kvalit. Na "dôvažolť' svojho 
p rogramu odmenila francúzska klaviristka 
obecenstvo za aplauz Mendelsohnovým 
Rondom briliante a Ohňovým tancom Ma
nuella de Falla. 

KLAVIRISTA OSOBITNEHO 
INTERPRETACNEHO S'ITLU 

18. a 19. aprlla vystúpil pod taktPvkou 
dr. h. c. Ľudovíta R ajtera klavirista Wlady
slav Kedra, umelec ·poľského mena i pôvo-
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du. ktor)r je profesorom na Hudobnej aka· 
démii vo Viedni, v Rapsódii pre klavír a or
chester na tému ::\icola Paganiniho, op. 43 
Ser·geja Rachmaninova. 

Kedra sa brat islavskej verej nosti predsta
vil ako umelec vysokej kultúry a su,·erénnej 
techniky. Jeho koncepcia variácií spočívala 
tla --~·zdvihnutí presne - no nenásilne a 
suverénne zvládnutej rytmickej zložky. Z 
jeho hry priam vyžaroval pokoj a istota veľ
ké·ho umelca. Jeho vonkajší i vnútorný pre
jav mal v sebe čosi prosté. neokázalé, no 
pôsobiace vefk)•m vnútorným napätím, čím 
sa jeho podanie diametrálne líšilo od výko
nu 1\Ionique de la Brucholerie. Kedra je 
umelcom, ktorý pr·i hre vždy tvorí, ale svoj
ským, ncnapodobiteľným spôsobom_ J eho 
ry tmus má vnútornú silu - je temer bez 
väčšieh agogických v)-kyvov. Dynamiku má 
bohato diferencovanú, akoby presne odvá
ženú nn lekárnických vážkach. Osobitosť 
umelca spni:ívala lak, hoci to znie dosť pa
rado..xne, v dôs.edne objektívnej tvorivej 
koncepcii. 

Hrací aparát má Kedra ideálne uvoľne
n)-. J eho prsty maj ú pohyblivosť, lesk i silu, 
kant iléna zas mäkkosť a nosnosť. I pri naj
silnejsích d ynamických registroch znie 
Keclrovi ldadr pružne a voľne. 

S~·mpalick)- prejav a vystupovanie prmu
tili obecenstvo k veľkému pot lesku, za kto
r )• sa umelec odmenil trojicou prídavkov. 

nealizovanie orchestrálnej parti túry, ako 
to už pri lak)rch prí;ežitostiach býva zvy
kom. nevyhlo sa nu mnohých miestach ťaž
lwpádnosti, zvukovej nevyrovnanosti. I sú
h ra s orchestrom napriek výbornému rytmu 
sólistu pokufhá,·ala. 

Na tomto koncerte odznela aj symfonic
ká bäserí Don .Juan. op. 20 Richarda Straus
sa a spamiiti oddirigovaná VII. symfónia A 
dur, op. 92 Ludwiga van Beethovena -
všetko diela kmeňového repertoáru SF, o 
úrovni ktorých sme na tomto mieste už 
viackrát referovali. 

\ l'STúPENIE SPE\' ÄCKE HO SBORU 
SLOVE~SKEJ FILHAR:VIONIE 

~ezáujem koncertného publika o a capella 
koncerty Speváckeho sboru SF sa pomaly 
stáva už nepotešitcľnou tradíciou. I na to
horočnom samostatnom vystúpení tohto te
lesa 25. a 26. apríla zaplnila sa koncer tná 
sierí SF iba ak do tretiny svojej kapacity . 
lHusí to byť deprimujúci pocit pre spevákov 
predvádzať starostlivo naštudovaný program 
pred poloprázdnou sálou .na rozdiel od veľ-

152 

l;ého zauJmu obecenstva o orchestrálno-vo
kálnu hudbu. 

Dirigent sboru J án :\Iária Dobrodinský je 
typom inteligentného muzikanta, ktorý 
priam úzkostlivo dbá o to, aby nevybočil 
z hraníc vzornej št)·lovej interpretácie. Dieio 
vy pracová,-a do po_sledn)•ch detailov jed
notlivých fráz. Klad re dôraz na prísne reš
pektoYauie skladateľ ových požiadaviek pred
nesu, na presnú a zrozumi teľnú výslovnosť. 
Architektoniku diela buduje Dobrodinský 
vždy s rozvahou a nenecháva sa unášať 
pdpadn~·m ci tov)·m zázitkom. Tiet? vlast
nosti sa ideálne hodia na reprodukcm mad
rigalov, renesančnej i barokoYcj vokálnej 
tvorby a úspešne sa uplatr'íujú i pri súi:asncj 
sborovej tvorbe. Ak hodnotíme j eho prácu 
na it capella koncerte, nemôžeme sa ubrániť 
silnému dojmtt - že ako bývalý dirigent 
orchestra uplatríuje svoje skúsenosti z tohto 
žánru i pri práci so sborom. Co sa t)·ka vý
sledkov, môžeme mať námietky jedine azda 
preto, že spc,·ákov tento metodický postup 
snáď prípadne príliš fyzicky vyčerpáva. 

Program speváckeho sboru pozostával z 
troch časi L V pr,·ej tretine vystúpi.a spo
ločne ženská i mužská zlozka_ Po úvodnom, 
slávnostne monumentálnom sbore A. J egoro
va Buď zdravá, Moskva nasledovali diela 
starých renesančných majstrov (V žiarivom 
lúči) Giovanni Giacoma Gastoldiho a O vos 
omnes od Lodovica de Yittoria , ku k torým 
sa pripojila d,·ojsborová Vianočná óda čes
kého humanistu Jána Campanusa Vodr'ían
ského, ktoré poskytli Dobrodinskému príleži
tosť využi ť blízky vzťah k dielam tej to slo
hovej epoch~- -

Jedn)•m z na jzaujímavejších a nnjvítanej
ších programov~·ch d iel boli 3 piesne Clauda 
Debussyho, , . ktor)•ch sa zase a opäť úspeš
ne predstavi la ako sólistJ; a kultivovaná a 
muzikálna H ana Porgcsová, ako i kvarteto 
só tistov: Dea Littmanová, :\Iária Blahová, 
Ľudovít Buchta a Pavol Blaho. Debussy sa 
ani v tomto vokálnom cykle nezaprel ako 
básnik svela farieb, krehkého zvukového 
pôvabu (zvukomaľba tamburíny) , citlivej ly 
riky. i'iapriek tomu, že sbor dosiahol pri 
reprodukcii Debussyho pozoruhodnú úroveň 
(mimo iného spieval ju v origináli - vo 
francúzštine). sme presvedčení, že najmä v 
d ynamickej zložke nepovedal ešte posledné 
slovo. 

Kva litne in terpretovaný, prekrásny žen-

Sríbor brotislrn·skej .\ '.ovej scény tn·iedol 
musica/ Co/l' f>nri Pra Pubozlwj m a Ka- ..... 
tarína Foto: A. Smotlák 



ský sbor Stojí vysoká limba od Lajosa B ár
dosa, opierajúci sa o maďarský folklór. ús
pešne začal strednú časť programu, v kto
rej sa predstavila samostatne ženská a muž
ská zložka sboru. Po Troch farbách fran
cúzskej skladateľky Ciaude Arrieu predviedli 
ženy ešte Prsteií z ~!oravských dvojspevov 
Anto nína Dvofáka za cit.ivého a plastické
ho klavírneho sprievodu Ladislava Holáska. 

Z mužsk)·ch sborov sme si vypočuli Dvo
fákove 2 piesne: Já jsem huslúf na text 
Adolfa Heyduka a ;\iilenka travička. Druhú 
časť programu uzatvoril efektn ý, zvukoma
lebný muzský sbor Ota Ferenczyho Ver· 
bunk, k torý je vďačným číslom kme11ového 
repertoáru sboru. 

Poslednú tretinu programu vypinil Sucho
ľlov rozsiahly, majstrovský cyklus O člove· 
ku. Kvalitná úro,·e1l p1·cd vedenia tohto 
cyklu (premiéra odznela v rámci " Prehliad
ky novej slovenskej hudobnej tvorby" 6. 
marca t. r.) , pochopenie, nadšenie i muzika
lita vyvolali u ~becenstva veľk)' úspech, zá
sluhou ktorého nasledovala 4. časť progra
mu z prídavkov (vzorné predvedenie Sucho
llovej Aká si m i krásna, ďalej Bodaj by vás, 
vy mládenci . Brahmsova Uspávanka a Pa
lcstrinove Echo). Obecenstvo, ktoré prišlo 
na koncert, zrejme malo o vokálnu hudbu 
úprimný záujem a podľa zásluhy oceui.c 
nadšeným potleskom vystúpenie Spevácke
ho sboru SF. Vlado Cížil• 

••• 
SPOMIENKA NA VERDIHO 

A WAG~ERA 

Státne konzervatórium v Bratislave pri
pravilo na začiatok mája ako prvá brati
slavská hudobná nštitúcia celovecem ý kon
cert z d iela Verdiho a Wagnera. Poslucháči, 
ktorí na !lom účinkovali, majú ta.ent i 
predpoklady na umeleckú dráhu. Bremeno, 
ktoré v tento večer nies.i na svojich ple
ciach, bolo však , ·efmi ťažké. So sprúvnym 
p01'lat ím a prednesom Verdiho a \Yagnera 
zápasia aj skúsení a vynikajúci interpreti. 
Treba tu oceniť hlavne snahu a najmä to, 
že sme mali možnosť vypočuť si okrem zná
mych árii. predohier a orchestrálnych častí 
z opernej tvorby oboch skladateľov aj dve 
diela, hrané na našich pódiách zriedka: IL 
časť zo Sláčikového kvarteta e mol G. Ver
diho a najmä tri piesne z cyklu "5 piesní 
na slová Wessendockovej" od H. Wagnera. 

~Z premiérového program It Slíbor-u piesní 
a tancov Lúčnica Foto: O. Nehera 

Slovenská filharmónia v Brne 
J iž po nékolik let zajíždí SloYenská fil

harmónia do Brna, aby provedla koncert v 
abonentnún cyklu Státni filharmonie v Br
né. K této spolupráci obou fi.harmonií má
me dvč poznámky. SloYenská fi lharmónia 
je tčleso tak vysoké úrovne, že by miíla v 
Brnč pravidelné vystupo,·at samosta tné, ni
koli jen v abonentnim cyklu Stótní filhar
monie. J sem presvčdčen, že by naplnila sál 
Stadiónu jisté tak, jak bylo vidét na kon
certe v rámci cyklu Státni Iilharmonie. Za 
druhé: Siovenská IiU1armónia uvádí ve sv)·ch 
programech díla slovenských skladatelu. To 
je správné a chvalitebné, neboť pi·edevším 
Slovenská filharmónia má ukázal, jak re
produkovat dila slovenských skladatelu. Ale 
tu se zároveň nask)·tá otázka, proč Státni 
filharmonie v Brné pravidelnč nezai·azuje do 
s,·ého abonentniho cyklu dHa s.ovenských 
skladatelú , a zda také Slovenská filharmónia 
uplaliíuje sk ladby českých skladatelú z Br
na. Taková yzájemná spolupráce obou fil
harmonií by bola žádoucí a uži tečná . Nech( 
se proje,·í již v dramaturgickém plánu pi'íš
tího koncertniho období! 

SloYenská filharmónia sa pŕedstavila v 
Brnč 14. brezna t. r. jako tč leso ukáznéné 
a vysoké úrovne. Byla Hzena zkušeuým dr. 
Ludevítem R ajtrem, který sice prozrazuje 
starší školu po stnínce technické, ale jeho 
uméní se vyznačuje p1·ccízností a umčmč

uostí podání. V Mozartove symfonii Hafne
rovč (K. s. 385) nepi·ehnal tempa, dal cel ku 
jiskľivost, v poslední části pak slohové 
správnč odrúznil silové protiklady po zpú
sobu mannheimské školy; všude pak pro kázal 
pevné vedeni. Cikkerovo Concertino pro kla,·ír 
a orchestr, op. 20 Y znamenitém provedení 
~lichala Karina pi·edncsl orchestr jako vy
nikající, zaujímavou skladbu, vyrústající z 
recitat.inúch a meditat.ivnich tónu variačnim 

umením V díio podiv uJ10dné Stavby a kon
trastu. Rovnéž Brahmsové první symfonii se 
dostalo náležitého pochopeni a výrazu ve 
všech částech, zejména v záverečném cho
rálovém dovčtku, hutné a sytč predneseném 
výbornými smyčci filharmónie. Koncert byl 
velmi piíknč navštíven a setkal se se srdeč
n )'I11 a !ladšeným porozumením obecenstva. 

Boh11mír Sti!dror! 
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Již po čtvrté byl v Brne uspoi'ádán sbo
rový festival, koncipovaný puvodne jako 
pendant Festivalu vokálni tvorby v Jihlave, 
uskutečňovaných tam každoročné na pod
zim. Totiž kdežto jihlavské festivaly sledují 
hledisko nové tvorby, zame.rují se brnenské 
festivaly na hledisko reprodukční, samo
zrejme ovšemže též s pfihlédnutím k tvorbe 
současné. 

V techto intencích prohehlo 9 festivalo
vých koncertu od 30. 3. do 7. 4. t . r. Kon
certním podiem prošlo na pul druhého ti
síce pevcu (11 sboru z celé republiky), aby 
predneslo 172 skladeb, z nich by lo 60 % 
skladeb současných autoru a z toho zase 33 
skladeb provedených na festivalu vubec po 
prvé. 

Hned predem je však nutno i'íci, že letoš
ní festival v dosavadní stoupajíci úrovni br
nenských festivalu znamenal pfinejmenším 
zastavení léto tendence. Nízká finanční dota
ce celé akce (20.000 Kčs) totiž nedovolila 
plánované pozvání souhoru zahraničních 
(maďarského a polského) a omezila i výber 
a pozvání souhoru československých. Pak 
snaha vyhovel vice hledisktim (ve smyslu 
širší koordinace festivalu) zapusobila, že se 
značne vymkly festivalové línii koncerty 
čtvrtý a pátý, cele pak koncert šestý. Na
proti tomu k vrcholum festivalu náleželo vy-

• SBOROVÝ FESTIVAL 
stoupení v Brné méné známeho souboru 
Lúčnica (zvl. část poradu bez doprovodu), 
vystoupení Moravana a VSMU. Standardní 
výkony podaly sbory: brnenský Bendl, Sla
panický détský sbor, SSBU, Brnenský vyso
koškolsk-ý sbor, pražský Smetana, Détský 
sbor DPM v Brné, Brnenský detský sbor, 
Krásnohorská, Foerster -a Beseda brnenská 
se sborem a orchestrem konservatore. 

Oborové byly zastoupeny na festivalu 
všechny typy souhoru : detské, mládežnické, 
ženské, mužské, smíšené a kantá tový - jenž 
zakončil festival Sviridovovým Patetickým 
oratoriem (dir. Zb. Mrkos) . 

Ideové tvorily festival tfi skupiny koncer
tu: vlastní fes tivalové koncerty, prehlídka 
mládežníckych souhoru Jihomoravského kra
je z STM (koncert č. 6) a koncert nové sbo
rové tvorby (č. 9). Zde je nutno podotknout, 
že vetšina nových skladeb, ' a to nejen na 
tomto zmínéném koncertu, neprinesla pro 
festival nic zvlášť objevného. Nicméné lze 
fíci, že z festivalových koncertu jednoznačné 
zaujala pozornos! nDvá E benova skladba 
Epitaf na puvodní tex t Ovidiuv. Dí!u se 
též dostalo vzorné interpretace v APS Mo
ravan (dr. J. Veselka), jehož reprodukční 

·-----------------· 
Pozoruhodné koncerty 

Verejné koncer ty Symfonického orchestra 
bratislavskéhD rozhlasu pod vedením šéfdiri
genta dr. Otakara Trhlíka sa stávajú rov
nocennými partnermi koncertov Slovenskej 
filharmónie - pravda, zatiaľ viac progra
mDm a úrovňou predvedenia než množ
stvom návštevníkov (vysiela ich však pria
m ym alebo oneskoreným prenosom Cs. roz
hlas, a tak je isté, že plnia svoju spoločen
skú funkciu). Každý kDncert obsahuje oby
čajne dielo v Bratislave ešte vôbec (alebo 
aspoú veľmi dávno) nepredvedené a tiež 
jedno dnes už klasické dielo, ktoré si milov
ník symfonickej hudby rád vypočuje. 

Túto zostavu zachoval aj koncert orches
tra 20. marca v sále Slovenskej filharmónie. 
Na začiatku zaznela Kabeláčova Predohra, 
tvoriaca úvod k trom nevšedným dielam: 
Koncertantnej symfónii Es dur pre husle, v io
lu a orchester (Kôchelov zoznam č. 364) W. 
~- Mozarta, Dukasovej symfonickej básni 
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Carodejníkov ucen (uvádzanej pod vZI
tým, ale nesprávnym názvom Učeň čarodej) 
a najmä Vl. symfónii Bohuslava Martinu. -
Mozartovo dielo holo na program zaradené 
len v poslednej chvíli, pretože nedošiel no
tový materiál pôvodne plánovaného II. hus
ľového 'koncertu S. Prokofieva. Treba oce
niť dobrú úrovetí , s akou sa sólisti Aladár 
Móži a Milan Telecký i celý orchester pod 
Trhlíkovým vedením vyrovnali s náročný
mi požiadavkami tohto zriedkavo uvádza
ného krásneho diela, anticipujúceho v po
malej časti výrazové bohatstvo romantickej 
chromatiky. \'irtuózne bol zahraný Caro
dejnikov učeň: Trhlík odlíšil tempove dva 
dynamické oblúky vlastného jadra skladby 
a zrýchlením druhého dosiahol potrebný 
kontrast a vzruch . 

Vyvrcholením večera bola Vl. symfónia 
Bohuslava Martinu Symfonické fantázie, na
písmJ,á na oslavu 75. výročia BdStonského 

-BRNO 1963 • 
podíl na festivalu presáhl i obvyklý vysoký 
standard tohoto špičkového télesa. 

Sborový festival Brno 1963 ovšem - po
dobné jako i v dľívej ších letech - netvoľila 
p ouze serie koncertu, !etos leccos festivalové 
d evise dlužící, nýbrž i pridružené akce: 
týdenní k urs sborových dirigentu (ze sou
horu ROH odb. školství a kultury), dvou
denní setkání skladatelú a d rigentu, usporá
dané festivalovým výborem sboru se Svazem 
čs. skladatelu (pobočka v Brne) a s Ustľed
ním domem LUT. Poslední pridruženou akci 
byla ješté výstavka exponátu zúčastnených 
s boru. 

Zatim co zmínéné setkání neprineslo pred
pokládaný výsledek, splnil stanovené poža
davky uvedený dirigentský kurs. Zúčastnilo 
se jej 12 frekventantu z celé republiky a 
pfednášelo v ném 8 lektoru : J. Plavec pred· 
náše! o estetice sborového uméní, J . Fiala 
hovoril na thema slovo a hudba, Ed. Hru
heš se venoval hlasové výchove, M. Venhoda 
theorii reprodukce klasické polyfonie, Zb. Mr
kos dirigentské práci, Ct. Kohoutek novým 
smerum v hud. tvorbé a J . Ledeč výhledum ve 
sborové oblasti uméní po XII. sjezdu strany. 
Vcelku predností tohto kursu, téšícímu se znač-

nému zájmu. je to, že jeho frekventanti majf 
nejen možnost poznat radu našich nejruz
néjš.ích sboru na festivalovém podiu, ný i.Jr.l 
i to, že mají možnost každodenních hospitací 
v brnenských sborech; a nikoliv jen pasív
nich hospitací, nýhrž i aktívni spoluprace 
- dirigování. 

V pŕíštím roce se má uskutečnit pátý, te
dy vlastné juhilejní festival. Bude proto za
potľebí vybírat soubory daleko obezFetnéji, 
totiž se zi'etelem ke kvaiitám reprodukčním 
a s pfihlédnutím k puvodné koncipovaným 
proporcim festivalov)'ch poradu (klasická 
polylonie domáci nebo cizí, klasická tvorba 
domáci - Kŕížkovský, Smetana .. . Janáček 
ap. , domáci neho cizí tvorba současná) se 
stanoveným rozvrhem čistého času na 30 
minul pro jedno teleso. Dále se bude muset 
na festivalu odrazit citelnéji redakce celkové 
koncepce i koncepci poradu jednotlivých 
souhort"i, jejichž počet už opétným zpŕísné
ním požadavku se musí v rámci festivalu 
nutnč zmenšit. A jestliže genese brnenských 
festivalu avisovala pfíští reprodukční sou
tčž.e? k nimž prvé ročníky mely být j en or
gamsační prupravou, musí se souh~žení 
vskutku už v pfíštím roce započít, byť i 
zatím zase ješté jen mezi soubory z CSSR. 
To je ovšem už primo závislé na finanční 
dotaci fes tivalu. Zd. ZDulwr --------------

symfonického orchestra (premiéru dirigoval 
jeho vtedajší šéf Charles Munch). J e to 
d ielo obrovskej hudobnej intuície k toré v 
hýrivom striedani melódií, farieb ~ rytmov 
syntetizuje mnohé podnety hudby prvej 
polovice XX. storočia, zároveň však doku
mentuje ľudskú hlbku a národné cítenie 
svojho tvorcu. Oduševnená in terpretácia 
dala zaznieť dielu v j eho plnej kráse; ten, 
kto pozná zložitosť partitúry, vie aký je to 
~ažký oriešok. Dr. Otakar Trhlík,' k torý toto 
1 P.~edchádzajúce dielo dirigoval spamäti, 
svoJrm temperamentným m uzicírovaním 
strhol orchester i obecenstvo a pripravil o
bom ozaj nevšedný zážitok. 

Koncert orchestra 11. apríla sa svojou 
programovou líniou odlíšil od predchádza
júcich. Bol to posledný koncert štvorve
č~rného abonentného cyklu, a tak musel as
poň čiastočne prihliadať na jeho pôvodný 
plán (zaradenie Debussyho Faunovho popo
lndnia, k toré malo zaznieť už na prvom 
koncerte). Zároven hol posledným verejným 
vyst(lpením telesa pred jeho koncertom v 

rámci IX. prehliadky koncertného umenia v 
P ral1e, a tak nie dtv, že na ňom zaznela aj 
ďalšia skladba, interpretovaná v Bratislave 
pomerne nedávno - suita zo Stravinského 
baietu Vták Ohnivák. 

I napriek týmto okolnostiam mal koncert 
vyhranený št)rlový profil - tvorili ho diela 
impresionizmu, resp. skladateľov, ktorí cer
pali z výrazových prostriedkov tohto štýlu. 
Debussyho Faunovo popoludnie by si síce 
bolo vyžadovalo väčšiu jemnosť v dycho
v),ch nástrojoch, ale už Novákova symfonic
ká báse1i O večnej túžbe opäť dokumento
vala bohatú farebnú paletu orchestra. V Cik
kerovom Concertine preukázal Ľudovít Mar
cinger dokonalú znalosť tohto vždy sviežeho 
diela i veľmi dobrú technickú pripravenosť. 

Vrcholom koncertu bola suita z Vtáka Oh
niváka. Zanietené vedenie dr. Otakara Trh
líka - dirigujticeho spamäti celý koncert 
~krem Concertina - vyťažila z · nevšednej 
partitúry mnoho krás. 

(ra) 
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15 r okov 

LúČNICE 
Písať hodnotiaci článok o Lúčnici je vel

mi obťažné pn každého, kto má srdečný 
vzťah h tomuto súboru. A najmä v tomto 
období. hea lAičnica slávi svoje pätnáste 
narodeniny, sa jej bývalému dlhoročnému 
členovi prihovárajú shôr citové spomienhy 
aho slová odborného hodnotenia. 15-ročnú 
mimoriadne úspešnú, nádhernú umelechú 
prácu by bolo hodno spracovať s plnou váž
nosťou a odbornosťort v osobitnej knižnej 
publil•ácii aho zaujímavú monografiu a po
učnú štúdiu pre prácu súborov ĽUT. Lebo 
doterajšia umelecká i politická cesta tohto 
súboru uola príltladná a oboznámenie sa s 
''ývojom umelechej línie Lúčnice by bolo 
mohlo do :::načnej miery pomôcť ostatným 
súborom vyvarovať sa :::bytočných chýb. 
Všimnime si v niehoíhých riadlwch aspoň 
niektoré ::: momentov minulosti i prítomnos
ti tohto súboru. 
Začalo sa to podobne ako v toľkých iných 

súboroch - s ••eľhým entuziazmom, s mla
díckym, až tvrdošijným zápalom , s nesmier
nou láslwu k ludovému tLmeniu v rokoch 
jeho bezhraničnej konjuktúry. Začalo sa to 
podobne ako v tolkých stíboroch - získa
vaním ľudí v šhole, internáte, na ulici, bez 
akýchkoľvek finančných prostriedkov, s po
žičanými a vlaNtnoručne šitými krojmi, bez 
jellinej cvičnej miestnosti. Všetok volný čas 
obetovali súboru, hľadali sa známo.~ti, mnohí 
sa rýchlo stávali dobrými funkcionármi, agi
tátormi a v pracovnom zanietení si to mo=:
no ani neuvedomovali. Bol tu však jasný 
ciel, pre ktorý sa oplatilo tolho obetovať -:
vybudovať reprezentačný m/ádežnícl'y slo
venský súbor. 
Na.Sťastie nadšení pre vec . neboli len oc

gani:::átori, ale aj mnohí mladí umelci, skla
datelia, dirigenti, hudobníci, l>tori ochotne 
napísali prvé hudby k tancom, úpravy ľu
dových piesní. Bolo to prvé obdobie ro:::
siahlych tanečných suít, len :::riedhahedy 
" opatrne" prekomponovaných, jednodu
chých úprav piesní, kde sa na jedne/ scrane 

brali ohľady na in~erpretačné schopnostt, rw na 
druhej strane často viac nedovolila ani ma
lá tvorivá skúsenosť. Vysoký stupet1. živel
nosti, vtedy tahej milej a u Lúčnice až str
hujúcej, ovládal tvorbu pn tento súbor, jeho 
prejav na jávislw a čiastočne i v orchestrišti. 
Tu sa plne ••yžívala rndo.~ť zo života prvúch 
po••ojnových rokov, lásha k slobodnej vlasti, 
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radosť ::: nových perspektív našej mládeže. 
Po niekoľkých roltoch úspechov bolo tre

ba ísť ďalej. Nastá••a druhé obdobie cieľa
vedomej diferenciácie jednotlivých umelec.; 
J."Ých zložiek sboru, tanca a orchestra a 
zodpovednej rtmeleckej práce s nimi. A opä( 
sa prejavuje sila tohto mladého kolektívu, 
keď si spoločne na pravidelných plenárkach 
otvorene kriticky vyjasňuj!!- novú umeleckú 
líniu, po haždom vystúpeni hodnotí svoju 
prácu a potom sa v rhá s novým nadšením 
::a naplnením vyšších umelechých požiada
.,iek novej línie súboru. Lúčnica je znovu 
na čele nov átorských čin011 v tejto oblasti 
ludového umenia. Pomáhajú jej It tomu 
celkom osobitné formy práce, htoré ostro 
hontrasto••ali s dogmatickými ná:::ormi na 
umenie ., období kultu osobnosti. Ak má 
sbor zvládnuť nové, náročné kompozície, 

•••••••••••••••••••• 

Košická hudobná 
l 

Jar 
8. apríia sa zača,la v poradí už VIH. Ko

šická hudobná jar. V tradícii festivalov už 
pokračuje Prešov aj Humenné a tohto ro
ku sa po prvýkrá t uskutočnil aj v Micha
lovciach , Trebišove a Spišskej Novej Vsi. 

Co prináša tohoročná KHJ po d ramatur
gicke j a organizačnej stránke oproti minu
l)·m rokom? Je chvá.yhodné, že značnú časť 
abonentných cyklov vypl,.tajú symfonické or
chestre (Slovenská fi lharmónia, Košický roz
hlasový orchester, Státna filharmónia Ostra
va a orchester konzervatória) a n ie sú už 
zastúpení v takej veľkej miere iba sólisti. 
Okrem de,·iatich koncertov, uskutočiíova
n)'ch pravide ne v stredu, sú prínosom i dve 
predstavenia SD (opera a balet). K hlavné
mu problému tohoroi:ného festivalu (ako aj 
predchádzajúcich) nesporne patrí dramatur
gia. Myslím si, že košické obecenstvo nie 
je už na takej úrovni, aby sa mu ešte stále 
museli servírovať v prevažnej miere skladby 
romantikov a klasikov - a navyše, aby sa 
tí istí autori opakovali viackrát. Na pr. 3 X 
Cajkovskij (k tomu koncert b mol je na 
programe 2X ), podobne Dvorák, ktorý na 
jednom koncerte zaznieva 2 X , ďaiej Mo
zart, Haydn, Chopin atď. Avšak súčasná 
modernú hudba je tu zastúpená iba Cikke
rom, Chačaturianom a DutiUeuxom. A kde 
sú ďalší, bez ktorých si už súčasné hudob
né umenie ani nevieme predstaviť ? Nevhod
né bolo aj zaradenie Učiteľského spevác-

m'usí sa začať od ::á/dad u - ·od všeobecnej 
náuky o hudbe, intonácie, až po hlasovú 
výchov u. I ·tieto odborné práce ochotne vy
konávajú prevažne členovia súboru. Tanečtlá 
zložka sa začína pohybovou výchovou, na 
vysokú úroveri sa dostáva práca pedago
gická i choreograficl>.á. Orchester sa ::doho
naluje na dielach sveto1>ej ldasiky, objavuje 
nové tajomstvá koleluívnej hry a vypracúva 
sa vo všetkých slmpinách na vysokú inter
pretačnú úroveň. 

Rok od rolw , od premiénJ l> premiére, 
rástla umelecká úroveň Lúčnice. Pre Lúčnicu 
Komponovali mrwhí poprední slo1>en.skí skla
datelia, ktorí vytvorili v niektorých prípa
doch celkom nové, v slovenskej tvorbe do
vtedy nepoznané umeleché obrazy. A na
priek všetkým týmto programovým zme
nám zostávala Lúčnica vždy tým, čím mala 
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keho sboru Košického okresu v rámci KHJ. 
Toto naše najväčšie hudobné podujatie 
má byť prehliadkou profesionálnych umelcov. 

Košická hudobná jar sa začala koncertom 
Slovenskej filharmónie pod taktovkou šéf
dirigenta Ladislava Slováka. Od tohto po
predného hudobného telesa, dohre známeho 
i v zahraničí, si Košičania sľubovali naj
viac. No filha rmónia so svojím sólistom Ti
borom Gašparkom si v Košiciach nedostála 
svojmu zvučnému menu. Mozartov IV. kon
cert pre husle a orchester D dur, vyznaču
júci so melodičnosfou, pôvabom a rokoko
vo~ hravosťou, vyznel šedo a fádne. Trpel 
mnohými intonačn)'lTl i kazmi a slabou tech
nickou úrovňou, čím Gašparek, ako aj or
chester , ostal .mnoho d.lžn)' svojej povesti. 
Aj IV. symfónia f mol P. I. Cajkovského 
bola nej ednotná najmä v scherzovcj časti, v 
pizzicatach sláčikov, ako aj nečistou intoná
ciou plechov. Najpresvedčivejšie vyznela na 
koncerte svmfonická báscľí J ána Cikkera 
Ráno - dielo, ktoré je odrazom vojnových 
zážitkov a túžby po TIO\"Om živote. 

Druhým koncertom KHJ bol recilal fran
cúzskej pianistky Monique de la Brucholle
rie. Bruchollerie úspešne demonštrovala pre
dovšetkým svoje klaviristické schopnosti, 
veľké gradačné možnosti aj istotu v hre. Co 
sa týka prednesu a ponímania skladby, 
možno tejto francúzskej p ianistke vyčítať 
dosť svojské ponímanie i\Iozarta a Haydna. 
Veľmi brilantne predniesla najmä Haydna
vu Sonátu C dm·, no ubrala na št)·lovosti 
skladby. Napriek tomu pekný bol pred
nes Chopinových valčíkov Des dur, Ges dur. 
e mol a Sonáta pre klaYir od Dutille tLxa. 

Mária Fl!-rlw1>á 

byť - mláddníckym súborom. Profesionali
:::ovala svoje interpretačné schopnosti, dopl
iiovala si odborné vedomosti, no n ikdy sa 
nestali profesionálnymi v:::ájomné vzťahy 
členov vo v nútri súboru, k poslucháčovi ani 
k tomu umeniu, htoré s takou láshou vidy 
odovzdávala nášmu pracujúcemu ludu. 

A nastalo tretie obdobie, ktoré sme mohli 
bližšil!- poznať najmä v poslednom čase, keď 
Lúčnica slávila svoje 15. narodeniny. Holi 
to dni plné v:::rušenia. Mladí členovia sa 
stretli s bývalými lítčničiarmi a na troch 
vy"túpeniach im uhá:::ali S"OÍU terajšiu prá
cu. Prvý ra:: <>ystúpil osobitne na samo
statnom koncerte sbor, o.~obitne tanec a 
honečne celý sríbor na sláv nostnej premié
re. 

Premiérový program mimoriadne potešiL 
Treba ho kladne hodnotiť preto, lebo svojou 
mnohotvárnosťou presvedčil, že Lúčnica je 
priebojný súbor, htorý neustále hľadá niečo 
nové, a čo je najpríiemnej.iie - niekde ui 
aj nachád:::a. Bude vša/i treba dôhladne zvá
zit, čo z toho no11ého je aj novou líniou a 
čo ie m ozno len jednorázovým spestrením 
alebo experimentom. Zastavme sa hneď pri 
sbore. Sbor je interpretačne velmi ,,yspElý 
lwlektlv, htorý môže wnelechy zodpo.,edne 
st·várniť i velmi náročné lwmpozície. A to, 
pochopiteľne, lálw: Ale prá••e v záujme lí
t !ÍI!- ie potrebné :::orlpovedne ro:::hodnút, čo 
z tohto repertoártt spievať na samostatrwm 
honcerte, čo je umelechy únosné pre pre
hliarlhu sboro•,ého spevu a čo :::asa pre ce
losúborovú premiéru. Vedenie tanečnej ::lož
hy, htorá je tak isto na .,yspelej umeleckej 
úrovni, musí zasa nevyhnutne nájsť v tých 
viacerých rôzn.or·odých, často veľmi moder
ných a nie ra::: o:::aj ' ' ydarených exper:mt;n
toch to, čo bude v budúcnosti Lúčnici v last
né, pre ňu tupické. 
. V dr'íoch osláv 15. výročia založenia sítbo
ru Ltíčnica sa správne hovorilo o tom, že je 
potešiteľné všetho to nové v tomto súbore. 
1\'iektoré vlastnosti všal>. musia Ltíčmctt cha
rahteri:::ovať napriek zrejmému vý vu1ovému 
umeléckému programu dnes i v bttducnosti 
tak. aha itL charakteri:::ovali u ž pred pät
nástimi rokmi. Ltíčnica musí byť v žcly m la
dá. A tu rnám 1w mysli jej radosť, živosť, 
nadšenie, ten jedinei;n.ý m ládežníchy opti
mizmus vo v ýra:::e na javislm (v sbore nie 
.-ždy najlepší), pevnti. zomlmutosť holektívu, 
kritičnosť a sebakritičnosť, presýtemí lásku 
k luďom, súboru, v srdečný, nie "profesio
nálny" kontakt s divákom, lebo na prvom 
mieste. a to :::dôra::iiujem, práve tieto vlast
nosti priniesli Lúčnici toľké LÍspechy a prá
••e prR!o je taká obľúbená. Ľubomír Cížek 
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Niekofko poznámok 
na okraj súťaže vojenských hudieb 
v Trenčianskych Tepliciach 

V di'íoch 30. a 31. marca 1963 prebie
hala v Trenčianskych Tepliciach súťaž vo
jenských hudieb. V deviatich hodinových 
koncertoch sa nám znova predstavili hu
dobné telesá našich posádok, aby ukázali, 
aké pokroky urobili za rok. A možno s ra
dosťou konštatovať, že programová i repro
dukčná úroveň sn oproti minulému roku 
veľmi zvýšila. Súťaž znova ukázala, že v 
posádkových hudbách máme telesá, s kto
rými treba celkom reáine rátať ako s dob
rými šíriteľmi estrádnej i populárnej hud
by. Zvlášť potešiteľný je vzrast úrovne v 
sláčikových obsadeniach, kde mnohé telesá 
dosiahli naozaj pozoruhodné výsledky. Od
razilo sa to nielen v kvalite zvuku, ale i v 
programoch. Najmä si treba všimnúť sláči
kové orchestre Bratislavy, Brna a Trenčína, 
kde nám rastú telesá, spôsobilé reproduko
vať aj závažné diela. I v dychovom obsa
deni dosiahli naše súbory peknú úroveň naj
mä v kultúre tónu a v dobrej technickej 
pripravenosti hudobníkov. 

Samozrejme, že technická úrove1"í orches
trov mala aj prenikavý vplyv na programo
vú dramaturgiu jednotlivých koncertov. Do
kazuje to už samotná voľba povinnej sklad
by (J. Matej : Harlekýn, Kvapík) , ktorá 
kládla oveľa vyššie nároky na orchester i na 
dirigentov ako povinná skladba minuloroč
nej súťaže. Možno tiež s uspokojenim kon
štatovať, že aj kapelnici a dirigenti ukázali 
svoj umeiecký vzrast a výchovnú prácu v 
zverených orchestroch. Prekvapil nás výkon 
prešovskej hudby, ktorá je azda najmar
kantnejším príkladom dobrej práce kapelní
ka (J. Voi'išek) s orchestrom a dôkazom 
toho, ako táto práca spätne pôsobí aj na 
dirigenta (St. Vlk). Ten istý jav sme vyba
dali aj u vojenskej hudby z Vyškova (kap. 
Zdenek Sviták - dirig. Zdenek Malý). V 
sympatickom svetle sa nám predstavili noví 
mladi dirigenti (Zd. Josef z Bratislavy, Mir. 
l{fížek z Prostejova, J. Kubáček z Brna). U 
starších, skúsených kapelníkov sme napokon 
vybadali, že v svojich výkonoch neriešili už 
otázky technického rázu, ale snažili sa o 
zvýraznenie vnútornej stavby jednotlivých 
skladieb a o čo najvernejšie tlmočenie ich 
myšlienkového obsahu. Tým sa dostali od 
všeobecného charakteru reprodukcie k o
sobitému, svojskému temperamentu a mu-

158 

zikantsky svojráznemu štýlu interpretácie . 
skladieb. A to je vari to .najcennejšie na 
celej prehliadke, čo sa prejavilo pri kon
certoch orchestra bratislavskej (G. Príbela), 
brnenskej (K. Pitra) a čiastočne u olo
mouckej posádky (J. Zbožlnek). 

Tieto faktory mali, prirodzene, vplyv i na 
dramaturgiu programov. Pri minuloročnej 
súťaži sme konštatovali, že z repertoáru na
šich vojenských hudieb zmizli tzv. "prome
nádne" skladby. Nahradili ich skladby sú
časných skladateľov, no objavili sa aj niektoré 
nevhodné transkripcie alebo skladby sym
fonického charakteru, ktoré sa do reper
toáru vojenských orchestrov nehodili. Toh
to roku prevládali takmer výlučne skladby 
našich súčasných autorov a z tvorby sta
rých majstrov sa uplatnili také diela, ktoré 
nenarušili charakter koncertov. Potešiteľne 
boli zastúpení sovietski skladatelia. 

Za dramaturgicky priebojný čin možno 
považovať zaradenie originálnych "Variácií 
pre hoboj a dychový orchester" od Rim
ského-Korsakova (správne, že sa partitúra 
preinštrumentovala), Maďarské obrázky B. 
Bartóka (obidve Olomouc) a Cikkerov Ta
nec z opery " Juro Jánošík" (Prešov). Kom
pozične a inštrumentálne zaujímavý bol 
"Malý koncert pre dychový orchester" br
nenského skladateľa Miloša Machka. Skla
dateľ tu pre tradičné obsadenie dychovky 
naznačil niekoľko nových ciest, ako možno 
aj tu uplatniť inštrumentačné postupy, a 
tak zvýšiť farebnú paletu týchto typov or
chestra. Nazdávame sa, že by táto skladba 
stála za hlbší rozbor po invenčnej i po in
štrumentálnej stránke. Treba si všimnúť aj 
progresívne momenty v práci aranžérov 
mnohých skladieb (K. Pitra, G. Príbela, 
Miloša Machka a iných), ktorí vedia svoje 
partitúry ,.,šiť" na telo svojich telies, či už 
ide o sláčikové alebo dychové obsadenie. 
T}m sa podstatne zvýšil a upevnil pocit se
baistoty hudobníkov a dirigentov a repro
dukcia skladieb bola muzikantsky pomerne 
čistá, bez kazov, a čo je najviac cenné, 
bezprostredná a zápalist<í. Celkove možno 
povedať, že za týchto podmienok, ktoré u
možňovali oveľa viac ako inokedy tzv. "mu
zicírovanie" v najlepšom zmysle slova, mno
hé programy (aj dychovkové) mali ráz lyric
ký, čo nie je myslené ak~ výčitka, skôr ako 
plus celej prehliadky. Vcelku možno však 
dramaturgii jednotlivých koncertov vyčítať, 

že v pomerne malej miere si tentoraz všíma
la slovenskú tvorbu. 

Zdenek Cón 

Rozhovory o džeze 

Na štvrtom koncerte Cyklu Rozhovory 
o džeze vystúpil orchester Gustáva Broma. 
Jeho dnes už zvučné meno a štandardne 
dobrý výkon orchestra je výsledkom via~
ročnej systematickej práce. G. Brom vedie 
orchester už od r. 1940. Samozrejme, za ten
to čas sa v ňom vystriedalo mnoho hudob
níkov a tiež umelecký profil tohto telesa pre
šiel viacerými zmenami. V terajšom type 
obsadenia hrá Bromov orchester od r. 1955. V 
tom čase ovplyvnil jeho hru ",west coast jazz", 
a to hlavne najvýznamnejšie teleso tohto sme
ru: orchester Sh o rty Rogersa. Roky 1955-58 
mali študijný charakter. Odborníci sice vy
čítali vtedy orchestru prílišnú závislosť od 
cudzích vzorov, no toto obdobie predsa malo 
pre budúci rast podstatný význam. Vtedy si 
totiž hudobníci osvojili výrazové prvky, na 
ktoré bolo potom možné nadviazať vlastnou 
tvorbou. V súčasnosti tvoria už kostru re
pertoáru skladby a orchestrálne úpravy hu
dobníkov a spolupracovníkov orchestra. Toto 
repertoárové zameranie sa prejavilo i na 
bratislavskom koncerte. 

V Koncertnej sieni Cs. rozhlasu predvie
dol Bromov orchester náročný program, zlo
žený výlučne z moderných džezových skla
dieb. (Na verejných koncertoch hrá spra
vidla okrem moderného džezu i dixieland a 
tanečnú hudbu.) Presnejšie sa štýlové zame
ranie orchestra nedá vymedziť, V jeho preja
ve sú pretavené takmer všetky tendencie sú
časného džezu. 

Z vystúpenia orchestra G. Broma môžu 
slovenské telesá čerpať mnoho podnetov pre 
svoju prácu; veď všetky skladby boli ukáž
kove predvedené. Obdivovali sme súhru jed
notlivých nástrojových sekcii a dobrú tech
nickú a štýlovú pripravenosť hudobníkov. 
Dalšou veľkou výhodou orchestra je, že 
mnohí hudobníci (J. Hnilička, O. Bláha, J. 
Kulíšek a i.) sú zároveň schopni skladatelia 
- aranžéri. Takto sa v tomto telese stalo 
bežnou vecou, že v úpravách väčšiny skla
dieb sa pamätá na špecifické schopnosti jed
notlivých hráčov. 

V rámci orchestra pôsobia i malé inštru
mentálne skupiny (combá). Tieto vznikli z 
toho dôvodu, že hra vo veľkom orchestri 
celkom neuspokojí sólistov-improvizátorov, a 
tak invencia týchto hudobnikov nachádza pl
né uplatnenie v menších formách. Tu však 
treba konštatovať, že improvizované časti 

v Štúdiu mladých 
nevychádzali tak presvedčivo ako aranžova-. 
né skladby, hrané veľkým orchestrom. I keď 
na hre sólistov bolo vidieť, že sa súčasným 
džezom dôkladne zaoberajú, ich melodická in
vencia miestami nebola schopná upútať ná
ročnejších poslucháčov. Musíme však brať 
do úvahy, že improvizácia je výsledkom o
kamžitého tvorivého procesu, na ktorý nie 
sú hudobníci vždy rovnako disponovaní. V. 
Bratislave sa sóla pomerne darili trúbkárovi 
J. Hniličkovi a barytónsa.xofonistovi J. Au
desovi. Naproti tomu improvizácie klaviristu 
O. Blahu a vibrafonistu A. Smida boli nevý
razné. 

Na koncerte sa bratislavskému obecenstvu 
prvýkrát predstavila nová speváčka Gustava 
Broma - Helena Blehárová. Jej výkon je 
prísľubom do budúcnosti. Výrazove sa in
špiruje nahrávkami vynikajúcej černošskej 
speváčky Elly Fitzgeraldovej. 

Igor VVasserberg6r 

Spievala nám bulharská 
meuosopranistka Siika Petrová 

Vracajúc sa z úspešného zájazdu z Fran
cúzska a Nemecka, zastavila sa v Bratislave 
bulharská mezzosopranistk·a Sijka P e tr o -
v á, laureátka Dimitrovovej ceny, sólistka 
Sofijskej národnej opery a 30. 3. 63 na veče
re piesni a árií zaspievala starostlivo vybr~
ný program s dokonalým speváckym maJ· 
strovstvom. 

V prvej časti koncertu spievala piesne rôz
nych slohových období a interpretovala ich 
veľmi kultivovane, presvedčivo a slohove 
čisto. Spomeniem aspoň niekoľko: "Piaisir 
ďamour" od G. B. Martiniho, "Smrť a diev
ča" od F. Schuberta, "Spomienky" od R. 
Straussa, "Len túžbu kto pozná" od P. I. 
Cajkovského. Sijka Petrová v každej prilie
havo vystihuje svojim spevom podstatu pies
ne v pôsobivej zvukovej diferencovanosti, 
dielo je hlboko precítené, znamenite frázo
vané a nádherne vygradované. 

Z opernej tvorby, ktorej venovala prevaž
nú časť druhej polovice večera, spievala 
Sijka Petrová áriu "Váňu" z opery Ivan 
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Susanin od l\1. l. Glinku, áriu "Azuceny" z 
opery Trubadúr od G. Verdiho a "Habane
ru" z opery Carmen od G. Bizeta. Známe a 
často spievané árie poskytli jej vhodnú prí
ležitosť ukázať svoj mezzosoprán v plnej 
nádhere. Jej interpretácia je taká ušľach
tilá, čistá a prednesove dokonalá, že posiuch 
doslova očarúva. 

Aj piesne M. de Falla (,,Maurské plátno", 
"Maursianská seguidilla") zvládla suverén
ne a spieva.a ich sviežo a priezračne. Všetky 
diela uviedla v origináli. V prídavkoch, kto
ré si poslucháči vynútili, spievala bulharské 
národné piesne. 

Klavuny sprievod hral dirigent ~D V. 
Málek a zhostil ~a svojej úlohy dobre. 

Ondrej Frilhauf 

ZPRAVY o o o o o o o o 

D•ta 9. apríla prednášal v spevohre Divad
la J. G. Tajovského v Banskej B ystrici pre 
kultúrnych pracovnikov Stredos•ovenského 
kraja Ladis av Soltýs, pracovník IV .. od
boru ÚV KSS na tému "XII. sjazd KSC a 
umenie" . Vo svojom prejave zdôraznil po
trebu zvyšovania hitérií na umeleckú prá
cu odbornej i politickej úrovne pracovni
kov umeleckých telies. Aj na tzv. malé for
my - či už v aut,orskej alebo interpretačnej 
zložke - sa budú k.ásť tie isté požiadavky 
ako na ostatné umelecké žánre. Poukázal, že 
vkus obecenstva je kategóriou vývinovou, 
preto ho treba dvíhať premyslenou koncep
ciou celého kultúrneho, a teda aj hudobného 
života. Treba nahradiť pseudoumeleckú pro
dukciu tvoriv)"JDi umeleck)'IIÚ činmi, zne
možniť vytváranie paumenia pod egidou u
meleckej činnosti a v teórii zabezpečiť sku
tocne marxistický tvoriv)' pohľad na prob
lémy. 

* * * 
Nové satirické pásmo s Lasicom a Satin

sk)"JD v hlavných úiohách Poprava sa ne
koná, malo 6. mája premiéru v Divadle P. 
O. Hviezdoslava. Lasica a Satinský, t. č. 
vojaci základnej služby, zamerali sa v ňom 
na výsmech bezduchého prušiackeho drilu v 
súčasnej dobe. Ich vystúpenia boli orámo
vané číslami tanečného súboru a spevákov 
VUSu. Vzhľadom na výchovné poslanie sú
boru vo vojenských útvaroch treba vysoko 
oceniť najmä baictno-pantomimickú skratku 
Romea a Júlie, najprv v historickej a potom 
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v aktualizovanej podobe. Hudba Milana No
váka tu mala pozoruhodnú úrovdí. Ostatné 
čísla vytvárali dosť nesúrodý konglomcrát1 
Z\")'ľaznený i rozdielnymi kvalitami spevá
kov. 

* * * 

~emecký skladateľ Giinther Bialas pra
cuje na opere Hero a Leander. Libreto na
písai Ernst Spiess podľa Grillpanerovej tra-· 
gédie Vlny mora a lásky. 

* * * 
~Ioskovské Veľké divadlo naštudovala k 

tohtoročným wagnerovským výročiam Blú
diaceho Holanďana. - Pre túto istú scénu 
napísal A. Cholminov operu Optimistická 
tragédia podľ a známej Višnevského drámy 
a V. ;\1 uradclli operu Október na libreto 
V. Lugovského. 

* * * 
Mestské divadto v Karlsruhe pripravuje 

na 6. novembra t. r. scénické predvedenie 
Händlovho oratória Saul. - Nové nemec
ké znenie opery G. Verdiho Zbojníci (Hans 
Hartleb) uvedie v tom istom mesiaci Zemské 
divadlo v Hannoveri. 

* * * 

Glinkovo divadlo v Ceľabinsku naštudo
vala ,. tejto sezóne o. i. balet mladého skla
dateľa L. Labutina :\laškaráda. Libreto čer
pá z rovnomennej Lermontovovej drámy. 

* * * 

Obrovský úspech mal večer moderných 
jednoaktoviek v milánskom divadle Piccola 
Scala. Pozostáva z opier Era proibito od 
Luciana Chaillyho, Les i\fa,heurs d'Orphée 
od Daria Milhauda a Les Mamelles de Tiré
~ins od Frnn\;ois Poulenca. Dirigoval Nino 
Sanzogno. 

OPRAVA 

Prosíme citatefov, aby si v článku "Slo
venské kvarteto v Skandinávii" (Slovenská 
hudl>a č. 4, str. 128) v druhom riadku opra
vili názov súboru na Bratislavské kvarteto. 
Y príspevku "Prínos do slovenskej hudob
no\·cdnej literatúry" (Slovenská hudba č. 3, 
sh'. 93, 12 riadok zhora v pravom stlpci) 
text má .sp~ávne. znie~ : " ... sa inde tak 
prehľadne clenemc .... 



Piešťanský festival 1963 
• · . l 

NA POCES't 18. Y)ROCIA OSLOBODENIA CESKOSLOVENSK.A 

Nedeľa, _7 . . :Vll. . . 
N a po č e sť 1 ~- v s· ro <: l 3 · O ·S l o b o d en i a c e s k o s l o v e n s k 3 
Slovenská liluarmónia, Brati6lava 
diriguje: Edgar DONEUX - BELGICKO 
sólista: Tibor GASPAREK, -husle 
Na programe: Kardoš, Prokofiev. Ravel, Korsakov 
Koncertná sierí S/o\•an o 20.00 hod. 

SMI'Ok, 11. V)I. 
Z príležitosti ce l oštátnej konf e r e ncie 
Beetho ve novej spo ločno s ti v CSSR 
KOl'<CERT Z DIEL L. v. BEETHOVENA . 
Účinkujú sólisti opery S~D v Bratisl:n·e ~ Bratisl:lvské kvarteto 
Koncertná sieri Slovan o 20.00 hod. 

Nedeľa, 14. VII. 
Z príl ežitos ti ce loštátn e j k on f e r e ncie 
B ee thovenovej 'spo ločno s ti v CSSR 
Slovenská filharmónia, Bratislava 
Dirigent: Paavo BERGLUND - SVEDSKO 
Sólistka: Yibkc WARLE\\', kla'\ir - DÁNSKO 
Na programe: Wagner, Grieg, Beethovel) 
Koncertná sieri Slo1·an o 20:00 hod. 

Piatok. 19. VII. 
.~a po če sť 1 8. v)· ro.č ia oslobodenia Ceskos l oven s ku 
YOK.AL~Y KONCERT 
lJi·inkujú: Irena TORBťJS-~IIERZWIAK, soprán - POĽSKO 

Hyszard LISIECKI, has - POĽSKO 
Na programe: Moniuszko, Padarewski, Karlowicz, Cajkovskij, Dvoi-ák 
Koncertná sieň Slo<·an o 20.00 hod. · 

Nedeľa, 21. VII. . 
Charles Gounod: FAUST A ~lARGAH.ETA 

·· • . Účinkujú· sóusti":r' sb·or SND v Bratislave 
amfiteáter o 20.00 hod. 

Stvrtok, 25. VU. ,-
K 1 5 O. v ý r o č i u n a r o d e u i a · H i c h a r d a W ~ g n e r a 
Večer operných árii R. Wagnern· 
Účinkujú : Nina Hazuchová a Bohuš Hanák, sólisti opery SND, 

~adezda Kniplovú, sólistka Janáčkovej opery v B~e 
· • · · Konéértná· sierí Slovan o 20.00 hod. · · · 
Nedeľa, 28. VII. 

Na po cesť 1 8. v ý ročia o s lobod e nia C es kosloven sk a 
Koncert sólistov baletu - MADARSKO 
Vi,·adlo o 20.00 hod. 

Piatok, 2. VIli. 
N a p o č e s ť 1 8. v ý r o č i a 'o s l o h o d e n i a C e s k o s l o v e n s k a 
Slávnostné zakončenie Piešť9.1lského festivalu 1963 
Gottwáldovská filharmónia pracujúcich. Gottwaldov 
Dirigent: Eduard Fischer 
Sólistka: Roza FAJN, husle - SSSR 
Na programe: .Musorgskij, Cajkovskij, Prokofiev 
Koncertná sieň Slovan o 20.00 hod. 

Zmena programu a úcinkujúcich vyhradená ! 
Informácie: Sekretariát Piešťanského festivalu, Piešťany, Poštová ul. č. 1, tel. č. 29-46 



~lovenský hudobný fond 

pripra";1 tieto inštrumentálne skladby slovenskej komornej tvorby : 

Alexander Albrtcht: Suite concertante pre violu a kla,;r 

Miroslav Koŕínek: Sonatíny ,,Radostnej mladi" pre rtautu, hoboj, klarinet, fagot, hornu, 
trúb"ku, trombón, violu, kontrabas (každ)· nástroj zvlášť} a klavír 

Miroslav Koŕínek: Komorné concertino pre violu a klavír 

Miroslav Koŕíneh: Trio A dur pre dva hoboje a anglický roh 

Július Kowalski: Mládežnícke concertino pre husle a kla_vír 

Rudol/ Ma:ud:iúski : Po stopách kpt. J . Nálepku (Obrázky z výitavy) pre violu a klavír. 

Rudolf Macud:iríski: Slovenská sonáta pre hu•le a kla'"Ír 

Aladár Mózi: Concertino pre husle a klavir 

Aladár Móu: Rapsódia na oravské motívy pre violončelo a klavír 

Aladár l\1ózi: Rapsódia na slovenské motívy pre husle a klavír 

Aladár Mó:ii: Rapsódia na záhorácke motívy pre violu a klavír 

Aladár 1\fó:ii: Serenáda pre dvoje huslí a violu 

Milan Novák: Sonatína pre klarinet a klavír 

Milan Novák : Sonatína pre violončelo a klavír 

Andrei Očenáš: Concertino pre flautu a klavír 

Eugen Suchorí: Sonáta in As, dielo 1 pre husle a klavír 

Eugen Suchoň: Fantázia a burleska pre husle a klavír (orch.) 

Pavol Simai: Sonatína pre flautu a klavír 

Pavol Simai: Sonatína pre husle a klavír 

Michal Vilec: Sonáta pre violončelo a klavír 

Michal Vilec: Letné zápisky pre flautu , hoboj, klarinet, fagot, horou, tníhku, trombón 
(každý nástroj zvlášt) a klavír 

Bartolomej Urbanec: Pieseň pre busle a klavír 

Ján Zimmer: Dva slovenské tance pre husle a klavír 

Materiály dodá za výrobnú cenu Slovenský hudobný Cond, Bratislava, G<>rkého 19, tel 531·50 

SLOVENSKÁ HUDBA • Cena Kčs 3,

čosopis Sväzu slov_enských sklodotefov 

6 
SLOVENSKÁ HUDBA 



Slovenský hudobný fond 
pripravil tieto inštrumentálne skladby zo slovenskej hudobnej tYorby: 

Ján Fiier: Kresby. Tri skladby pre klavír 

Ondrej Francisci: Novi\ pieseň znie. Zbierka piesní pre deti (s klavírom) 

Teodor Hirner: Hore grúňom, dolu grúňom. Cyklus detských piesní 

Ladislav Holoubek: Detské hry a radosti. Cyklus skladieb pre klaYÍr 

Ladislav ·Hrdina: Etudy pre husle v IV. polohe 

Dezider Kardoš: Klavírna suita (Passacaglia - Notturno - Groteskný pochod) 

Dezider Kardoš: Pomôžeme slávikovi. Piesne pre deti (s klavirom) 

Miloslav Koi'ínek: Sonatíny radostnej mladi pre flautu, hoboj, klarinet, fagot , homu, trúbku, 
trombón, violu, kontrabas (každý nástroj osobitne) a klavír 

Júlitu Kowalski: Zverinček. Cyklus detských piesní s klavírom 

Ján Krasko: Divertimento pre sláčikové kvarteto 

Ján Krasko: Serenáda a mol pre sláčikové kYarteto 

Duian Martinček: Dve romantické. prelúdiá pre klavír 

Dušan Martinček: Dve etudy pre klavír 

Alexander Moyzes: St)-r:ia hudci. 12 skladieb pre súhru v sláčiko,·om kvartete 

Ján Móry: Malý harmonikár 

Alacúir Móii: Bach·štúdia pre sólo husle 

Aladár Móii: Concertino pre husle a klavír 

Aladár Móii: Drobnosti pre husle a klavír 

Aladár Móii: Rapsódia na oravkké motívy pre violončelo a klavír 

Aladár Móii: Rapsódia na slovenské motívy pre husle a klavír 

Aladár Móii: Rapsódia na záhorácke motívy pre violu a klavír 

. Aladár Móii: Serenáda pre dvoje huslí a violu 

Milan Novált: Sonatína pre klarinet a klavír 

Milan Novált: Sonatína pre violončelo a klavír 

Andrej Očenáš: Obrázky z báji pre klavír 

Eugeň Suchoň: Maličká som ... pre husľové trio 

Eugen Suchoň: Piesne z hôr. Sláčikové .k""Varteto 

Pavol Simai: Sonáta pre klavír 

Bartolomej Urbanec: Pieseň pre husle a klavír 

Bartolomej Urbanec: Tri romantické kusy pre klavír 

Michal Vilec: Letné zápisky pre flautu, hoboj, klarinet, fagot, hornu, trúbku, trombon 
(každý nástroj osobitne) a klavír 

Ilja Zeljenka: Bagately pre klavír 

Ján Zimmer: Dva slovenské tance pre husle a klavír 

Slovenský hudobn:)• fond vitm uvedené skladby 
dodá za výrobnú cenu. Adresa: Slovenský hudob· 
ný fond, Gorltého 19, Bratislava, )el. 531·50 



SLOVENSKÁ HUDBA Č[S LO 6 
ROČ NfK VIl 

Pred IL sj azdom 

S-väzu slo-venských skladaieloT 
Po uplynutí štvorročného obdobia od prvého sjazdu SSS sa výbor Sväzu 

slovenských skladateľov v zmysle stanov uzniesol zvolať Il. sjazd Sväzu slo
venských skladateľov na dni 29. a 30. novembra do Bratislavy. 

Prípravu nášho sjazdu nemožno nevidieť v úzkej súvislosti s priebehom 
i výsledkami III. sjazdu Sväzu československých skladateľov, ktorý sa konal 
na jar tohto roku a riešil komplex otázok, súvisiacich s úlohami hudby v našej 
socialistickej spoločnosti. Tým vytvoril a j pre naše rokovanie bázu a ovzdušie 
pre riešenie otázok súčasnej hudobnej tvorby v oblasti slovenskej národnej 
kultúry. Nebolo by správne vidieť v zvolaní nášho sjazdu iba uplatnenie 
patričného článku stanov. Výbor Sväzu slovenských skladateľov je presvedče
ný, že rozvoj hudobnej tvorby a celej hudobnej kultúry našej spoločnosti za 
obdobie od prvého sjazdu priniesol mnohé podnety, ktorými sa bude sjaz
dové rokovanie zaoberať. Nemožno nevidieť , že toto obdobie je poznačené 
úsilím všetkých našich umelcov o vytváranie hudobnej kultúry, ktorá chce 
mať aktívnu účasť pri napredovaní našej socialistickej spoločnosti; odtiaľ pra
mení mimoriadna tvorivá aktivita posledných rokov v zápase o súčasnosť 
a zvyšovanie náročnosti k vlastnej práci. Dôsledkom týchto skutočností je 
v oblasti hudobnej tvorby väčšia štýlová diferencovanosť a úsilie o súčasný 
prejav vo všetkých žánroch, od symfónie až po tanečnú pieseň ; v oblasti kon
certného umenia zvyšovanie umeleckého majstrovstva a rozšírenie zorného 
poľa na umelecké hodnoty nášho storočia ; v hudobnej vede prehlbovanie 
novej vedeckej metódy, orientácia na aktuálne problémy našej hudobnej 
kultúry a na rozvoj jednotlivých muzikologických disciplín, ktoré v minu
losti neboli dostatočne rozpracovávané. Je potešiteľné, že procesu pomáha 
aj nástup príslušníkov mladej generácie, ktorá si nachádza v rozvíjajúcom sa 
organizme našej hudobnej kultúry svoje pozitívne miesto. 

Nebolo by správne vyvodzovať z uvedených skutočností uzáver, že súčasný 
stav slovenskej hudobnej kultúry je v idylickom bezproblematickom štádiu. 
Práve naopak, v tomto období zvýšenej tvorivej aktivity sa priam hromadia 
problémy a protirečenia. Tým intenzívnejšie vystupujú do popredia aj mnohé 
nesplnené úlohy v kultúrnej politike v oblasti ideovo-estetickej, kritickej, 
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skúseností s určit)'lll dielom a poučky z 
jeho životných sklamaní a nepriaznivých 
náhod, p ripadne spoločensk)'ch či politic
kých chýb alebo iných nešťastí. Tu prerastá 
vzor pedagóga vysokoškolskú pôdu a vedie 
či nevedie svojho absoh-enta priamo do 
slastí a strastí veľkých súťaží. Teraz na
stupuje známe heslo Enrica Carusa: 1. šťas
stie, 2. šťast ie, 3. šťastie ! Najprv, či sa kme
l'iový repertoár dostatočne kryje s podmien
kami a povinn)'mi skladbami súťaže. Dalej, 
('i vieme 1·}·chlo dopb"íať cpýbaj úce diela, 
(: i sa prebijeme cez vylučovacie kolo, či 
nenastanú pasové komplikácie, či si potom 
vytiahneme vhodné číslo poradia (nie ako 
po-vý kandidát, nie hneď za favoritom atď.) , 

*) citujem zo spomínaného článku: " Plán 
každého ročnílw by mal obsahovať jedno 
priliehavé dielo s orchestrom, sólovú soncítn, 
po jednej skladbe z čes/(ej a slovensliej prí
tomnosti alebo kla.~iky a jedno sovietshe 
dielo, samozrejme, okrem predpísaných etud 
a lwntrapunktických skladieb pre postupové 
skúšky. V návrhu pre celoštátne osnovy je 
toho ešte viac: v priebehu štúdia musí kaž
dý poslucháč okrem etud pre koncertný 
prednes naštudovať najmenej po jednej 
skladbe predbachovských skladateľov, po 
jednej Haydna, Mozarta alebo predsmeta
novsl>ých skladateľov, po jednej Sclmmanna 
alebo iného romantika, po jednej Liszta, 
po jednej Brahmsa alebo iného poromantic
kého sl>ladatela, po jednej Nováka alebo 
Sulw, jedného impre.~ionistu a jedného so
vietsl>eho skladateľa, dve väčšie skladby 
Beethovenove, tri sldadby súčasné (z toho 
aspot1. jedna česká a jedna slovenská), nie
lwll>o sldadieb Bachových, Smetanových, 
Janáčhových a Chopinových, pri posled
nom jednak kancert, sonátu alebo dve väč
šie skladby, jednak aspot1. tri drobné sklad
by technické a lyrické. Z uvedených skla
dieb najmenej jedno dielo so sprievodom 
orchestra, ináč bolo by dobre, aby sa po
slucháč zoznámil so skladbami pre lavú ru
ku a pre dva klavíry. 

;\/; sa má toto k vantum zvládnu( za 
štyri ročníky v ysokej školy (ročník má pri
bližne 30 týždňov, teda za 120 týždňov 
dohromady) , musí sa tem er každý druhý 
týždeň začat štúdiom nového diela! Iba tak 
sa dá vytvorit základ pre repertoárové pod
m ienhy S'Vetových konkurencií. Pri tejto prí
leiitosti treba všah podotknúť, že Enescu
BukureU 1964 neobsahuje ani jedno čs. 
dielo, " sólovej časti ani Smetanu, Janáčlw 
či Sucho1ía, s orchestrom popri temer 30 
svetových koncertoch ani Dvoi'cíhov ani 
Martinu! 
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či neochorieme práve v deň dôležitého kola 
alebo či vôbec nám stačia fyzické sily a 
nervy na 100-krát náročnejšie vypätie pred 
medzinárodnou porotou než na obyčajnom 
pódiu. 

Slovenský národ nie je tak početný ako 
český, tobôž nie ako národy Sovietskeho 
sväzu, v)·ber teda 10 až 100-násobne menší. 
Môže niekto jednoducho tvrdiť, že VSMU 
v Bratislave musela v necelých 15 rokoch 
jestvovania nájsť onen talent, ktorý všetky 
rozobrané predpoklady v optimálnom me
radle splnil a takto mohol našej škole pri
niesť zahraničné víťazstvo? V sborniku som 
svoj príspevok skončil slovami: 

"Prvých desať rokov v klavírnej triede 
nášho najvyššieho učilišta rozhodne nebe
žalo naprázdno a môžeme pevne dúfať, že 
druhé desaťročie, do htorého sme práve 
vstrí pili, prinesie nám ešte bohatšie ovocie 
našej usilovnej pedagogickej práce a dopraje 
nám aj naivyšší ciel pre dobré meno nášho 
ústavu: aspoň jeden z našich bývalých po
slucháčov uplatní sa ako umelec na sveto
v ých koncertných pódiách." 

Toľko všeobecne, a nakoniec ešte nie
kofko konkrétnych príkladov, že naša kla
vírna trieda by tiež bola potrebovala niečo 
z carusovského "šťastia" namiesto vyloženej 
smoly pri doterajších svetových súťažiach : 
pri minulej Smetanovej súťaži v Prahe pred 
šiestimi rokmi mal Juraj Mašinda naštudova
uý celý repertoár pre všetky tri kolá, bol však 
o dva mesiace starší než predpísaná veková 
hranica. Alebo: na minulú Schumannovu sú
ťaž pripravila si Klára Havlíková náročné 
diela nemeckého romantika pre všetky tri 
kolá, a nakoniec presné podmienky nepri
pustili z jeho sonát veľkú f mol (Concert 
pour piano seul), iba g mol a fis mol, s čím 
nik nemohol rátať. A pri tohoročnej Schu
mannovej súťaži (kde sa započítajú všetky 
tri sonáty) už nemôže svoj repertoár vyu
žiť , keďže táto súťaž má neuveriteľne a 
abnormálne úzke vekové rozpätie od 15 do 
25 rokov! Do mníchovskej , bukureštskej a 
Cajkovského súťaže v Moskve sa naše štyri 
uchádzačky zatiaľ neprebojovali cez vylu
čovacie kolo v Prahe, no nádejný študent, 
vybraný ako reprezentant pre Enescu súťaž 
v Bukurešti, bol pre nerozvážny incident na 
Záhoráckom kultúrnom lete v Smrdákoch 
z tejto čestnej funkcie odvolaný. Dalej: Ľu
dovít Marcinger nemohol pri terajšej Sme
tanovej súťaži v Prahe uplatniť hotový re
pertoár iba pre prekročenie vekovej hranice 
o 14 dní! A nakoniec : Peter Toperczer z 
Košíc, ktorý práve na tejto súťaži v Prahe 
získal čestné uznanie I. stupňa, obohatil 

Ba letn á vLAD.IMíR vAšurľ 

draDiaturgia 1945 -1962 
Ako v ostatných divadeln)·ch žánroch, aj v balete je dramaturgia najbezpečnejším uka

zovatefom hlavných vývojových tendencií a premien estetick)·ch noriem; zároveň , však 
podáva - hoci nepriamo - aj významné informácie o zmenách v širokom zmysle slova 
politických . 

. -\k sa pokúsime o rozbor našej povojnovej baletnej dramaturgie, musíme logicky zač_n~ 
od jednotlivých užších hľadísk, ktoré nám až v svojom súhrne pomôžu formulovať m~
l<toré súdy všeobecnej povahy. Nemožno sa však obmedziť len na úzko vymedzený balet
ný ma teriál, treba hodnotiť v širších súvislostiach. Hneď pripomeňme, že dramaturgia 
nepodáva priamy a bezprostredne platný ideový obraz, nakoľko býva ovp~yviíovaná m~ohý
mi mimoideov),mi momentmi, napr. momentálnou prístupnosťou zahraJllčných mater1úlov, 
devízovými podmienkami, číseln)·m a technickým stavom súborov i orchestrov atď., 
na ktc.ré sa musí, samozrejme, prihliadať. 

Bezpečným odrazovým môstkom pre rozbor sú predovšetk)'m kYantitatívne údaj~, štatis
tický materiál. Z neho vidíme zhrnujúce obrysoyé čísla, na ktoré treba potom onentovať 
všetky počty čiastkové, špecializované. . . 

Na celkoYej povojnoYej baletnej produkcii sa podieľalo 21 súborov (rozurrue sa ' profeslO.
nálnych divadelných telies). V prvom povojnovom ;oku ich ~olo 7, t. j. _n~jmenej , najvia~, 
naopak, v poslednom hodnotenom roku 1962 - io, teda Vlac ako dvoJnasobok. V ostal; 
n )·ch rokoch sa počet samostatne tvoriacich telies pohyboval od 10 do 14. Toto kolísaní~ 
je spôsobené jednak prirodzen)·m vznikaním (na dmhej strane zanika.nún) niektorých sú
borov, jednal.: tým, že niektoré menšie, "služobné" baletné aparáty neodvádzajú samostat
né predstavenia každý rok, ale nepravidelne a v dlhších časových odstupoch. 

Týchto 21 súborov odviedlo v rozpätí posledných osemnástich rokov celkom 365 pre
miér s 519 baletmi. 

Ceské a slovenské tituly figurujú najčastejšie: 203-krát, klasické ( zaraďujeme medzi ne 
len Adamovu Giselle, Cajkovského Luskáčika, Labutie jazero a Spiacll krásavicu, Délibe
sovu Coppéliu a Sylviu-Fadettu, Beethovenovho Pro~netea, Gluckovho Dona !ua~a, M~zar: 
tove Maličkosti a Glazunovovu Raymondu, teda me napr. Bayera alebo "cesku klasilm 
nedbalovskú) 85-krát, sovietsl<e 84-krút a všetky ostatné 147-krát (z toho 36-krát balety 
moderného západného repertoáru) . 
Ročný počet predstavení je veľ1ni kolísavý, a to okrem iného tiež preto, že tu prihliadame 

vždy na výsledky kalendárneho roka, a nie sezóny. Toto čiastočné skreslenie je ?spravedl
nené tým, že štatistické zprávy vychádzajú vždy z kalendárneho roku a že am v tomt? 
prípade nemožno urobiť výnimku. Postupujme po rokoch: 1945 - 8 predstavení (13 ti-
tulov) 1946 - 17 (25) 1947 - 20 (37), 1948 - 25 (43), 191,9 - 17 (30), 1950 22 
(32) t951 - 23 (33) '1952 - 21 (35 ), 1953 - 17 (23) , 1954 21 (24), 1955 18 
(26): 1956 - 23 (26): 1957 - 18 ( 21), 1958 - 19 (24) , 1959 - 21 (27), 1960 2.3 
(29), 1961 - 23 (32), 1962 - 27 (39) . 

Zaujímavé je i porovnanie vzájomného pomeru cclovečern )·ch diel a kratších baletov 
v jednotlivých rokoch: 1949 - 4:9, 1946 - 11:14, 1947 - 9:28, 1948 - 11 :32 - 1919 

týmto umiestením nie našu VSMU, keďže 
po skončení konzervatória v Košiciach sa 
rozhodol pokračovať v štúdiách na AMU 
v Prahe. 

Nuž ponechajme smolu bokom a pozrime 
sa dopredu optimisticky! Nastupuje najmlad
šia smena VSMU do ďalšieh stretnutí : 
Bulva cvičí pre medzinárodné súťaže Pa
ríž a Brusel, Bellová a Mišíková pre Ba-

chovu súťaž v Lipsku 1964, Horský a Pa
lovič pre Enescu v Bukurešti 1964 a piati 
študenti horlivo "chopinujú" pre Mariánske 
Lázne v auguste 1963. Držme im teda 
palce a dúfajme, že nejeden z nich prinesie 
konečne niektorú tú cenu, p rimerané ví· 
ťazstvo a zadosťučinenie pre slovenskú kla
vírnu triedu! 

RUDOLF ~fACUDZINSKI 

16-5 



A. P. Rorodin: Polow•ché tance. Choreografia: Ivo V ár'ía 
Psota. 

do roku 1960, keď bol na repertoár zaraden)· rekordný počet 

8 :22, 1950 - 8 :24, 1951 -
13 :20, 1952 - 11:24, 1953 
- 11 :12, 1954 - 18:6, 1955 
- 13:13, 1956 - 18:8, 1957 
- 13:8, 1958 - 15:8, 1959 
- 16:11, 1960 - 19:10, 
1961 15:17, 1962 -
18 :21. Za t)·mito údajmi sa 
skr)-vajú Yeľmi dôležité 
fakty zásadného estetického 
cha raktcm. Yyplýva z nich 
napr. zrejmý príklon k so
vietskej estetike - repre
zen tovanej celovečernou 
d rámou - Y päťdesiatych 
rokoch a v rcholiaci v ro
ku 1960, z ktorého sa stá
Ya i v iných ohľadoch dô
ležitý medzník a otočný 
vý-vojov)· bod v novodobej 
histórii československého 
baletu. Od tohto okamži
ku začína stúpať nová v l
na záujmu o kratšie bale
ty , signalizujúca príchod 
novej koncepcie baletného 
predstavenia a ohlasujúca 
sa hľadaním dramaturgie a 
revíziou yzťahu k západné
mu repertoáru, zloženému 
t~e~ výhr?~~ z di~\ 
kratkeJ "m etraze . H cgemo
nia tanečných drám sa za
čína v roku 1954 a trvá 

celovečerných baletov - 19. 

V 1epertoári sa objavilo celkom 177 titulov; to znamená, že priemerne bol každý insce
novan)' takmer trikl-át (počet všetk)·ch insccnovan:)·ch prác je 519). Priemer reprízovosti 
je len ideálny : bezmála päťdesiat percent ln1lctov sa totiž naštudovalo len raz, čo sa 
t:)·ka najmä krat ších diel, zatiaľ čo celovečemé maj ú oveľa väčšiu ži,·otnosť a skoro dve 
tretiny z nich boli inscenované najmenej d,·akrát, pričom v celkoYcj sume titulov sú 
celovečerné zastúpené viac ako jednou tretinou (takmer 70 celoYečcrných baletov). 

Na 177 tituloch sa podieľa 111 slJadatcfsk:)·ch mien ; n iektoré z nich so, pravda, ul<azujú 
v dramotu rgick:),ch plánoch veľmi čast o. Ycdi<> r. I. Cajkovskij, k torého d iela boli od 
konca voj ny naštuJované celkom 51-krút. H ned· po t10m nasleduje Oskor Nedbal so 4.3 
inscenúciami. Na treCom mieste figuruje - a to je určite potcšitefn)' úkaz - m eno Proko
fievovo (27 inscenácií) , na štn tom prvý predsiavitcľ súčasnej českej tvorby Zbynek Vos
tiák (23 inscenácii} , na p iatom Léo Délibes s dvadsiatimi predstaveniami, na šiestom 
IUmskij-Korsakov (19-krát) , na siedmom Chačalurian (18-krát) , ôsme a deviate miesto 
obsodzujú spoločným počtom i.nsccnúcií (17) Dvorák a Asafiev a prvú desiatim uzatvára 
Jonáčck, l'torého meno sa zjavuje na divadeln~·ch baletných plagútoch 13-lcrát. Prvá 
autorská desiatka sa podieľa na súhrnnom počt e 51!) inscenácií baletov skoro celou polo· 
vicou - 246 naštudovnn iami.. Prvcnsh·o Cajkovského je f ahko pochopiteľné; vyplýva 
z toho, že p re široký okruh di,·ákO\" este dnes Labutie jazero spl:),va s pojmom balet -
divad lo potom, samozr·ejmc z kasov)·ch pohnútok, rado v id·i Cajkovského dielo na progra
moch. Zaručujú mu dobrú núvštc,·nosť a súčasne uspokojujú požiadavky detského publika. 
Teda i preto sa tieto hajne náro(·né balet~· študoYali a študujú často aj tam, kde pre ich 
úspešnú realizáciu ni c sú najmcn~iC' predpoklady v kvantite ani kvalite súboru i choreogra
fa. Nedbal m{t , ")·hodu opäť v svojom zamcr·oní na detského diváka i v pomernej inter
pretačnej ncnáročnosti a SÚČW'Ill' fohkej prístupnosti materiálov; jeho [\·orba supluje ne-
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existujúcu českú baletnú 
klasiku. Obľuba Prokofieva 
j e u nás už priam tradičná: 
okrem svetovej premiéry 
Romea a Júlie sa m ôžeme 
popýšiť i prvým predvede
rúm Popolušky a Kamen
ného kvietka mimo So,"Íet
skeho sväzu ; záujem o je
ho tvorbu bol v šak v iacme
nej jednostranný - to, že 
ani jeden raz sa neinsceno
val žiadny z jeho krátkych 
baletov (okrem "nebalet
ného" Petra a vlka) , sved
čí o rozpakoch pri hodno
tení Prokoficvových diel z 
obdobia pred návratom do 
SSSR. 

Antonín Dvoi'tíh: Slowmshé tance. Choreografia: Ivo Váňa 
Ps ota 

Zastúpenie klasických ba
letov sa z poradia najhra
nejších baletov zdá veľmi 
vysoké, ale v skutočnosti to 
celkom tak nie je. Dedič
s tvo romantického ( eventu
álneho i predromantického) 
baletu je pomerne dosť úz
ke a vôbec sa nedá porov
núvať s obrovsk:)·m živým 
odkazom opernej tvorby; 
s tým súvisí aj vysoká re
prízcvosť inscenácií balet
nej ldasiky. Celovečerné 
klasické balety boli naštu
do,·arlé dohromady 45-krát, kratšie 4.0-krát (počítame len tie práce, ktoré sme 
v p redošlom vybrali al;:o reprezentatívne klasické, teda nie napr. Cajkovského Talian
ske capriccio, k toré nebolo vytvorené ako balet). Celkove sa teda táto 
"pr·avá" lJasickú baletná litera túra podieľa na v)'Slavbc repertoúru púhou pätinou, čo nic 
je číslo vysoké a rozhodne sa z neho nedá usudzovať na dramaturgický trad icionalizmus 
našich súborov. V tom to pocte však nie sú zahrnuté staršie - a v našich pomeroch dnes 
už sklasičtené - práce české, m enovite Nedbalove a Janáčkove. V žiadnom prípade hy, 
p ravda, neprekročila dramaturgická dar\ tradíciám jednu tretinu repertoárovej zostavy, čo 
je pomer primeran)' a zdravý. J e zaujímavé, že najväčšiu konjuktúru mala baletná klasika 
prúve v päťdesiatych rokoch, teda v čase v),raznej iniJinácic k sovietskej d ramaturgii, 
pre ktorú je príznočná sústavná starostlivosť o klasický repertoár. Táto skutočnosť svedčí 
o tom, že prenikanie vp lyvu soviet kebo baletu nezostalo len v no,-ých so, ·ic tskych tituloch 
a v nústupc na pozície baletnej drámy, ale že šlo o širok)· p rúd vpl)""VOV všeobecného 
c~ t ctického rúzu. nastantjúcich Yzdy citli,·é zrkadlo spoločenským podmienkam a reláciám. 

V zozname najčastejšie hran)'ch baletov je na čele Labutie jazero spolu s Nedbalovým 
Z pohádl'y do pohádky, obidva naštudo,·ané v priebehu osemnástich po,·ojnov)·ch rokov 
už dvadsaťkrát. Iba o 1 predstavC'nie menej zaznamenala Coppélia, zot iaľ čo efektná a prí
i azlivú Seherez:ída obsadlla štvrt é miesto so sedemnástimi inscenáciami. Piaty je ďalši 
Neclbnlov balet Rozprávka o J anovi, naštudovaný už 15-krát. Na ďalších miestach 
sa ocitli Slovtmské tance (14.-luút) , Bachčisorajská fon tána a Romeo a Júl ia (oba 13-
lcrát), Polovecké tance, Luskáčik. ~[aškaráda a Lašské tance (všetky po 12 inscená
ciách) , desiatku naštudovani zavŕi;ila Viktorka a Talianske capriccio. 

!'iajšir·ší dramaturgický sortimt' nt ponúkol z jednotlivých skladateľov Cajkovskij (celkom 
pii ť ti tulov: Labutie jozero, Luskúčik, Spiaca krásavica, Tali anske capriccio, Symfónia 
života ) , štyri ti tuly Nedbal (Andersen , Z pohádky do pohádky, Princezná Hyacinta, 
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Rozprávka o Janovi) a Prokofiev (Romeo a Júlia, Kamenný kvietok, Popoluška, Peter 
a vlk), po troch Bartók (Rumunské tance, Drevený princ, Zázračný mandar_ín), Dvoľák 
( Slovanské tance, Valčíky, Ceská snita ), Horký (Slnečnica, Lastúm, Kráľ JačmlCnok), Cha
čaturian ( Gajané, Spartakus, Maškaráda), Novák (Signorina Gioventú, Nikotina, Slovácka 
sni ta), Vostŕák (Filozofická história, Viktorka, Snehulienka); po dvoch vyše dvadsať sk!a
dateľov: Andrašovan, Asafiev, Burghauser, Dedina, Délibcs, Doubrava, de Falla, Gerscltwm, 
Hanuš, Janáček, Mozart, Kara-Karajev, Kašlík , Muklakiewicz, Martinu, Mozart, l'vfusorgskij, 
Nelhýbl, Ravel, R. K01·sakov, Richard Strauss, Stravinskij a Vacek. 

Záverom: 177 hraných diel nie je vzhľadom na 365 premiér za uplynul)·ch osemnásť ro
kov nijako mnoho. Prihliadnimc však na príčiny, ktoré podväzovali dramaturgickú akti
vitu a este aj dnes ju obmedzujú. V prvom povojnoYom období, keď ešte takmet· neexisto
val spoľahlivý medzinárodný styk, bolo potrebné vychádzať z toho, čo mali diYadlá k dis
pozícii, zahraničné materiály boli nedostupné. Vefmi silným retardačným momentom bola 
potom éra nadvlády ždanovovskej estetiky, ktorej tuhý diktát takmer úplne vylučoval 
ak)·koľvek repertoárový experiment a systémom "odporúčaných" titulov podstatne zúžil 
priestor pre . tvorivú a hľadačskú dramaturgiu; jednoznačn)• dôraz, kladený na diela de
jové, tiež citeľne redukoval sféru voľby. Uvoľnenie v tomto smere prichádza vlastne až na 
konci päťdesiatych rokov, keď po oslabení dôsledkov kultu osobnosti znova rastie drama
turgická odvaha a samostatnosť. Zložité ekonomické problémy však naďalej ovplyVJíujú 
podmienky divadelnej prevádzky a potreba starostlivého hospodárenia so zahraničn)·mi 
valutami postihuje v zápornom zmysle často najviac "mocensky" slabé baletné zložky 
divadiel. Zároveň je pochopiteľné, že hospodárske d ivadelné orgány dávajú pred nosť 
"osvedčen)-m" repertoárovým kusom pred finančne neist),n i, pretože neznámymi a dosiaľ 
nepreveren)-mi titulmi. "Plný dom" je, pravda, dobrá vizi tka l•aždého súboru i predstave
nia, musí však ísť o návštevnosť podloženú v-ysokou, a teda aj príťažlivou kvalitou insce
nácií, a nielen o dramaturgickú obratnosť komerčného charakteru, obohrávajúcu do 
omrzenia baletné bestsellery. Takáto repertoárová politika je nezdravá a krátkl.lzraká: 
obchádza výchovné poslanie tanečného umenia, obmedzuje jeho. spoločenskú aktivitu, od
sudzuje ho na nezávideniahodnú úlohu outsidera, ktorý stratil konktat s všcobecn)·m 
umeleckým vývojom a zastáva podradnú a nezávideniahodnú pozíciu konzervátora vyhas
nutých tradícií. 

Pozrime sa na skúmaný materiál z iného dôležitého hľadiska - z hľadiska zastúpenia 
čcsk~·ch a slovenských diel. 

Zo 177 titulov, ktoré sa objavili na repertoári našich baletných súboroY po skončení 
vojny, patrí plných 82 českej a slovenskej produkcii. Toto vysoké zastúpenie jasne pr~vy
šuje podiel domácich skladieb v baletnom repertoári z prvej republiky, a samozreJme, 
aj z čias okupácie. Až po oslobodení vzniká široká základr"ta domácich diel - a pritom tých, 
ktoré sa na scénu vôbec nedostali, je niekoľko desiatok! Aj autorské zastúpenie udržuje 
tento priaznivý pomer: figuruje 111 tnien skladateľov, z čoho domácich je 52. Z toho 
viac ako d-.-e tretiny (presne : 37) sú mená nové, objaYujúcc sa v balete až po roku 
1945. Svedčí to o výraznom vzostupe skladateľského záujmu o baletný žáner, predtý·m 
československými hudobnými tvorcami silne podcCI'íovaný. Veľmi vyrovnaný pomer je 
medzi uvádzaním celovečerných a kratších baletov československej proveniencie - 105:98. 
Naj-.-äčši počet cclovečern),ch baletov sa znovu ukazuje v uzlo,·om roku 1960 - 12, kratšie 
balety dosalmjú vrcholné zastúpenie (tiež 12 naštutlovmú ) v roku 1950, teda ešte pred 
mohu tným nástupom sovietskej drámy. · 

Ešte markantnejšie vystúpi činorodý vzostup českej a slovenskej baletnej tvorby zo 
štatistiky našich povojnových "prapremiér". Celkom ich bolo 86 a pôvodné diela sa na 
nich podieľajú 51 titulmi, t . j. 59,3 Ofo. Toto číslo predstavuje priemerný ročný prírastok 
nových československých prác cca 3 balety. "Úmrtnosť" domácich noviniek bola, samozrej
me, omnoho vyššia ako pri dielach zaluaničných. Táto skutočnosť nech neprekvapuje -
zo zahraničia k nám prichádzajú už diela preverené, kvalitativne špičky, hodnotu ktorých 
potvrdil čas i ohlas u obecenstva. Príznačné je, že z krátkometrážnych baletov sa dočkala 
druhého naštudovania iba malá časť - len 10: Orfeus a Eurydika, Sluha dvoch pánov 
(7-krát) , Othello, Soľ nad zlato (celkom inscenované 3-krát), Snehulienka (8-krát) , Jač
mienok, Jánošík, Komediantská rozprávka, Vietor vo vlasoch a Rytierska balada. "Naj-

Z Machovovei inscenácie Viktorky od Zbyňl>a Vostŕáka v N D Praha. V iktorka 11o.... 
Zora Semberová. ..,..... 
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úrodnejšími·' rokmi na domáce čcskoslo,·cnské prermcry boli roky 194.7 a 1950, v oboch 
sa objaYilo ;csť noviniek. Za celé hodnotené obdobie len rok 1952 zostal bez jedinej 
pô,·odnej noYinky . 

. \.ko sa o domácu LYorbu starali jcdnotli,·é divadlá? Celkom su,·erérme lu vedie Národné 
diYadlo s 12 premiérami, v poradí cfalšic je Brno s p iatimi, po šty r·och premiérach m:"t 
OstraYa, Plzcľí , Ústí a Taneční divadlo (z~ísluhou štyroch krátkych baletov, ktoré sa Yšak 
na scéne dlhšie neudržali) . XoYinkúm naj\"iicšiu starostlivosť YenoYal z choreografov Saša 
l\fachov: v priebehu jeho krátkeho povojnoYého pôsobenia uviedol ni~ menej ako osem 
pô,·odn)·ch česk)·ch premiér (sem zahrľíujemc aj jeho dramaturgické obja,·y hudieb star· 
ších, ako Stamicove, Janáčkovc -l\loranké tance - a Dvoi'ákova Ceská suita). ra druhom 
mieste je Stanislav Remar a Jiľí Nčmeček s piatimi premiérami , so štyrmi Emerich Gab
zdyl a Josef Judl. Takmer rovnaké poradie zostáva i Yledy, keď v českých novinkách pri
berieme i prYé naštudoYan.ie baletov cudzích : zn o nr je na čele Saša l\lachov s jedenástimi 
premiérami, o dmhé miesto sa opäť delí Stanislav Remar a JiH Nemeček so siedmimi 
premiérami, nasiPduje Gabzdyl so šiestimi, Judl a Skoda s piatimi a po štyroch premiérach 
majú Braun, Ht"Clinová, l\Iilec u Ogoun. 

V divadlúch je dramaturgickú aktivita rozložená takto: ~úrodné cJi,·adlo 19 titulov, Bmo 
10, Slovenské n[u·odné divadlo 9, rJsti 7, Košice, Ostrava, Ostrava, Plzer"t a Liberec po 6. 
Premiérove je najrušnejší rok 1960 s ôsmymi premiérami, sedem ich zaznamenánune 
v rokoch 1951 a 1961 a konečne šesť v rokoch 194.7, 194.8, 1949, 1950, 1956 a 1962. 

Už sme povedali, že vo Y)·voji nášho baletu neobyčajne dôležitú úlohu zohral strhujúci 
a inšpirujúci vzor sovietskeho baletu. Najviac Yšak až po februári 1948, ktor)• po víťazstve 
robotníckej triedy znamenal logickú hospodúrsku, politickú i kultúrnu orientúciu na Soviet
sky sväz. Revolučné spoločenské zmeny sa v balete prejavili s určitým oneskorením. 
Di,·adelný organizmus je totiž dosť zložitý a nie je schopný bezprostredne reagova( na 
premenu politickej situácie, dramaturgické plány nemožno meníť zo d.r'ía na deľt -
a potom, hola tu vážna brzda i v malej dostupnosti so,;etskych materiúlov. Ináč možno 
predpokladať, že aj pred r. 1948 by sa na repertoári bolo ocitlo viac titulo,· so,·ietskych 
ako púhy Romeo (materiúl zostal u Psotu z pn·ého predvojnového naštudovania) a Cervený 
mak v Prahe (inscenovan)• ako pražský Romeo Muchovom bez presného libreta v ruke!). 
Tieto bnlety sa, pravda, objavili už pred vojnou v Brne, Cervený mak pod krotkejším 
titulom :tii akov)· kvet (aby sa bur-:Goázia priliš nepoplašila) a tesne pred okupáciou i Romeo 
a Júlia. Skutočná invázia sovietskeho baletu sa začína s určitým oneskorením až začiatkom 
päfdcsiatych rokov. Pre skutočný hlad po sovietskych dielach je typické, že po čerstvo 
získan),ch materiáloch siahlo hneď nickofko divadiel odrazu, čo na druhej strane viedlo 
k istej jednostrannosti v celkovej dramaturgii a k jej pasivite. Tak napr. Asaficvove Plamene 
Paríža sa dostali na repertoúr dvoch divadiel v tom istom roku (SND, Košice), o rok 
neskôr uviedli jeho Bachčisarajskú fontánu štyri divadlá ( SND, Brno, Košice, Olomouc). 
Glierov Cervený mak sa po ojedinelom :\Iachovom naštudovaní ( 1947) vrátil v r. 1954 
hneď do troch divadiel (SND, Brno, Košice) , Sedem krásavíc Kara-Karajeva študujú 
súčasne dva súbory (ústecký a pražského ND, 1959) a to isté sa opakuje s jeho Cestou 
hromu (Bratislava a Brno 1961). História sa opal;:ovala i s Prokofievovýrn Kamenným 
kvietkom (Ostrava a S. D 1958). Celkom sa objavilo na našich javiskách 19 sovietskych 
baletov, z toho 16 celovečerných tnnečných drám, z k torých iba dve neboli reprízované 
a zostali len pri prvom predvedení! T)·chto 19 titulov sa inscenovalo celkom 84-ko-út, t. j. 
každý priemerne viac ako štyrikr:"tt. Sovietske celovečerné baletné drámy prevládali nad 
domácou produkciu v d.r·amaturgii rokov 1952 (4.:3), 1953 (6:3) , 1955 (5:2) , 1961 (8:1) 
a 1962 (7 :6). 

Ako sa v dramaturgii prejavil z{mik obdobia kultu? Predovšet.k)'llt uvoľnením " obran
ného" postoja proti "prenikaniu" zúpadn)·ch moderných diel do našich divadiel, ako to 
ukážeme ešte ďalej . Povedali sme si, že medzníkom je až rok 1960, rok brnenského 
Festivalu, kde sa po prvý raz formuje nový vý-vojový prúd, ktorý zatiaľ postihuje len 
malú časť choreografov. U ostatných trvá, pravda, ďalej doterajšie zameranie na celove
černé diela s prednostným právom pre núročné práce (Prokofieva a sovietske novinky -
Cestu hromu, Doktora J ajbolí, Surnle, Leningradskú symfóniu). Konvenčnejšie tituly sa 
objavujú len sporadicky (napr. Y Liberci Gajané, Laurencia n Bachčisaraj ská fontána). 

..... Prológ k opere Láska k trom pomarančom na scéne Smetanovho di~•adla v Prahe. 
Foto Dr. J. Svoboda 
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V roku 1945, tah-mer na prahu svojej 
umeleckej_ dráhy, zoznámil som sa s Aloisom 
Hábom. Cím viac som sa aktívne podieľal 
na interpretácii j eho skladieb, tým viac 
vzrastala úcta a zakoreiiovala sa láska k 
jeho dielu a neviem pochopiť, že sa našli 
umelci, ktorí dokázali toto dielo obchádzať 
a jeho tvorcu - niekedy zámerne - nechá
pať, ba i zamietať . 

V čase, kedy sa umenie vyvija tak rýchle, 
že bývame svedkami nielen zrodu, ale i 
predčasného starnutia mnohých skladieb, sa 
my, ktorí máme možnosť priamej konfron
tácie so z!tpadným svetom, znovu a znovu 
presvcdčujcme, aké je Ilábovo dielo mladé 
a aký ohlas majú jeho skladby. Veď naprí
klad len na festivale v Donaueschingen (1960) 

holi Hába a Martinu jedinými autormi, kto
:)'ch skladby neboli vypískané! Dnes už 
nesmieme zatvárať oči pred touto hudbou 
a musíme vidieť, že je klasicky životná v 
doteraj šom vývoji. Meno jej tvorcu patrí 
medzi tie mená, ktoré sa najčastejšie vyslo
vovali v súvislosti s tzv. modernou a experi
mentálnou hudbou. A pretože človek sa ne
má posudzovať vytrhnutý z doby, dovolin~ 
si malú exkurziu po stave hudby, z ktoreJ 
skladateľsky vychádzal. 

Ziak Vítčzslava Nováka. Co to hovori? 
Vývojov)' rast Novákov položil základy čes
kej moderny. Novák vo svojich dielach dr
žal krok s rozvojom súčasnej svetovej hudby 
(porovnaj napr. vývoj od Slováckej suity 
po Juhočeskú suitu!). Svojím postojom, ne
uzatvárajúcim sa ničomu noYému a domý
šľaním každého podnetu až do dôsledkov, 
,·efmi silne zapôsobil na mladú skladateľskú 
generáciu. A práve Alois Hába patril medzi 
t)·ch j eho žiakov, ktorí nielenže ďalej do-

·-----------------· 
Jiel i divadelných predstavení prišlo takmer zároveit s bojom z_a zle~šenie akosti výrob: 
kov nášho priemyslu i poľnohospodárstva. Hoci v zásade _plati po~cka o ~me~k~rovaru 
nadstavby i v dramaturgii (jej mechaniz~m~s! ako s~e už mekoľ~o~at poukazali, ~e dos~ 
zložitý), v niektorých aspektoch bola 1 JeJ reakc1a na rcvolucne z_meny sp_olocen~~eJ 
situácie takmer bezprostredná. Uveďme príklad: do roku 1948 patrila k naJhraneJŠlffi 
baletom Bayerova Kráľovna bábok. Bola inscenovaná šesťkrát - od tých či_a~, v ~úl~de 
s radikálne vzostupnými ideovými i estetickými nárokmi - sa už na reper~oan _nezJa~tl~ . 
Obdobie 1945-1950 je pre povojnový rast českoslovens.kého baletnél~o ~erua s~aď ~aJdo
ležitejšie. Je to jednak čas kladenia pevných základo_v, Jednak obdobie sustred~neho naporu 
na pozície ktoré boli v minulosti vyhradené len čmohre a opere. Bol to zapas o eman
cipáciu, o' umelec~é zrovn~prá~ncnic s . ostatnými javiskovými ~á~ran;i. Hl~vnými ~t;a
tégmi v tejto obdivuhodneJ "bttke" boh Machov a Psota, za mm1 vsak sta!a. ustaviCnc 
sa rozrastajúca armáda zanietených tanečných umelcov i m~dra podpora statu. T_ento 
emancipačný proces bol v jadre zakončený začiatkom päťdesmtych rokov, keď spravn~ 
orientácia na sovietsku dramaturgiu presvedčila i najzarytej ších odporcov o 1deoveJ 
a mravnej aktivite a výchovnej sile žánru. 

Roky 1950-1960 sa nesú v znamení príklonu k celovečerným tanečným drámam. Do 
popredia sa dostala dejová stránka baletov, hlavný význam sa kládol na myšlienkovú 
silu námetu. Už sme si ukázali, že táto tendencia bola správna a plodná, že nebola náhodná, 
ale historicky nevyhnutná. Mala, samozrejme, aj svoje zápory, a dosť vážne, ako napr. 
strata tanečnosti, pdceňovanie baletnej formy a techniky, choreografná ~e.divosť. !_(van
tita bola znamenitá hustá sieť baletných súborov nám v tomto smere prtruesla europsky 
primát, nové balety' sa rátali na desiatky, prišli nové pokusy so súčasn?u tematikou. Kvali: 
tatívne výsledky však nedržali krok s kvantitou, chýbala odvaha e:\.--penmentovať, opakovali 
sa ošúchané klišé a divác1.-y záujem pomaly, ale určite ochaboval. Festival súčasného 
baletu v Brne dal vývoju nový smer práve zdôrazneJúm kvalitatívnej stránky predsta· 
vení. Poprední umelci tu nastúpili cestu, ktorá by su dala v _skratke pomenovať ~o 
hľadanie baletnej špecifiky a hľadanie tanečnej poézie. Je samozreJmé, že bez oslobodzuJU· 
echo vplyvu myšlienok XX. sjazdu by tento obrat nebol mysliteľný. Z dôkladne zmapo
vaného územia osvedčených istôt a tvárnych postupov sa balet vydal za novými objaviteľ
skými výpravami, svojimi najlepšími dielami sa obrátil chrbtom k pohodlnej konvencii, 
k vžitým šablónam a netvorivej rutine. Z minulosti ·vyšiel odhodlane a s elánom k zaj
tra jšku. 
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mýšfali a rozvíjali princípy pripravené Novú
kom i svetovými prúdmi, ale sám nové obja
voval, tvoril. 

Viedenské a berlínske štúdiá u Schrec
kera, styky s Busonim a jeho kruhom, 
zoznámili ho s najnovšími problémami sú
časnej hudby spolu s problémom využitia 
mikrointervalov. Hába sa stáva horlivým 
zastáncom netematického slohu a harmonic
k),ch a zvulwvých výbojov. Povrchnému po
zorovateľovi by sa zdalo, že v tom ohľade 
sa blíži k expresionizmu a Schonbergovi. 
Hábova netematičnosť je však celkom iného 
druhu. Vyšla totiž na rozdiel od Schonbcr
ga z prejavov ľudovej tvorivosti. Hába sám 
hovorí, že v tvorbe hudby sa uplatr'íujú tie 
isté princípy ako v iných formách života -
opakovanie, obmena, nové tvary. V nete
matickom slohu sa opakujú rytmy, neopa
kujú a neobmieúajú sa melodické nápady. 
V ľudovom speve sa v tomto zmysle vy
skytujú piesne s opakovaním rytmických a 
melodických nápadov, práve tak ako bez 
opakovania. J estvujú odporcovia neterna
tického slohu. Ale koľkých z nich fascinuje 
práve netematická pieseú "Kde domov 
muj?", ktorá je na našom národnom šúte? ! 
Na myšlienku netematického slohu Hábu 
teda priviedol slobodný tvorivý princíp n ie
ktorých ľudových piesní. V tom istom 
zmysle možno hovoriť v súvislosti s jeho 
menom o mikrointervaloch. Už od detstva 
v prostredí rodného Slovácka (nnr. 21. 6. 
1893 vo Vizoviciach) vnikali do podvedomia 
chlapca 1f~ tóny a inak diferencované in
tervaly, ktoré ešte i dnes žijú vo východo
moravskej a slovenskej hudbe, ako i v 
pies1'íach iných . slovansk)·ch a exotických 
národov. Vedomý systém s použitím 1/ G tó
nov má turecká hudba a arabská hudba pou
žíva popri našich poltónoch intervaly o 1/ 4 
tóny zvýšené alebo znížené. Mikrointervaly 
teda majú svoje logické zaradenie vo vývoji 
hudby v najširšom zmysle slova. Aby srne 
mohli plne zhodnotiť veľkosť Hábovho prí
nosu na tomto poli, musíme pokračovať v 
našej exkurzii. 

Takmer do začiatku 20. storočia sa opie
rala európska hudba o poltónový systém. 
Pred skoro šesťdesiatimi rokmi sa nemecký 
teoretik a skladateľ R. H. Stein (1906) po
kúsil rozšíriť a obohatiť poltónový systém 
a menšie štvrťtónové intervaly. Na Steinove 
pokusy naviazal v Nemecku \V. Mollendorf 
a Mnger, v Taliansku Baglioni a v Rusku 
Vytinegradsk.ij (pôsobí teraz v Paríži) . O 
estetické oprávnenie štvrťtónovej hudby sa 
čiastočne zaslúžil Talian F. Dusoni. Alois 
Hába, ktorý na základe vlastného poznania 

v tomto odbore dospel značne ďaleko, po
vzbudený podnetmi, začína usi lovať o to, 
aby všetky možnosti, ktoré nekonvenčné tó
nové systémy poskytujú, boli teoreticky 
zvládnuté tak, aby sa dali bez ťažkostí vy
užiť v hudobnej tvorbe. Porovnávacia veda 
vtedy už tiež spoznala, že ide skutočne o 
pevný systém a nie náhodné či zámerné "ne
čistoty" v intonácii. 

A tak sa A. Hába stal prvým na svete, 
ktorý v priebehu rokov s jemu vlastnou 
húževnatosťou nielen teoreticky, ale i prak
ticky vybudoval a dovŕšil teóriu nielen 
štvrťtónovej hudby, ale i hudby 1/a, 1/6 a 
1/ 12 tónového systému. J ednou z najťažších 
požiadaviek mu iste bolo vedomie, že táto 
hudba potrebuje pre stvárnenie svoj určitý 
harmonický a polyfónny systém - a to aj 
dosiahol. A tak pozn{tvame Hábu aj ako 
autora "Novej náuky o harmónii" (vyd. v 
Lipsku 1927), ktorou objast"tuje spoločenské 
základy diatonickej a chromatickej hudby 
a hudby spomínaných tónových systémov. 
Vypracováva tiež spis O psychológii tvore
nia, pohybovej zákonitosti tónov a základoch 
netematického slohu. ~re vydanie svojich 
štvrťtónových skladieb vo Viedni vypraco
váva s rytcami tamojšej Univerzálnej edície 
1f 4 tónové značky. K vybudovaniu teore
tického základu• pristupuje ďalej vytvorenie 
podnetov a zásluha o vyhotovenie nástrojov 
pre interpretáciu zjemnelých intervalov spolu 
so zásluhou o vybudovanie hudobnej peda
gogiky nov),ch systémov (1923 z Hábovho 
podnetu 1f 4 tónové odd. na pražskom kon
zervatóriu, od 1945 do 1951 na AMU, kde 
bol profesorom) a v)'chova celého radu 
skladateľov našich, bulharsk),ch, juhoslovan
ských, tureckých a i. Spomedzi žiakov z 
cudziny menujme Iljeva, Osterca, Coliča, 
Mnričova, Rističa, Vučkoviča, Danona, ďa
lej sú to Necil Kazím, Halil Bedy Yonct
ken, Zebré, Sivie a ďalší. Z našich sú Ilúbo
vými žiakmi Pauer, Dobiáš, Seidl, Ančerl, 
Reiner, Krombholc, Ponc, Kuhin, Lucký, Je
žek, Srnka, Kašlík, Bubá k, Jirouš, Staňková, 
Fikerle, Rozsypal, Nováček a tiež vlastný 
brat Karol. A treba tiež pripomenúť, že to 
bol práve on, čo objavil symetriu starogréc
keho tónového systému. Pokiaľ ide o moder
nú harmóniu (dodekafonickú tvorbu) je 
Alois Hába takisto prvý, čo rozoznal, že táto 
vzniká nástupom intervalov malej sekundy 
a v jej obrate vcfkcj septimy a malej 
nóny. 

Co znamenala Hábova škola len pre mimo
európske národy v posilnení ich národného 
uvedomenia a vedomia kultúrnej samobyt
nosti ! ( Spomeúme kongresy arabskej hudby 
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v Káhire 1D23 a 1932, v Libanone 1956!). 
Nemuslm pripomínať, koľkokrát sa už zdô
razňovalo, že služba iným národom musí 
byť hodnotená rovnako ako služba vlastné
mu národu. Služba národu, služba ľudu, nic 
posluhovanic, čo býva pohodlnejšie! A Hába 
vykonal viac než ktokoľvek iný pre propa
gáciu svojej zeme. 

Predovšetkým je tu dielo. Ncnadsadím, 
ak poviem, že Hába sa hrá všade, od Ame
riky, cez Európu až do krajín Orientu. 
A tiež nickcd_y doma. Medzi jeho interpre
tov patrí o. i. kvarteto Amar-Hindemithovo 
a Pnrreninovo t.ťpráve tohto · roku zazneli 
Hľthovc štvrťtóúy v podaní parreninovcov 
v Paríži - nedokazuje to tiež ich život
nosť? ), z dirigentov Ančerl, Scherchen, 
Miinch, Fougstedt a ďalší. Hába však tiež 
presadzuje ako delegát Medzinárodnej spo
ločnosti pre novú hudbu (SIMC) na jej 
festivaloch českých autorov (Novák,. Janá
cck, Jcremiáš Ponc, Mandič, Borkovcc, Ka
beláč, Ježek, Schulhoff), uskutočňuje pred
nášky o českej hudbe. V posledných rokoch 
sú to celé koncertné a prednáškové večery 
s Novákovým kvartetom, ktorých náplňou je 
výhradne súča5ná česká hudba (Stockholm, 
Berlín a i.). Cestuje a jeho cesta je vždy 
vskutku cestou služobnou. Všade si ho ctia, 
uznávajú a obdivujú. l\fal som možnosť 
poznať, ako napríklad v Perzii a Libanone 
si bo vážia a považujú za najvýznačnejšic
ho reprezentanta modernej hudby, učiteľa a 
iniciátora ich národného štýlu. (V r. 1956 
udelili Hábovi v Libanone rad za zásluhy 
T. triedy). Bol som tiež svedkom toho, ako 
Hans Eisle1· na j ednom a monografických 
večerov, poriadaných berlínskou Akadémiou 
umenia, a to na večere venovanom Hábovi, 
zdôraznil význam jeho skladateľského diela 
a vysoko zhodnotil jeho zásluhy o súčasnú 
hudbu. Samotné menovanie za čestného čle
na SIMC (zal. 1922) je najlepším dôkazom 
jeho medzinárodného významu a uznania. 
Veď medzi sporým počtom čestných členo,
nájdeme mená Bartók, Busoni, Casclla, Falla, 
Hindemith, Honegger, Milhaud, Novák, Ra
vel, Roussel, Sibclius, Schonberg, Stravinský, 
Szymanovský. Medzi nimi Alois Hába. Táto 
skutočnosť hovorí veľa. Udáva totiž výpočet 
tých, ktorí v hudbe skutočne niečo doká
zali a dokazujú. S Hábovým menom sa 
stretávame v hudobnom zahraničnom svete 
všade. Každý slovník, každý lexikón mu 
venuje miesto. A zamyslime sa, koľko mie~ta 
venovala jeho tvorbe naša tlač, koľko jej bo
lo vôbec vydanej ? Je to ťažko pochopiteľné, 
tým viac, že to bolo dielo, ktoré bolo na
cizmom umlčované, ba čo viacej, priamo 
zaradené do fašistickej výstavy tzv. "zvrhlé-
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ho umenia" v čase 2. svetovej vojny v Ber
líne. A nepo,-ažujem za zásluhu, naopak, 
hanbím sa, keď musím konštatovať, že v 
období kultu osobnosti Ceské noneto a No
vákovo 1.-vartclo boli j edinými, ktorí sa ne
báli toto dielo sústavne propagovať. Inak 
bolo jeho predvádzanie doma sporadické a 
nezodpo,·edalo Y)·znrunu tohto umelca. A 
predsa je to on, ktorého dielo je tak úzko 
späté nielen koreňmi svojich vyjadrovacích 
prostriedkov, ale i tematikou s ľudom, jeho 
snahami a bojom i priamo s robotníckym 
hnutím. Postačí vymenovať len sbory Pra
cujúci dc1í na HoroYc Yerše, venované 15. 
výročiu VOSR, klavírnu suitu s baníckou 
tematikou, kolektivizáciu poľnohospodárstva 
oslav\ljúcu operu Nová zem na námet Glad
kovoYho románu, či štvrťtónovú operu Mat
ka, ktorou sa bojovne postavil za zlepšenie 
sociúlncho postavenia pracujúcej ženy. A boli 
to Tiúbove masové piesne, ktoré boli uve
reji'tOvané v straníckej tlači už pred 2. 
svetovou vojnou. 

Hába vidy dával. Pri príležitosti jeho se
demdesiatky si položme otázku: vracali sme 
vždy rovnakou mierou dar, prijímali sme ho 
vôbec? Máme ešte v živej pamäti prípad 
Janáčkov z nedávnej minulosti, to doslovné 
a trochárske handrkovanie okolo jeho diela 
- a dnes? Dnes je vývozným artiklom. 
P1·ečo nim nemôže byť i Hába? Západný 
svet sa vie zaisťovať menami veľkých umel
cov (napr. drul1á viedenská škola), hoci 
často je tu iba regionálny vzťah. Prečo 
my nevieme využiť zvuk takého mena, aký 
vo svete predstavuje meno Hábovo? V cu
dzích časopisoch zvyknú k nemu dávať 
epiteton "predbojovníka" nových smerov, 
hoci dnes už ho možno v tomto ohľade 
považovať za klasika. Avšak Hába bol a 
zostáva tiež trpezlivým oboznamovatelom a 
poučovateľom o všetkom novom, čo v lmdbe 
)Jrichádza. 

Hába je umelcom, na ktorého môže byť 
náš národ právom hre]~-. Je to skladatef , 
1..-torý nielen významom svojho diela, jeho 
dosahom a medzinárodn)= pôsobením, ale 
aj pre v ysolté hodnoty humánne, ktoré ako 
celok jeho dielo prináša, i cel)= svojím po
stojom umelca a človeka splňa normu umel
ca vskutku národného a ako takého si bo 
ctím a uznávam. 

Dušan Pandula 

Dňa 23. júla dožíva sa slovenský sklada
teľ Ján Krasko-Zápotocký 70 rokov. Sr
deene blahoželáme. 

~ ' v l Sekcie \.!TVORIVE OVZDUSIE koncertných umelcov 

(Ú V A H A P O S J A Z D O V Á A P R E D S J A Z D O V Á) 

Diskusia prvého Sjazdu československých 
skladateľov ma prinútila zamyslieť sa nad 
niektorými otázkami v práci Sekcie kon
certných umelcov. Okrem jedného diskll:s
ného príspevku sa všetky týkali o r g a n 1-

z a č n ý c h úloh a problémov koncertné!10 
umenia. Tieto otúzky však mala usporia
dať a na riešenie navrhnúť Konferencia 
o postaveni hudby v našej spoločnosti prá
ve preto, aby sa sjazd mohol zaoberať vý
lučne len otázkami t v o ri v ý mi. 

Vynára sa teda otázka, aká je vlastne 
príčina: Nemá koncertné umenie svoje tvo
rivé problémy, alebo sú nedostatky orga
nizačného charakteru také pálčivé, že pre
Yýšia všetko ostatné? 

Po preštudovaní článku Jaroslava Zicha 
zo sjazdovébo čísla Hudobných rozhľadov 8a 
ukazuje, že príčinou je druhý dôvod, pál
čivosť organizačných problémov, najmä vo 
vnútroštátnom koncertnom živote. Súčasne 
však článok Jaroslava Zicha, ktorý ukazuje, 
ako by to malo v inštitúcii, ktorá zabezpe
čuje koncertný život, vyzerať, dokazuje, ž~ 
štruktúra, zameranie a náplň práce, ako 1 
jej prax, sú v Koncertnej a divadelnej kan
celárii v Bratislave v z á s ad e sprttvne, 
i keď v detailoch, najmä v dramaturgii, 
h lavne v boji o recitaly, je tu ešte veľa ne
dostatkov. To je však problém úzko spätý 
s celkovým vývojom kultúrnej úrovne Slo
venska a musí sa riešiť komplexne. A na
koľko tieto otázky rieši a stráži štátna sprá
va a jej zariadenia, je potrebné a žiadúce, 
aby Sekcia koncertných umelcov Sväzu slo
venských skladateľov sústredila v svojej 
práci pozornosť na skutočne ideové a tvorivé 
problémy interpretačného umenia, ktor)·ch 
j e veľa. 

PredovšetkÝm sa treba vážne zaobera( 
na vedeckej ·úrovni otázkou tvorivej pod
staty výkonného hudobného umenia, ktoré 
je takým dôležitým článkom medzi tvorcom 
a vnímatefom. Veď hudobné umenie m{t 
práve to špecifikum, že pôsobí až vtedy, 
keď znie, z čoho zákonite vyplýva, že nosi
teľom spoločenskej funkcie hudby je výkon
né umenie, a práve preto by jeho hlavnou 
úlohou malo byť prenilmutie do diela auto
ra, stotožnenie sa s ním a jeho d o t'" o -

r e ni e. Toto je najvážnejšia a naj podsta.t
nejšia úloha výkonného hudobného umc~a 
a predovšetkým 1'íou by sa mala sekcia 
na svojich schôdzkach a p r e h r á v k a c h 
zaoberať. A na sj azdocb o týchto problémoch 
diskutovať. 

S tým úzko súvisí výchova nášho ume
leckého dorastu a metódy práce na umelec
kých školách. Nakoľko všetci pedagógovia 
vysokej školy a veľa pedagógov konzerva
tórií sú členmi sekcie, mali by byť pravi
delné výmeny názorov na vyučovacie me
tódy a ich výsledky stálym programom práce 
sekcie. J e potrebné, aby sekcia - .najm~ 
jej výbor - sledovala absolventov ' ysokeJ 
školy múzických umení a absolventov kon
zervatórií od absolventského koncertu až po 
uplatnenie v koncertnom živote a nedovolila, 
aby sa čo len jediný talent stratil. Sekc.ia 
má všetky problémy, týkajúce sa rozvoja 
mladých, signalizovať štátnej správe, ktorej 
má byť odborným poradcom. 

Sekcia by však mala sledovať i prácu 
Ľudových škôl umenia, lebo práve tam sn 
má vychovávať jadro koncertného publika. 
Veď len malé percento žiakov ľudov)'ch 
škôl umenia pokračuje na vyšších umelec
kých školách, väčšina končí svoje umelecké 
vzdelanie na ĽUS a títo absolventi okrem 
už spomínanej úlohy byť jadrom koncert
ného publika sa majú stať i vedúcou zlož
kou ĽUT. To vyžaduje vypestovať v žia
koch na ĽSU lásku k hudbe - to pr e d o -
v š e tk ý m - a k tomu diferencovane 
prispôsobiť metódy výučby. Tohto momentu 
sa dotkol - i keď trocha jednostranne -
v Hudobných rozhľadoch dr. Holzknecht 
a rozprúdil medzi učiteľmi zdravú, tvoriYú 
diskusiu. l ni ci á to ro m takVchto disku
sií by mala byť sekcia, na pôde ktorej hy 
mal byť tvorivý var a elán. 

Boli nadhodené len niektoré základné o
tázky, no každá by potrebovala teoreti cké 
rozpracovanie, čo jeden článok nemôže ob
siahnuť. Ak však ktosi múdry povedal : 
"Umelec tvor a mlč!", týka sa to predovšet
kým koncertného umelca, lebo koncertné 
umenie má ešte to špecifikum, že vyžaduje 
prísnu systematičnosť práce pre udržanie 
telesnej (nielen prstovej !) pružnosti. Skla-
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FESTIVAL JAVISKOVÉ-HO DIELA 

SERGEJA PROKOFIEVA 
V rámci tohoročnej Pražskej jari sa usku

točnilo (od 24. mája do 2. júna) prvé 
kompletné predvedenie operného diela Ser
geja Prokofieva a - s výnimkou Figliara 
( Sut) a Na Dnepri - i jeho baletov. Toto 
podujatie ozaj svetového dosahu sa tešilo 
veľkej pozornosti domáceho i zahraničného 
obecenstva (medzi nimi zaujímali čestné 
miesto účastníci medzinárodnej marxistickej 
konie.rencie). Prchliad.ku poctila svojou prí
tomnosťou aj druhá skladateľova manželka 
Mira Mendellsohn-Prokofievová, spoluautor
ka libriet jeho posledných scénických diel. 

Festival javiskového diela Sergeja Proko
fieva j e ďalším medzníkom v sk-velej tra
dícii vzťahu Ceskoslovenska k dielu veľkého 
sovietskeho humanistu a umelca, o ktorej 
náš časopis už písal v súvislosti s 10. výro
čím jeho smrti. Veď javisková tvorba je 
jedným zo základn)·ch ohnísk Prokofievovej 
tvorby. Ak na jednej strane faktúra jeho 
diel pramení poväčšine z klavíra, ktoi-ý mu 
bol prv)= prostredníkom poznania hudby 
a neskôr virtuóznym nástrojom, v ktorom 
objavil nové výrazo,·é možnosti a napísal 
najviac skladieb - tak isto je nepopiera
teľnou skutočnosťou, že Prokofiev bol ty-

dateľská práca môže byť etapovitá, preto 
tak často stretáme typ skladateľa-vedca. U 
koncertného umelca je to zriedkavosť a vy
žaduje to výnimočne všestranný t yp človeka 
mimoriadnej pracovnej intenzity. 

Z toho vypl)'va, že výkonné hudobné 
umenie potrebuje viac pomoci hudobnej ve
dy: teórie, histórie, no najmä estetiky. Okrem 
Simúnl<ovej Estetiky interpretácie a niekto
rých článkov J . Albrechta v Slovenskej hud
be sa touto problematikou slovenská hudob
nú veda nezaoberá a je dlžníkom. Ale i ni -
c i á t o r o m by i tu mala byť Sekcia kon
certných umelcov, ktorá by mala tvorivé 
problémy výkonného umenia predkladať 
Sekcii hudobnoYedncj, s ktorou by mala 
úzko spolupracovať, ba čo viac, vychovať 
si priamo te or e ti k o v v ý k on n é ho 
um en i a. 

J e potrebné, aby sa koncertní umelci na 
Sjazd slovensk)·ch skladateľov pripravili a 
hovorili o svojich problémoch tvorivého cha
rakteru a otázl<ach ďalšieho rozvoja l<oncert
ného umenia, ktoré je prostredníkom hu
dobnej t,·orby. Anna Kováŕová 
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pom l\'Ol'CU inšpirujúceho sa dielami iných 
umeleckých odvetví, resp. určitými ži
votnými udalosťami. skladajúceho zväčša 
pod dojmom konkrétnych obrazových pred
stáv. Nie div, že javisko svojou syntetič
nosťou ho priťahovalo od detstva. Počtom 
i pozoruhodnou úrovňou syojich detských 
a mládeneck-ých opier nemá vôbec konku
renta - ani zázračný l\llozart ho napriek 
svojmu očareniu operou ncpredstihol. Ve
likán, Tanec nad hrobom, Undina, Mag
daléna - to všetko sú prípravné stupne 
k jeho zrelým hudobnodramatickým die
lam, tvoriacim os jeho celej tvorby. -
Pritom však až posledné desaťročie, t. j. 
obdobie od skladateľovej smrti, začína do
kazovať ich životnosť a progresívnosť. Iba 
v tomto období bol po prvý raz prcdvedený 
Ohnivý anjel a Príbeh opravdivého človeka; 
Hráč bol po štvrťstoročí opäť prinavrátený 
javisku. Pražský festival bol vy-vrcholením 
tohto vývoja. 

Kladom festivalu bola účasť niekoľkých 
mimopražských operných telies; spolu so 
súbormi ND v Prahe dokumentovali najmä 
vysokú hudobnú úroveil našich hudobno
dramatických scén. Do prehliadky sa zapojila 
a j pražská tclezívia. 
Ostravčania začali operné predstavenia 25. 

mája Scmionom Kotkom. Hudobne perfel, t
né naštudovanie šéfom opery Z. Košlerom 
nenašlo, žiaľ, adekvátny pendant v scénic
kom a režijnom riešení - a premiéra v 
Ostrave podľa kritík bola vraj ešte horšia! 
Výtvarník V. Srámek svojou ncvynalieza
vou scénou - ostávajúcou na polceste medzi 
predstieraním reality a štylizáciou - posta
Yil režiséra pred ťažko zdádnuteľný prob
lém a I. IIylas ozaj neraz "organizoval" ja
viskové dianie celkom nenápadito. Táto opc
raz, zjavne poučená na ejzenštejnovskej este
tike, si žiadala viac vynaljczavosti - naprí
ldad zapojenie projekcií, filmu a pod.; takto 
Yšak práca ostravského súboru, disponujúce
ho Ycľmi dobrým kádrom sólistov, ncra7. 
vyšla nazmar. - O sólistoch plzenskej opery 
(zavítala so Zásnuhami v kláštore) to už 
nemožno povedať : predstavenie trpelo ne
jcdn)'m slabým speváckym ' 'Ýkonom. V)·
bornc pôsobila hýrivo farebná kubisticko
piccasovská scéna F. Trostra (trocha príbuz
ná s v)·pravou J. Svobodu v inscenácii 
Zásnub pod názvom Maškaráda vo Veľkej 
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Otváranie jedného :; troch pomarančov v opere Láska I. trom pomaranéom 

opere v r. 1947), tunoznuJuca svojimi ve
júrovit_~,ni závesmi nepretržitý spád pred
staventa s početnými, veľmi podarenými 
škrtm i. Ich pravdepodobný pôvodca reži
Sél· B. Zoul však al,oby sa bol uspokojil 
s dobr)·m remeselným aranžmán - a tak 
neraz zanikli i v tipy predpísané sldadate
ľom - hoci sheridanovský námet, inšpiru
júci sa commediou dell' arte, by si žiadal 
ich rozvitie a rozmnoženie. V tejto súvislosti 
som si spomenul na vynikajúce predstavenie 
Zásnub košickým SD v réžii B. Krišku -
tam sa inteligentný divák ustavične zabával, 
kým pri plzenskom predstaveni bolo tak)•ch
to clwíľ omnoho menej. Opäť zaujalo hu
dobné naštudovanie, najmä v)·borný výkon 
orchestra na čel e s B. Liškom. 

Tretím m in10pražským účinkujúcim bola 
Janáčkova opera . Vyvolala nudu a odchod 
m noh)·ch d ivákov režijne nevynaliezavým 
predstavením Vojny a m ieru s necitliv)=i 
škrtmi, ktoré postihli mnohé výrazné hu
dobné scény a nepochopiteľne ponechali o. 
i. veľkú áriu Kutuzova, ktorú Prokofiev pred 
smrťou dodato<' ne dosť neštýlove prikompo
noval. Pritom bm enská opera disponuje veľ-

mi dobrým kádrom spevákov (i tenorov!), 
ktorí sa spolu s orchestrom (dirigent F. 
Jílek) zaslúžili o kvalitnú hudobnú repro-

. dukciu tejto opery-eposu, ako aj Ohnivého 
anjela. Janáčkovej opere patrí vďaka najmä 
zato, že sa ujala naštudovania tejto najmenej 
známej skladateľovej opery (opera S~D sa 
ho z ekonomických dôvodov zriekla), pozo
ruhodnej najmä svojou skvelou hudbou, ob
nažujúcou skry té taje ľudského vedomia i 
podvedomia. Libreto podľa V. Briusova je 
však nesúrodým fantasticko-romanticko-sym
bolistickým konglomerátom a svojím j avis
kov)'lll statizmom (s čiastočnou v)·nimkou 
posledného obrazu) je pre inscenátorov ťaž
kým orieškom. Na nevynaliezavej scéne F. 
Trôstra sa režisér i\'J. Wasserbauer obmedzil 
len na základné usmerr'íovanie javiskového 
pohybu. 

'ľ'ažisko zodpovednosti za festival spočí
valo na telesách pražského Národného di
vadla. J eho baletný súbor uviedol všetky 
3 celovečerné balety: Popoluška sa hrá piet
ne v 1\[achovovcj choreografii (lež dekorácie 
popri modernizovaných kost),noch a paroch
niach pôsobia anaclu·onicky) , Kamenný kvie-
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Slovenská filharmónia opäť v Taliansku 
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Slovenská filharmónia, j edno z našich naj
mladších symfonických telies, už nie raz 
reprezentovala československé interpretačné 
umenie za hranicami našej vlasti. Pre nás 
dmpa sa už stalo akousi samozrejmosťou, že 
každé vystúpenie Slovenskej filharmónie na 
zahraničnom koncertnom pódiu sa stretáva 
s nevšedný m záujmom publika a vyvolil 
mimoriadny ohlas v odbornej hudobnej kri
tike. Pri analýze a bilancii zahraničných 
úspechov Slovenskej filharmónie sa na prvé 
miesto dostáva jej posledné koncertné turné 
po Taliansku a Svajčiarsku, ktoré sa usku
točnilo od 29. apríla do 12. mája 1963. 
Zodpovedne, a bez zveličovania možno 
povedať, že Slovenská filharmónia zvíťa· 
zila umelecky a naJma morá1ne. 
Zo prvú časť toho tvrdenia nech v ďal
šom prehovoria zahraniční kritici, no 
druhú časť musíme potvrdiť niekoľkými 
číslami: 13 dní v Taliansku a Svajčiarsku 
predstavovalo 13 celovečerných koncertov 
( treba ešte prirátať t echnické a akustické 
skúšky). Mestá, v ktorých Slovenská fil
harmónia účinkovala (Torino, Livorno, Bres
cia, Lugano, Milano, L ' Aquila, Bari, Taranto, 
Lecce, Ascoli, Licceno, Vicenza, Belluno), 

tok učaril št)·lovou čistotou javiskového pred
vedenia a opakovať chvály o Némečkovej 
choreografii Romea a Júlie je ozaj zbytočné. 
Záslužným a zárove{• veľmi vydareným dra
maturgickým činom je naštudovanie Márno
tratného syna, ktoré Nemeček lokalizoval 
do starovekého Blízkeho východu a vyna
chádzavou prácou režijnou i choreografickou 
dosiahol silný etick~' účin nadčasovej plat
nosti. 

Opera ND pod vede.ním bratislavského 
dirigenta Ladislava Holouhka obnovila Ansi
movovo predstavenie Príbehu opravdivého 
človeka, sporného len prikomponovaným 
úvodným sborom. Pripravila tiež najväčšiu 
udalosť festivalu a p ravdepod obne aj celej 
Pražskej jari 1963: premiéru opery Láska 
k trom pomarančom. Skvelej trojici vedú
cich spolutvorcov - režisér G. Ansimov, 
výtvarník J. Svoboda, dirigent J. Iú-omb
holc (hudobná príprava Josef Cech) pod 
vedením prvého z nich sa podaril v)•znam
ný čin v našej inscenačnej opernej praxi, 
dokonale deziluzívne, veľmi vtipné a hu
dobne perfektné predstavenie skvelého Pro-
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holi od seba vzdialené 300- 400 km, pričom 
preprava členov orchestra sa uskutoči10vala 
v obyčajných vagónoch (nie spacích!). T ie
to stručné údaje zaiste netreba komentovať! 
Pre budúcnos( však možno z toho vyvodiť 
len jeden uzáver: ak má byť Slovenská fil
harmónia skutočn)'lll reprezentantom a 
vyslancom našej vyspelej hudobnej k ultúry, 
nie je mysliteľno!, aby sa priam hazardovalo 
s fyzickými i psychickými silami členov 
orchestra, dirigentov i sólistov, či to už vy
plýva z takých alebo onakých polmútok. 

Prevažná časť "talianskych koncertov" 
Slovenskej filharmónie sa uskutočnila v 
mestách , kde Ceská filharmónia v jeseni mi
nulého roku koncertnú sezónu otvárala a 
Slovenská filharmónia uzatvárala, kde sa 
za dirigentským pultom striedajú najsláv
nejšie mená a na pódium zasadajú špičkové 
svetové telesá. 

" ... Skvelý orchester dirigoval L adislav 
Slová/i. Je to súbor brilantný, disciplinova
ný, kvalitný vo všetkých nástrojových sku
pinách, najmä všal> v mimoriadne spevných 
sláčilwch a plechoch. Orchester hral suve
rénne a vypracovane s ohybnou a výraznou 

koficvovho novátorského diela o ktorom sa 
už Lunačarskij vyj adril ako ~ pohári šam
panského. Orchestrište Smetanovho divadla je 
zakry té a na ľíom ( spestrenom dvoma prie
padliskami a bežiacim pásom) sa odohráva 
väčšina akcií. Orchester sedí na javisku, okolo 
neho je nepravidelný kosoštvorec rôznofa
rebných hranolov, spojených schodan1i -
druhý plán scénického diania. V režisérom 
pripísanom Prológu za zvukov známeho po
chodu (opakuje sa i pri slávnosti na "krá
ľovskom dvore") nastupujú v civile účin
kujúci. M. Karpíšek (hrajúci Truffaldina ) 
ich predstaví - a po ohlečeni si kostýmov 
sa hneď hrá - len s najnutnejšími rekvizi
tami (rebrík, povraz, dosky, kotúče). J avis
kové dianie organizujú "herci-pomocnici"; na 
javisko podchvíľou vtrhávajú z bočných lóži 
"lyrici", "tragici", "komici" a "mládež" -
všetci uplatňujú svoje požiadavky na vý
zor divadla. Prokofievova skvelá fraška na 
nečnosti starých opier našla adekvátne do
myslené riešenie, hodné veľkosti skladateľo
vej a l'vleiercholdovej (autor scenára, z kto
rého Prokofiev vychádzal). Pre nedostatok 

spevno.~(ou. s energickým, dravým, hranice 
ncpresahuj1ícim úderom, ,. presnom rytme." 

J.a Stampa, Torino 

• 
Repertoár bol zostaven~· z d iel takme•· 

v~ctkých štýlov)·ch období, pričom naša 
t\·orba bola reprezentovaná dielami Smetanu, 
Dvoráka a Cikkera (Concertino pre klavír 
a orchester) . i\Iimoriadnu zásluhu má Slo
vepská filhannónia aj na propagácii diela 
D. Sostakoviča (V. symfónia): 

" Slovenská filharmónia našla hodnotný 
hongeniálny spôsob pre predvedenie tejto 
skladby taft v tematichej pestrosti a fareb
n!}ch odtieňoch, al~o aj v originálnom rytme 
a zvládla lw s mimoriadnou vynaliezavos· 
tou. Ta ft v :;nihlo hlbohé a velmi ~·ýrazné 
predvedenie Sostakovičovej V. symfónie." 

Gazetla del ~Iezzogiorno, Bari 

• 
Ako sólisti vystúpili s orchestrom Sloven

skej filharmónie Josef Suk a Michal Karin. 
"So súborom vystúpil huslista Josef Suk. 

Vrátil sa do Milána ako umelec, ktorého 
právom možno pova:Ov a( za jedného z vel
kých našej doby. Jeho interpretácia (hral 

miesta nemožno spomína( sólistov, ktorí sa 
o tento úspech zaslúžili, treba Yšak menovať 
aspoll Jaroslava Krombholca, herca č. 1, 
vynaliezavo organizujúceho hudobné d ianie 
na všetky strany. 

P ražské televíznt' štúdio pripravilo disku
tabilné stvárnenie Oceľového skoku a do
teraz azda najlepšiu čs. televíznu inscenáciu 
opery vôbec - Hráča. R ežisér M. Mackú 
s kolektívom karlínskeho divadla dokázal. 
že moderná opera môže byť v televízii 
rovnako príťažlivú ako činohra (i vďaka 
rozumn)•m škrtom z Rosenovej nahrú,·ky 
plzenského naštudovania) . 

Skoda len, že festival nehol cellwm kom
pletn)·. Keby plzenská opera bola na festi
val zavítala Hrácom naštudovan)-rn v r . 
1957 a Košice so Zásnubami, bola by sa 
na inscenácie Figliara a Na Dnepri mohli 
zameraf iné súbory, resp. televízia. Sú to 
síce drahé "devizovky", ale zámer festivalu 
mal byť záväzný. Okrem toho tieto diela 
sú príliš dolwé na to, abv upadli do za-
budnutia. ' 

Igor Vajda 

13eethovenov II us[ ov ý koncert), htorÍL sme 
počuli niekoľko dní po interpretácii D. Oistra
cha, bola ~ ·ynihajúca svojou jasnosťou, silou, 
hrcísou zv 1.thu a hlbhou prežitia." 

Corriere della Sera, Milano 

• 
" Klavirista Michal Karin predviedol tento 

náročný koncert ( Mo:;art: Klavírny kon
cert A dur) s velhým v:;letom a prel~ypu
iúcou ľahkos(ou, s ahou :;vládol technihu 
celej shladby, a živou citlivosťou, ktorou vy
jadril tematiclťé bohatstvo a intímny výraz 
iednotli••ých častí." 

Gazella del i\lezzogiorno, Bari 

" Za interpretačný wchol večera považuje
me predvedenie Dvoŕáltovej VII. symfónie, 
vo svete menej znúmei, ako ie jeho Novo
svetslro. Pokiaľ ide o 1•ýhon dirigenta ( Ľu
dovít Rajter), je mimo al;ejkolvek dishusie 
jeho presnosť, vrúcnosť a oduševnenie, rov
naho ako hlboká znalosť partitúry." 

Giornale di Brescia, Brescia 

• 
"Slovenshá filharmónia a iei dirigent l-a

dislav Slová/i. sít perfehtným súborom, ob
divuhodným a v:;bud:;ujúcim nadšenie ako 
málohtorý orchester; je to orchester, u kto· 
rého ne•,ieme, či máme shôr obdivovať slá
čiky alebo dychy, husle či violy alebo čelcí, 
či ro1·nako výborné hoboje, lesné rohy, flau
ty a fagoty, hontrabasy alebo bicie nástroje. 
Je to orchester, htorého maistrovstvo spočíva 
práve tak na jednotli1•coch, aho aj na celku 
orchestra, velmi pohotového a vášnivo za
nieteného pre hudbu. Pokial ide o dir·igenta 
Ladislava Slováka, je to dirigent striedmeho, 
ale krajne jasného gesta, htorým dosahuje 
u orchestra to, čo žiada; a u takého orchestra, 
aho je Slovenská filharmónia, môže žiadať 
vela. Je to dirigent, ktorý robí mu:;iku s 
velhým "M", plnú .::ivota, ľudskej poé:;ie 
a sily, plynúcej ako rieka." 

Giornale di B•·escia, Brescia 

El\ti 
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Slovenská filharmónia na Bratislavskei iari 
Oproti predchúdzajúcim rokom sa prie

beh prvej polovice koncertov Slovenskej 
filharmónie na Bratislavskej jari vyznačuje 
jednou sympatickou črtou - stopercentným 
plnením plánu d ramaturgie. Uskutočnili sa 
YŠetky sľubované koncerty. 

Otvárací koncert Bratislavskej Jan v 
d1íoch 2. a 3. m:ija (počas zájazdu orchestra 
SF v Taliansku) vyplnila svojím - v prvej 
polovici nie práve najvynaliezavej ším -
programom Státna filharmónia z Brna pod 
taktovkou Jiľího Waldhansa. 

Úvodná predohra k Smetanovej Preda
nej neveste prekvapila nasadením veľmi 
r ýchleho tempa, vcelku solídne zvládnutého 
v technickom predvedení, i keď miestami 
hrúči nestačili dost atočne zreteľne vynášať 
všetky markáta motivických nástupov. 

Pražský sólista Bruno Bčlčík vystúpil v 
Konce•·te pre husle a orchester a mol, op. 
53 od Antonína Dvoi'áka. V porovnaní napr. 
so Sukovou interpretáciou tohto koncertu 
Bčlčík sa nevyhol všetkým úskaliam. J eho 
hre chýbala najmä v živších úsekoch zre
teľnosť a hlavne dokonalá čistota. Hlavný 
rozdiel oboch koncepcií spočíval však v 
celkovom prístupe k dielu. Suk vychádza z 
prirodzeného hudobného prúdu, ktorý výš
kou svojho intelektu usmer1íuje, umocúuje. 
Bčlčík je najpresvedčivejší v temperament
nejších úsekoch , hoci má sklon k nevyvá
ženému prednesu. Z prejemnelosti prechú
dza až do prílišnej robustnosti. Je lo typ 
hudobníka, ktorý hrá tak, ako cíti, no svoj 
cit pomerne málo kontroluje rozumom a 
neopiera vždy o spoľahlivé technické zvlád
nutie. 

V 2. polo,·ici večera vypočuli sme si 
Dvojkoncert pre 2 sláčikové orchestre, kla
vír a tympany od Bohuslava Martinu a 
Symfoniettu Leoša Janáčka, ktoré patrili 
k interpretačným vrcholom hosti. 

V poroYnaní s mäkkým, nosným a spev
ným tónom Slovenskej filharmónie má b r
nenský orchester zúsadne odlišný charakter 
v zvuku sláčikoY, charakterizuje ho akási 
,·ecnosť, jednoduchosť, v ktorej jednotlivé 
hlasy narúžajú na seba pomerne dosť t vr
do. 

Jifi Waldhans je typom dirigenta so skve-
1}-m ry tmick)·m citom, modelujúcirn archi
tektoniku diela s rozvahou najmä v širších 
plochách. Jeho gesto je isté. elegantné, no 
nie vždy s elektrizujúcim napätím a s dosta
točnou vrúcnosCou. 
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R ECITAL Fn.A:'\CúZSKEHO HUSLISTU 

16. a 17. mája vystúpil s klavírnym sprie
vodom Jozefa HáJu tridsaťročný nositeľ 1. 
ceny v súťaži i\Iarguerite Long, francúzsky 
huslista Christian Ferras s programom zo
stupnej línie od závažných diel huslistickej 
literatúry k efektným brilantn)'m a sladkas
tým sl<ladbúm. 

V jeho vystupovaní vyvolalo p~zornosť 
zvláštne držanie husieľ. Nástroj zv1era to
tiž s trupom veľmi tupý uhol, temer až 
180 stupiíov. Tón jeho huslí je sýty. Tech
niku oboch rúk má pohyblivú, brilantnú, 
no nie bez kazov. Jeho podanie nesie punc 
espritu, noblesy s typicky francúzskym 
sklonom k povrchnosti. Jeho umenie nie je 
práve najobjavnejšie, no spoľahlivý technický 
základ, muzikalita, vkus a vnútorná i vonkaj
šia istota dá,·ajú tušiť, že vývoj jeho talentu 
bude ešte pokračovať, najmä čo sa týka 
výrnznejšieho št),lového odlíšenia j ednotli
y)·ch skladieb. 
Neb~-..-a vždy zvykom, že umelec hneď 

na zaciatku programu zaradí dielo, ktoré 

Košická 
hudobná ja r 

V r{Imci VIII. Košickej hudobnej jari od
zneli 8. a 15 . mája t. r. dva komorné kon
certy. Na prvom sa predstavil publiku Ko
šický komorný orchester s dirigentom Ro
manom Skľepkom a kla,·iristom Darkom 
Lukičom a na druhom vystúpilo Gewand
huus kvarteto z NDR. 

:'i a koncerte 8. mája odzneli Tri tance 
z opery The Fai1·y Queen od H enry Pur
cella, Suita fis mol G. P. Telemarma, Kon
cert pre klavír a orches ter f mol od J. S. 
Bacha. Po prestávke Elégia súčasného ame
rického skladateľa Elliota Cartera a Dvoi'á
kova Sercnúda pre sláčiky E dur. 

Sólistom llachovho klavírneho koncertu 
bol Darko Lukič z Juhoslávie, ktorého už 
v Košiciach poznajú z vystúpenia na IV. 
hudobnom festivale. llohatý a náročne vy
zdobený obligátny part Lukič zvládol dobre, 
avšak najlcpsirn partnerom mu nebol orches
ter, s ktorým mal byť v presnej súhre. Svoje 
klaviristické schopnosti, dobrú techniku, 
mužný úder i zmysel pre dynamické od-

je schopný interpretoYať temer dokonale. 
Ferras však pri zostavovaní koncertu zara
dil zlatý klinec svojho vystúpenia - Franc
kovu Sonútu A dur hneď na začiatok. No 
nevedel v-.ldy úspešne vygradoYať a udržať 
napätie pri budovaní rozsiahlejších plôch. 
Tento moment najvýraznejšie \ ")'Stúpil do 
popredia v poňaú Bachovej Chiaccony 
d mol. Ferras tu nedosahoval na mnohých 
miestach presvedčivé stavebné stmelenie. 
Jeho Bachovi chýbali kľud, y)·razová hlbka. 
Ani náročná polyfónna faktúra nebola vždy 
dotiahnutá. 

Druhú polovicu večera začal Ferras De
bussyho Sonátou g mol. Podúval ju v jem
nejších, hmlistejších odtieňoch (než napr. 
Suk), zachádzajúcich do nudnej šedivosti 
a klenbu diela vytváral na spôsob mozaiko
vitého priraďovania ·úsekov. 

Dalšie tri skladby - Sarassateho Andalúz
ska romanca, Ravelov Piece en forme de 
habanera a v.1ieíiiawského Polonéza D dur 
mali krásny, sladký, prípadne virtuózne 
lesklý ráz. 
Veľmi sympatický výkon podal sprevá

dzajúci pražsl.,.-ý klavirista J ozef HáJa. Hral 
so strhujúcim elánom, s mužným olu"10m, 
s bohatstvom fantá:rie, s jemn ým, zasnen)•m 
lyrizmom. 

tiene ukázal na dodatkoch, ktoré si publi
kum vyžiadalo. Aj keď sa orchester snažil 
predviesť skladby po technickej stránke čo 
najlepšie, ťažko sa mu darilo pri predne
se. Najmä v Dvorákovej Serenúde, obraze 
životnej radosti, pohody a optimizmu, chýba
la ľallkosť a dvorákovská kantiléna. 

Gewandhaus kvarteto z Lipska má už 
150-ročnú tradíciu. Od r. 1955 j e vedúcim 
tohto kvarteta Gerhard Bosse a sú v iíom 
podľa tradície prví koncertní majstri or
chestra Gewandhaus. 

Kým na Sláčikovom kvartete f mol Lud
wiga van Beethovena bolo cítiť, že sa len 
rozohrávajú, pri prevedení kvarteta čís. 2 
od súčasného nemeckého skladateľa Ottmara 
Gerstera sme už počuli peknú, dokonalú hru, 
zaujímavú t}=, že kantilénové časti boli 
väčšinou zverené violončelovému partu. Zo 
Schubertových posledných troch najvýznam
nejších sláčikových kvartet predviedli d 
mol, variácie na pieseň "Smrť a dievča". 
Pekne vyznelo najmä Andante con moto, 
Yšak v seherzovej časti boli určité intonač
né výkyvy I. huslí. 

Košické obecenstvo prijalo umelcov z 
NDR srdečne a je chvályhodné, že počet 
záujemcov o komorné koncerty vzrastá. 

Mária Ferková 

STRHUJúCI \ YKON 
AMERICKEHO PIA.i.~ISTU 

Najzaujímavejším programom prvej po
lovice Bratislavskej jari bolo vystú
penie nemeckého dirigenta Kurta Masura, 
ktorý sa predstaYil na dvojici koncertov 23. 
a 24. mája. 

Úvodná Balada pre orchester od Otta 
R einholda je dosť pôsobivým komplikátom 
výdoby tkov "staršej" moderny. Reinhold sn 
usiluje zapojiť svoje kompozičné znalosti do 
intenzívneho výrazu patcticko-tragického 
charakteru. 
Nezabudnuteľný zážitok pripravil poslu

cháčom vynikajúci americký pianista Michel 
Ponti v Koncerte pre klavír a orchester 
d mol, op. 15 od Johanna Brahmsa. Ponti 
je typ hudobníka, ktorý stavia dielo s veľ
kým rozmachom; je architektom, budujúcim 
obrovský kolos z neotesaných, drapľav)'ch 
kvádrov, no táto stavba práve svojou mo
hutnosťou a odvážnou drsnosťou vzbudzuje, 
tak ako egyptské pyramídy, v divákovi 
úctu a obdiv. 

Pontiho prejav sa vyznačuje zvrchova
ným technick)= zvládnutim, čo mu umož
ňuje plne sa sústrediť a do dôsledkov rea
lizovať svoju osobitnú predstavu reproduk
cie diela. J eho Brahms bol priam démonicky 
tvrdý, s intenzívne pulzujúcim ohňom, s 
vrúcnym, mužným citom bez akejkoľvek 
zmäkčilosti. Fascinujúca sila jeho predne
su spočíva v budovaní veľkých línii, s 
nepredstaviteľne širokými, až za hranice kla
víra siahajúcllni gradáciami. Vo vonkajšom 
prejave (v gestách a v mimike) je Ponti 
dosť exaltovaný. Jeho prednes sprevádza 
akési vášnivé sostenuto ako oceľové svorní
ky, čo je okrem iného aj dôsledok skvelého 
rytmického cítenia. 

Iste sa mu dá čo do kultúry úderu vyčí
tať prílišná tvrdosť, no veľkou hlbkou a 
senzitívnosťou, ktoré uplatňuje i posledným 
vláknom nervu, možno i tieto menej este
tické prejavy ospravedlniť. Okrem toho je
ho mužný prejav sa ohromne hodí práve na 
štýl brahmsovskej hudobnej reči . 

Ako sprevádzač osvedčil sa Masur ako 
typ dirigenta, ktorý je popri zachovani vlast
ného názoru na interpretáciu diela kedy
koľvek schopný okamžite zareagovať na drob
né odchýlky u sólistu. 

V druhej polovici večera odznela Cecilián
ska óda od G. F. Händla. Ako je už dobrým 
a zaužívaným pravidlom, pri reprodukcii 
diela sa najviac vyznamenali Spevácky sbor 
SF, spoľahlivo pripravený svojim sbormaj
strom Jánom Máriom Dobrodinským. Málo 
istoty v technike a v súhre vplývalo na 
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pomerne nenapäté, strohé a jednotvárne re
produkovanie orchestrálneho partu, na čom 
mal nemalú vinu i dirigent. 

Pekný dojem - najmä v lyriekých par
tiách a v pekne posadených výškach -
zanechala svojím vrúcnym kultivovaným 
prejavom Anna Pciíašková, sólistka opery 
SND. Další sólista, pražský tenorista Jaroslav 
Kachel, má príjemný, mäkko zafarbený hlas, 
solídnu techniku - no v druhej árii miesta
mi spieval priškrtcne (vyššia poloha). 

Posledný májový koncert 30. a 31. mája 
bol v prevažnej časti vydarenou reprízou 
"talianskeho zájazdového" programu, ktorý 
mal svoju obnovenú premiéru de1í predtým 
v Pralte. Pod taktovkou Ladislava Slováka 
odzneli okrem niekoľkých drobných kazov 
na znamenitej úrovni (zlyhanie fláut i driev 
v druhej časti Sostakoviča a intonácia ple
chov v predohre) osvedčené diela kmetw
vého repertoáru SE, Wagnerova predohra 

Banská Bystrica, mesto bohatej hudobnej 
minulosti, i tento rok prežíva dôležitý rok 
svojho hudobného života. V júni sa tu založila 
odbočka Sväzu slovenských hudobných skla
dateľov pre Stredoslovenský kraj, ktorá sa 
iste bude YenoYať riešeniu naliehavých kul
túrnych problémov v tomto kraji. Je ich to
ho času ozaj dosť. 

Dalšou významnou tohoročnou udalosťou 
bol slávnostný koncert Krajského symfonic
kého orchestra v Banskej Bystrici, ktorý 
týmto koncertom oslavoval 10. výročie svoj
ho založenia. Na jeseň pravdepodobne vy
vrcholia oslavy 120. výročia narodenia v 
Banskej Bystrici pôsobiaceho hudobného 
skladateľa .Jána Levoslava Bellu. 

Do tohto významného roku bola organi
začne včlenená i Hudobná jar v Banskej 
Bystrici a pripravovaná prelniéra opery 
Krútňava. Všetky tieto kultúrne udalosti u
moc•iujú historický význam roku 1963, kto
rý azda budeme môcť považovať za medzník 
v kultíunom živote Banskej Bystrice. 

Prvé kroky v organiz:ícii Hudobnej jari 
boli ťažké. Už tradične sa zápasí predovšet
kým s účasťou obecenstva na koncertoch. 
Ziaľ, toho roku pribudli i vážnejšie nedo
statky. Cyklus piatich koncertov bol totiž 
nnštrbcný neuskutol'ncním koncertu Symfo
nického orchestra bratislavského rozhlasu. I 
keď sa náhradný koncert uskutočnil , a 
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:\lajstri speváci norimbcrskí a SostakoYičova 
V. symfónia d mol, op. 47. 

Sympatický výkon podal so SF zaslúžil~' 
ttmelec RSFSR Jakov Zak, laureát Chopi
novského konkurzu vo Varšave, v II. kon
certe pre klavír a orchester g mol, op. 16 
od Sergeja Prokofieva. Sovietsky klavirista 
s rozsiahly,n arzenálom. vyčerpávajúcim 
všetky druhy klavírnej techniky a bohatstYo 
úderových dynamických odtienkov, sa pre
javil ako solídny architekt, k torý buduje 
iste z veľkých plôch a zaradených do stU\·
by podľa vopred premysleného plánu. Treba 
vyzdvihnúť najmä jeho istú, nezlyhávajúcu 
pamäť, ohnivý, no disciplinovaný tempera
ment a suverénnu techniku. Za najpríťažli
vejšie v jeho hre však pokladáme to, že 
vedel vystilmúť pestrý kaleidoskop nálad 
a že využil pomerne bohatú paletu svojej 
umeleckej fantázie, Ytipu a noblesy. 

Vlado Ci:.ih 

•••• 
myslím, ze veľmi úspešne, pretože Komorn )r 
orchester Bohuslava Martinti bez d it·igenta 
splnil svoju úlohu nad oča],ávanic, zmena 
termínu a iné organizačné nedostatky za
príčinili malú návštevu. Začiatok Hudobnej 
jari sa viaže na 14. marce - záver na 
22. máj. Ak si uvedomujeme, že to hol 
cyklus piatich koncertov, tak vidíme, že ča
sové rozpätia m edzi j ednotlivými koncc•·tmi 
boli nežiadúco dlhé. Ak chceme, aby Hu
dobná jar splnila svoju úlohu - vychováva
Ia umením a k umeniu, všetky nedostatky, 
najmä organizačné, treba odsu·,\niť, ba co 
viac, treba im predísť. Prvým, azda najzá
važnejším krokom v tomto smere by mohlo 
byť založenie profesionálneho symfonického 
orchestra pre Stredoslovenský kraj . K)rm to
tiž na orchestrálnych programoch budú účin
kovať orchestre zo vzdialenejších miest, budú 
tieto koncerty (zájazdy ) , pochopiteľne, ná
kladné a na drul1ej strane ojedinelé. Závaž
ným nedostatkom je nevyhovujúcu koncert
ná siet! v Banskej Bystrici. Divadelná sála 
spevohry DJGT je síce počtom Inicst vyhovu
j úca, no po akustickej stránke už menej. 
Sebalepší orchestrálny koncert, d ynamicky 
jedinečne vyvážen)•, môže v teito Inicstnosti 
vyznieť m atne pre javiskové uiniestnenie 
orchestra. Paralelné riešenie týchto otázok, 
a to v najkratšom čase, by prinieslo patričné 
oYocic. 

Bystrická hudobná jar sa skladala z t)·cl~
to koncertov : St. filharmónia z Ostravy, dt
rigent .Josef Daniel, Milan Bauer. :- ~usle 
(14. marca). Husľový koncert Sma Pwv~
sana z Talianska (29. marca), Koncert KraJ
ského symfonického orchestra, dirigenti De
zider N~gcl a Imrich Gažovič, Alica Balažo
viechová - spev (26. apríla) . Koncert ru
munskvch spevákov: Jon Prisacaro - bas, 
Maria ·Crizan - soprán, Viktorín Stcfnncscu 
_ klavír (10. mája) . Komorný orchester 
Bohuslava Martinu (22. m ája). P •·cdovšet
kým zaradenie hudby )L'{. stor?čia ~o pro
gramu jcllnotliv)•ch _k?n~ertov JC. p~moso':n 
tohoročnej HudobneJ Jari. Zazneli diela s_u
časn),ch skladateľov, a to Klementa Slavt?
kého Dimitrija Kabalevského, Bélu Barto
ka Bohuslava Ma•·tinO:t a Benjamina Britte
na: Z prejavu obecenstva bolo cítiť ,_ že i 
v ďalších programoch bude treba ratať s 
najmodernejšími skladbami od súčasných 
skladateľov. Najmä Sin1ple Symphony od 
Benjamina Brittena Y podaní KOBM zí~k~la 
sympatie obecenstYa. Prvá vy.stuptla 
Státnu filharmónia z Ostravy. Po slavnost
nom otvorení Hudobnej jari zaznela Mo
ravsk{t tanečná fant{Jzia K. SlaYického. Kon
cert pre husle a orchester D. Kabalc~skéh~ 
v podaní 1\.Jilana Bauera nadchol pntomne 
obecenstvo. DYorákova VIII. symfónia bola 
svojou monumentálnosťou dôstojným záve
rom prvého Ycčcra. 

Na druhom koncerte vystúpil Sirio Pio
vesani z Talianska, vynikajúci huslista, k to
rý najmä svojou brilantno~ ~echni.kou pre
svedčil obecenstvo o tom, ze Je pravom dr
žiteľom Bartókovcj ceny z roku 1948 . .Jeho 
osobit)r Ylms a technika premenili staršie 
diela husľovej literatúry (Tartini: S_onáta 
A dur pre husle a klavír, J. S. Bach: Ctacco
na, L. V. Beethoven: Sonáta A dur, op. 47, 
Paganini : Variácie na G strune) v pôs?hi:Vé 
skladby s mimoriadnym životným opt=
mom a sviežosťou. Ziaľ, v jeho podani z mo
dernej t vorby zazneli iba Bartókové Rumun
ské tanec. V nich preukázal svo~ južný temp~
rament a jedinečne sa vysportadal ~ ~arto
kovskou intonáciou. J e znalcom, špecialistom 
Bélu Bartóka. Vynútenými pr ídavkami (P a
ganini) opäť upozornil na svoju tcclmiku. 

I<lavírny sprievod Libuše IGepelovcj. bol 
najmii v muzikálnom poňatí a techrucky 
bezchybnom prednese rovnocenným part
net·om. Mimoriadnu pochvalu si zaslúži za 
KrcutzcroYu sonátu. 

Koncert Krajského symfonického orchestra 
v Banskej Bystrici: bol to už spomínaný 
jubilcjn)• koncert, na ktorom orchester v 
retrospektívne stavanom programe ukázal 

svoju úmveň. Je sam?zrejmé, ~e kvalitu 
orchestra treba hodnoltť z hľadtska polo
profesionálneho súboru. V rám~i daný~h 
možností (dochádzka členov z ccleho okolia, 
m al)r počet skúšok atď.) orchester pod ve
dením diri.-.entov Dczidera Nágla a Imricha 
Gažoviča ~a dopracoval k dobrým výko
nom poloprofesionálneho orchestra. 

Program sa skladal z p rcdohry k Figaro
vej svadbe a Hubičkc, Slovanských tancov 
č . 4 a 8. Nášho SloYenska od M. Moyzesa 
a opcrný'ch árii so sólistkou Alicou Balažo
vicchoYou. 

Na koncerte rumunsk)·clt spevákov s mi
moriadnym úspechom ukázali svoje umenie 
Ion Prisacaro (bas), sólista opery v .Jasy 
a 1\Iárin Crisan (soprán) , sólistlia ope•·y v 
llukurešti. U obidvoch sólistov bolo cítiť, 
že najbližšie majú k operný= áriám. Kla
viristka Viktória Stc[anescu bola spolutvor
com umcleck),ch v)·konov sólistov. 

Komorný orchester Bohuslava 1\Jarti~u 
(Collegium musicum) príjemne pr.eln:-apil. 
Za jeho programovú zostavu sme upr1mne 
vďační. Banskobyst•·ické obecenstvo malo 
možnosť počuť v zi,·cj interpretácii IL. se
renádu n. Martinu a už spomínanú Bntte
novu Simple Symphony. .Jedinečná súhra 
a d ynamická -..-yvúženosť, precítenosť zo 
strany celého kolektívu sa odzrkadľoval~ 
najmä v II. - pizzicátovej a I II. časti 
Brillenovej skladby. I diela starších sklada
teľov• menovite Corelliho Concerto gro_sso, 
op. 6. zapôsobili na mimoriadne pozorn!'c_h , 
vďačných posluchúčo...- dokonalou muzikál
nou interpretáciou. Siroký tónový tok ha;o
kovcj hudby verne zaznel predovšetkym 
v skupine violončiel, účinne podporo~anfr 
hlasom kontrabasu. Som plne prcsvedceny, 
že banskobystrické obecenstvo t·ado prijme 
toto umelecké teleso i v budúcnosti a že 
člcno-...;n Komorného orchestra Bohuslava 
J\lart.inii radi prídu účinkovať pred tak)'Til 
obecenstvom. 

Alexander Melicher 

••• 
Po skončení prípravných prác na filme 

o slávnom tanečníkovi a choreografovi 
Václavovi Nižinskom začal anglický režisér 
Paul Czinncr jeho nakrúcanie v Londýne. 
Studentské roky a umelecké začiatky Nižin
ského sa budú nakrúcať v Leningrade. V ti
tulnej úlohe filmu vystupuje Jurij Solovicv, 
Dagileva predstavuje Peter Ustinov. 
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Hľadáme tanečnú pesničku pre mládež 

Posledný koncert ankety pre mládež 

P1·ogramy Stúdia mladých nadobúdajú čo
raz väčšiu popularitu, ich dosah neustále 
rastie. Túto yzostupnú tendenciu dokazuje 
i zúujcm Cs. televízie, ktorá vysielala časť 
piateho koncertu ankety Hľadáme tanečnú 
pesničku pre m ládež. Slwda, že táto prvú 
spolupráca Stúdia mladých s televíziou ne
vyšla pndfa očakávania. Televízni i roz-

Eva Kristinová (k článku na str. 185) 

hlasoví posluchúči (pre dve pom chy na 
elcktrovodnej sieti) mohli slecloYať len malú 
časť programu. No ani diváci, ktorí mali 
možnosť sledovať celý program v Koncert
nej sieni Cs. rozhlasu, neboli tentoraz úplne 
spokojni. 

ZnujímaYé bude zamyslieť sa nad príčinou 
toh to s tavu. Yeď vystúpili tri známe hu
dobné telesá, a to Bratislavský tanečný or
chester Cs. rozhlasu pod vede1úm l\1. Broža, 
Inštrumentálna skupina Františka Ilavlíčka, 
R-club b ·inteto J\lcdik a populárni speváci : 
Gabriela Hermely, Jozef Kuchár a Ladislav 
Se,·čík. Vidno, že usporiadatelia podnikli 
všetko, čo bolo v ich silách , aby zabezpe
či li úspešný priebeh podujatia. Nie je ich 
vinou, že koncer t zanechal v mnohých zmie
šaný dojem. 

V priebehu koncertov vznikla určitú dispro
porcia. Záujem a popularita ankety sa síce 
zvyšovali, no celkove chýba podujatiu po
tr·cbná gradácia. Napríklad posledné kon
certy v ničom neprevyšujú p rvý (januá
rový) . Dochádzame k uzáveru, že poduja
tie takého rozsahu a umeleckých ambícií sa 
pri súčasnom stave slovenskej tanečnej !md
by nedá dobre zvládnuť. Z toho dôvodu 
sa uvažuje uskutočniť v budúcnosti v rúm
ci Stúdia mlad)•ch anketu v celoštátnom me
radle. 

Na koncerte bolo uvedených sedem sú
ťažn)•ch piesní. Všeobecne možno povedať, 
že dosahovali obvyklú štandardnú úroveľí . 
Dve z nich, Mám rada r ytmus od Ľ. 
Stassela a J e so mnou koniec od dr. Siváč
ka-N. Tánskej , dokonca priniesli určitú zme
nu k lepšiemu. Stasselova skladba upútala 
svojím sviežim melodickým nápadom, ako 
aj spôsobom interpretácie. Gabriela Hermely 
tu úspešne použila "seat vocal" (vokálne 
napodobnenie inštrumentálnych improvizá
cií); tento sa doteraz v slovenských taneč
ných piesľíach takm er vôbec nepoužíval, 
a tak je u nás vlastne vítanou novinkou. 
Piesm'í J e so mnou koniec upútala zas svo
iím ironickým obsahom. I keď je m ožné 
polemizovať o vkusnosti použitia niektorých 
výrazov študentského slangu, táto p iesm'í 
predstavuje zdravý protipól príliš uhladenej 
tvorby. Igor Wasserberger 

Záber z 2. obra::u \Vagnerovho TannhiitLsera v SND. V strede Ján H adraba 
(Hermann) . Foto: J. Vavro ..... 
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Šansóny 

Stúdio mlad)·ch, ktoré sa uskutočnilo v 
utorok 7. V. , malo byť pôvodne Yenova
né p riatefom džezu; plánovalo sa yystúpenie 
Džezo'"ého orchestra Cs. rozhlasn pod vede
ním Karla Krautgartnera. Pre roznc neprcd
'"ídané ťažkosti sa piaty koncert cyklu noz
hovory o džeze, a tým i Yystúpcnic Kraut
gartnerovho orchestra, presunul na 28. t. 
m., a tak sme '" Stúdi u mlacl )·ch hostil i 
umelcov z Tatra ,-cvue. C"vicclli najúspešnej
šie p iesne pásma Sen noci šansónovej. (;č in
kovali speváci : EYa Kristínová a. h., Zuzka 
Lonská, Bea Littmannovú, Jana Belúková, 
Zdenčk Kratochvíl, Jozef Krištof, ~lichal Bc
lúk a Harmónia k v::u-te to, h.-al Tanečný or
chester Jmaja Berczellera. 

Pásmo šansónov v podaní t)·chto umel
cov uspokojilo i n:'n·ol'ných po lucháčov. 
Niet sa čo di'"iť, Y!'ď Sen noci ;ansónoYej 
je azda najúspešnejším programom brati slaY
skcj Tatra re, ·uc. \" prog-r-ame boli u ,-edcné 
najúspešnejšie šansóny s,·cto,·ej produkcie, 
ako aj n iektoré šansóny sloYenských au
torov. Potešiteľné je, že slo,·enské skladby 
obstáli i pri tej to konkurencii a nicl;toré 

v Štúdiu mladých 
mali u obecenstva dokonca väčší ohlas alw 
zahraničné skladby. 

Pri slcdo,·aní vydareného pásma šansónov 
sa často naskytla možnosť porovnať toto 
podujatie s posledn)·m koncertom ankety 
Hľadáme tanečnú pesničku pre mládež (vy
sielaný 19. IV.). Zaujímavé je, že mnohí 
účinkujúci vystúpili na oboch podujatiach, 
a úroveľt bola vcfmi rozdielna. Tí istí účin
kujúci, k tor í na koncerte ankety nepodali 
dosť presvedčivý výkon, v púsme šansónov 
plne uspokojili. Nad týmto javom by bolo 
pot•·cbné zamyslieť sa, m ožno, že i tu väzí 
jedna z možných ciest k zlepšeniu úrovne 
slovenskej t anečnej hudby. Vecľ v pásme 
'ansónov predviedli interpreti štm1darclne 
dobt·)· v)·kon určite i zásluhou sústavného 
konccrLJ1ého reprodukovania t)·ch istých 
piesn í. Naša tanečná hudba zatiaľ tal<éto 
možnosti dostatočne nevyužíva. ~Jal by sa 
zlepšiť kontalit interpretov tanečnej hudby 
s rôznymi divadelnými scénami a uvádzať 
tanečné piesne v progmmoch, pri ktor)·ch 
je predpoklad, že sa udržia d lhší čas. 

Igor \\' asserberger 

OP ERETA v Banskej Bystrici 
Pat1·í k paradoxom si tuácie kultúrneho ži

vota minul),ch rokov, ze sa na jednej strane 
hlásala kultúrna revolúcia a na d ruhej sa 
mlčky toleroval konzervativizmus, prer't~la
júci neraz do nevkusu a gýča. Spevohra 
DJGT v Banskej Bystrici, založená v r. 
1959, bola nútená s...-ojím štatútom hmť 
aj operety, hoci si nemožno predstaviť väč
sic lmltúrno-výcho...-né faux pas: veď ...- Stre
doslo\"enskom kraji opereta nemala tradíciu 
- vyjmúc predstavení zájazdových tic/.
divadiel anno dazumal a sporadick)·ch ochot
níckych p redstavení. ::\'ie di,-, že od ...-znilm 
spevoluy sa vo ...-núlri divadla i mimo neho 
viedli neraz urputné boje proti rovnomer
nému zastúpeniu operety popri opere (i v 
počte premiér, čo by na d ivadeln om plagáte 
bolo znamenalo ví(azstvo ľahkej múzy) . Ye-

~ Scéna ;; hudobne; komédie Slamený klo
búl> na bratislavslwi Nove i scéne. 

Foto A. Smotl:ík 

deniu DJGT i zdravému jadru kolektívu 
spevohry sa však v praxi podarilo prebo
jovať, že hlavnou nápl!tou práce tejto scé
ny bude opera, opereta a balet sa stal i 
iba doplnlwm. Od začiatku svojej či nnosti 
r. 1.960 inscenovala spe, ·ohra DJGT 5 ope
riet a treba priznať, že vo výbere mala 
dosť šťasmú rulm: Voľný victor bol síce 
stvárnený g)·čovi te a t.Iódny ateliér bol gý
čom už sám osebe, ale ostatn•\ - Netopier, 
Hmčiarsky bál a Man1sclle ?\itouche -
sú stále ešte živé. N'a okraj Ile1·vého 
operety-vaudevillu vzni.klo i týchto niekoľko 
poznámok. 

Predstavenie "Nitušky" ...-ďaka pohostin
skému režisérovi Bra11islavovi Kriškovi m:í 
všetky vlastností, ktorými sa vyznačuje at
mosféra jedinečného diela: fahkos(, sp:íd, 
gracióznosť, miera vkusu v predvedení -
p roste esprit. Prispieva k tomu i atmosféra 
výpravy Pavla Herchla, schválne ladená v 
toulouse-lau trecovskom a dcgasovskom du-
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chu, a do nej vhodne zapadajúce kostýmy 
Magdy Radványiovej a. h. K práci insee· 
nátorov sa pridržuje spoľahlivé hudobné 
vedenie dirigentom René Kubínskym a sbor
majstrom Karolom Bélom. 

V predstavení 19. m ája t. r., ktoré slúži 
za podklad tomuto referátu (premiéra sa 
uskutoč.nila v apríli) dominoval výborný 
výkon J ozefa Kondera (Celestín), mladistvý 
zjav i hlas Ľudmily Stamberovej (Denisa) , 
alw aj charakterizačné umenie Oskara Ko
belu (major) a Stefania Babjaka (Loriot). 
Ale aj ostatní herci sa zaslúžili o dobrú 

úro~·eň predstavenia. Spomeniem aspoň Co
rínu Heleny Luhanovej , Champlatreuxa Mi
loša Sicha a rádové sestry Viery Plecitej a 
Márie Bélovej. 

Neprotirečia tieto riadky úvodu? Nie! 
Hervého "opereta operiet" je výnimočným 
dielom. k toré potvrdzuje pravidlo o dobovej 
obmedzenosti a v dnešných časoch už ana
chroničnosti operety ako žánru. Preto i na
ďalej budem najradšej chodiť do spevohry 
DJGT na operné predstavenia a z operiet 
len na rovnocenné Nituške (Bocaccio. Pé
ricola a pod.). Igor Vaida 

ZOMRELA MÁRIA CIKKER OV Á 
Dňa 27. maJa 1963 zomrela v Bratislave 

po clUtšcj chorobe Mária Cikkerová, r. Psot
ková, učiteľka hudby - matka skladateľa, 
zaslúžilého umelca Jána Cikkera. Skromná 
žena, ale vzácne ušľachtilého ducha s plod
n)'Ill, pracovitým životom. 

Narodila sa dňa 20. marca 1892 v reme
selníckej rodine v Banskej Bystrici. Vydala 
sa ako 18-ročná za gymnaziálneho profesora 
Františka Cikkera. Sťastných rokov manžel
stva p režila len málo, lebo jej manžel mu
sel narukovať do prvej svetovej vojny, v 
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ktorej r. 1916 padol. Cikkerová zostala s 
5-ročným synom J ankom sama. Malá pen~ia 
po m anželovi nestačila. Aby uživila a mohla 
vychovávať syna, doplnila si vzdelanie a s 
úspechom skončila štátne skúšky zo spevu a 
hry na klavíri. Začala vyučovať hudbu naj
prv súlt romne, v neskorších rokoch pôsobila 
aj ako učiteľka spevu na banskobystrickom 
gymnáziu, potom zase vyučovala hru na 
klavíri v hudobnej škole. Veľa jej odcho
vancov získalo u nej základy hudby a 
vďačne si na im spomína. 

S ncvšednou starostlivosťou sa venovala 
roz,ijaniu hudobného talentu svojho syna, 
ktorému sa snažila poskytnúť čo najsolíd
nej šie základy hry . Janko Ciltker si práve 
od svojej matky osvojil takú lásku k hudbe, 
že sa stala jeho životnou nápblou. Pritom 
dbala o jeho čo najhann onickejšiu výchovu, 
formovala jeho charakter, vysoký zmysel 
pre estetiku a hlavne - čo popri hudbe sa
ma v toľkej miere mala - lásku k prírode 
a k športu. 

Z umeleck)·ch úsp echov svojho syna sa 
nesmieme tešila. Pritom bola natoľko ohľa
dupl ná, že ho p red nij akou premiérou nevy
rušila, pricestovala za nim do Bratislavy 
alebo do Prahy takrečeno incognito, išla na 
predstavenie sama a až po jeho skončení 
sa synovi ukázala a s blahoželaním ho ob
jala. 

1\'lár ia Cikkerová mala pre každého milé, 
láskavé slovo. Všetci, čo ju poznali a prišli 
s 1'íou niekedy do styku, si zachovajú na 
1iu tú najkrajšiu spomienku. 

Jaromír Bá::lil' 

Dve výročia ukrajinskej hudby 

Tohto roku si bratská Ukrajina pripome
nula 150. výročie narodenia Semena Hu
Icílw-ilrtemovského (1813-1873), autora p r
vej ukrajinskej národnej opery. A čírou ná
hodou v tomto roku uplynie a j sto rokov 
od umeleckého "krstu" tejto opery: r. 1863 
na javisku Mariánskeho divadla v Petrohra
de bola prvý raz uvedená "originá~na ma
loruská opera" Záporožec za Dunarom. 

Významný ukrajinsk)' operný spevák a 
skladateľ S. Hulúk-Artemovskyj bol synom 
básnika charkovskej školy roman tikov Petra 
H ulúka-Artemovského. Prvým, k to objavil v 
ňom hudobné nadanie, bol M. Glinka. 25-roč
ného S. Huláka-Artemovského zobral do 
P etrohradu a začal školiť na ope•·ného spe
vúka. Na ďalšie štúdiá odišiel S. Ilulák
Artemovskyj do Francúzska a Talianska 
(1839-1842) , kde s {tspechom vystupo~'al 
vo Floren tskej opere. Po návrate z cudzmy 
spieval v petrohradskom Veľkom divadle. 
Vrchol slávy dosahuje v štyr idsiatych a päť
desiatych rokoch XIX. storočia. Vtedy zložil 
hudbu na veľa ukrajinsk )·ch balád a roman
cí vy tvoril diver lisment "Ukrajinskú svad
b~" (1851) a i. Zhudobnenie ukrajinskej 
piesne "Stoj i ť javir nad vodoju" Semen Ht~
lák-.\rtemovskyj venoval T. Sevčenkov1, 
svojmu dôvernému priateľovi, s ktor~·m sa 
st)·kal aj počas básnikovho vyhnansl\"a. 

Slúvu mu prin iesla opera Zcíporo=:cc ::a 
Dunajom, ktorú zložil na požiadanie s,·ojich 
ukraji nsk\·ch pri ateľov. Za jej námet si z\·o
li p<"strý .život ukrajinsk)·ch kozákov v Tu
reckej ríši v :\.';JI. stor. P rotifeudálne hnutie 
na l;krnjine , ·yúslilo v mohutnú vojens~ú 
or"an izáciu "Záporožskú Sič", ktorú brúmla 
UI7t·njinn pred poľsk)·mi magnú lmi a inými 
vot•·clcnmi. (0Ldobn)·m ja,·OJn v i'csl<)·ch 
dejin:ích bol revolučn)· Tábor.) Boli lo ob
dobia kccľ armúch· šfachtického Poľska zo
si!Jio,:ali tlak na ol~nisko ukrajinského národ
noo•lobodzovacicho odboja. 

Ytedy celé jednotky úporožsk)·ch kozá
kov hr ada li prístrešie v ríši tureckého sul
tána, kde zakladali kozúcke osady na bt·e
hoch Dunaja. Prán• o ži,·ote týchto ,·ysťa
ho,·alcov a o ich láske k rodnej Ukrajine 
rozpráva dielo S. IIuláka-Artcmovského. Je 
príznačné, že tento n ímtet spracoval umelec 
n ie v pochmúl"llych, ale v zreleľn)•ch humo
r istických tónoch, čo si vyžadovala nic iba 

módna, v tých časoch komická melodra!lla
tickú opera, ale aj sám príbeh, obsah d1ela. 

Libreto k opere napísal sám skladateľ 
a vystupoval aj v úlohe Karasa. Charakte
ristickÝmi črtami diela sú živé a reálne 
obrazy, plne vystihujúce ukraj~~kú národ
nú povahu, výraznosť a _melodicnosť hud
by, vypl)-vajúce z intonácú ľudo'1'c? ukra
jinských piesní, a zdrav)· a farb1sty u~:a
jinský národný humor. Takt? prvá ukraJin: 
ská opera obsiahla v sebe vsetky podstatne 
znaky klasickej hudobnej drámy! plne ~y
jadrila ukrajinský hudobný geru~s loc~. a 
stala sa základom pre ďalší rozVOJ ukrapn
skej hudobnej kultúry. Po nej prichádza dru
lu\ e tapa v dejinách ukrajinskej opery, n~ 
čele ktorej bol M. Lysenko, talentovan~ 
žiak Rimského-Korsakova a umelec bohateJ 
európskej kultúry. 

Nesporným dôkazom životaschopnosti o
pery Záporožec za Dunajom je skutoč~?sť, 
že toto dielo už takmer sto rokov zauJtma 
čestné miesto v repertoári operných scén 
na Ukrajine i za jej h ranicami. 

Na československom javisku bolo túto 
opera uvedená po pn·~, raz r . 1921 v .~ . .Jžho~ 
rode. Toto p redstavenie bolo v ukraJmskeJ 
reči ; operu uviedlo "Ukrajinské ~';,ad lo" 
kultúrno-osvetového spolku "ProS\-"lta , re· 
žisérom bol vynikajúci ukrajinský herec M. 
Sadovskyj, dirigentom ~lcks~ Pry,c~oďko. 
Mimo •·i adny úspech pr<'mléry Sl vynutJl opa
kovanie p•·edstavenia v Prahe r . 1922 v 
Svnndovom divadle na Smíchove. - V slo
,·enc' inc mal Z:'tporožcc za Dunajom premié
•·u (preklad Jur. Sercgi) 4. 10 .. 1947 .v. ND 
v Ko'·iciach, v réžii J ur. Seregiho. Dmgen
tom bol R. Spišiak. choreografom St. Remar, 
v hlavn)·ch úloh:'tch hrali J . Gál a G. Vet· 
zlovú. Na Slovensku sa táto opera hrala 
ešte v Brezne n/Hr. (1951 ) a na Novej 
scéne v Bratislave v réžii St. Munka (1952) . 
Roku 1947 ju m;edlo aj Ukrajinské ND v 
Prešove v réžii .Jur. Seregiho. Cryvky z 
opery vysielal aj bratislavský rozhlas. -
V češtine prv)' raz uviedli Záporožca za 
Duna jom r. 1949 v SD v Ostrave (v pre~ 
klade J . . H r)"""liáka). V tomto znení hr~ 
operu aj v Ústí n/Labcm (1953), v T~ph
ciach, K ladne a v Opave (1954). VysiClal 
ju tiež Cs. rozhlas v Prahe. 

M. Nevrlý 
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10 rokov KSO v Banskej Bystrici 
Desať rokov umeleckej činnosti ochotníc

keho (do r. 1958) , potom poloprofesionál
neho orchestra sa nedá tak ľahko vtesnať 
do riadkov. Krajsk)· symfonický orchester 
má dnes za sebou y·yše 150 koncertných vy
stúpení a desiatky y)·cllo,·n)•ch koncertov. 
Aktívne sa zúčastnil na všctk)·ch verejných 
slávnostiach. 

Dnes, keď máme hodnotiť 10-ročnú ume
leckú činnosť orchestra, s uspokojením kon
štatujeme, že toto teleso splnilo svoje kul
túrno-osvetové poslanie. Vyše 27 000 poslu
cháčov z m iest a dedín si vypočulo skvosty 
hudobného repertoúru svetovej a domácej 
tvorby. Boli lo diela W. A . Mozarta, L. ,,an 
Beethovena, J. Chr. Bacha, Stamica, Fr. V. 
Míču, J. Haydna. Z romantikov n uovoro
mantikov odzneli diela Fr. Schuberta P. 
l . Caihovského. Z našich skladateľa~ to 
boli diela B. Smetanu, .-\ . Dvoŕcílw, J. L. 
Bellu, L. Janáčlw, M. Sch. Trnavského, J. 
Matušl.:u, M. Moyzesa. Zo sovietskych skla
dateľov lo boli : D. Sostalwvič, K. Chača
turian, L. Chodia Einatov. Z ostatných 
skladateľov lo boli d iela G. Bizeta, G. R osini
ho,_ C. M. W ebera. Okrem uvedených diel 
boli do programu začlenené ľudové, budova
teľské a revolučné piesne našich i sovietskych 
skladateľov. Spolu s orchestrom účinkoval i 
spe,·áčky s. Viera Srhcrerová, i\Iária Bélová 
a dodnes spoluúčinkujúca Alica Balažovie
chovú. 

Clcruni tohto telesa sú hudobníci z celého 
Stredoslovenského kraja, ktorí sa do r. 1958 

schádzali na skúšky a vystúpenia raz za 
d,·a t)•ždne, potom jedenkrát týždenne. Sú 
to robotnici, učitelia a štátni zan1estnanci. 
Cž 10 rokov vedie toto teleso obetavý di
rigent D. Nágel a od r. 1958 je jeho dru
hým dirigentom major Imrich Gažovič a. 
h. Ako každé začínajúce teleso i KSO pre
konal vinreré ťažkosti, ktoré b~li prekážkou 
jeho umeleckého rastu. Stúle zápasil a zá
pasí s nedostatkom obsadenia jednotlivých 
nústrojov, s dochádzkou ( u,·ofľíovanie zo 
zamestnania) , musel zviesť boj s ohovárač
m i, k torí namiesto pomoci rozbíjali ohoY:í
rali a prorokovali krátku existenciu ' a krach 
KSO. Za desať rokov trvania sa v orchestri 
po krátkom i dlhšom pôsobení vymenilo do 
80 členov. takže z prv)•ch členov zostalo 
len 14. Ale i napriek týmto a mnohým 
in)·m ľažkostia~ možno dnes povedať, že 
za p~slcdné trt r~ky sa kolektív upevnil, 
techrucky zdokonalil, že hranému dielu dáva 
p~c u~~leck?sti . Zásluhu na tom majú 
mclen dlľlgenll orchesu·a alebo každoročné 
nickofkodr'íové odborno-politické školenia ale 
tiež naši poprední dirigenti SF dr. Ľ Raj
ter a Zd. Bílek, ktorí okrem odbornej rady 
dali celému orchestru morálnu podporu a 
uznanie ako inštruktori. -Za túto pomoc 
treba vysloviť poďakovanie im, ako aj všet
k),n priaznivcom KSO, členom orchestra na 
r'clc s ich dirigentmi, a popriať im do novej 
<lcsia tky mnoho úspechov v kultúrno
o~w·t ovcj pr·úci. 

D. Strmeri 

HUDOBNÝ NAKLADATEĽ SPOMÍNA 
Na svojej ceste od t,·orcu k poslucháčovi 

či divákovi pt·echádza dielo rukan1i celého 
radu ľudí, ktorí väčšou alebo menšou mierou 
prispievajú k tomu, aby dielo mohlo za
znieť v koncertnej sále, rozb1ase alebo byť 
mscenované na divadelnom javisku. Medzi 
ľuďmi, ktorí maj ít záslul1u na tom že hu
dobné dielo v pravom v)•zname slov'a "uzrie 
svetlo s,·eta", pripadá dôležitá úloha pracov
níkom hudobných vydavateľstiev. Zdá sa 
však, že pracovníci na tomto úseku nie sú 
príliš zho,·orčiví. takže nemáme nadbytok 
knižnej ani časopiseck ej literatúrv veno,·anej 
otázkam hudobnovydavateľskej ' práce. 

Treba preto len privítať , že významný 
predstaviteľ hudobno-vydavateľského sveta 
Dr. h. c. Karl Voucrle, majiteľ hudobn)•ch 
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vydavateľstiev Bärenreiter-Verlag a Alkor
Edition v Kasseli (Nemecká spolková rc
publika) vydal z príležitosti svojich toho
ročn)·ch 60. narodenín a 40. vý-ročia hudob
novydanlteľskej činnosti vyše 300-stránlwvú 
knihu s, ·ojich spomienok. Pre nás je táto 
kniha o Lo zaujímavejšia, že jej autor spolu
pracuje už viac rokov s našimi príslušnými 
podnikmi a organizáciami a venuje sa pro
pagácii staršej i súčasnej českej a slovenskej 
hu? by. Je preto pochopiteľné, že v jeho 
kmhc, nazvanej " HAUS UNTERM STERN" 
(t. j. "Dom pod hviezdou", ide tu o hviezdu 
zo súhvezdia Vefkého medveďa ktorá sa 
objavuje v mene vydavateľstva Bärenreiler
Vcrlng, ako aj - v arabskej forme svojho 
mena - v označení vydavateľstva Alkor-

Edition a stala sa symbolom nakladatcľského 
podnikania dr. VoUerleho), sa viackrát stre
távanlc so zmienkami o našej hudobnej kul
túre a jej tvorcoch. Jedna z kapitol knihy 
je pomenovaná "Od Heinricha Kaminského 
k Jánovi Cikkerovi" a iná, venovan{t výlučne 
spolupráci autora s Ceskoslovenskom, je nad
písaná príznačne "Praha a Bratislava" . 

Po niekoľkých rozpomienkach na s,·oje 
najmladšie roky hovorí autor o svojich vzťa
hoch k ľudovej piesni a hnutiu speváckych 
spolko,·, čo ho priviedlo na myšlienku vy
dáva( pre ne potrebný notový m ateriúl, 
a tak sa dostal na dráhu hudobného vyda
Yateľa . Zhodou okolností začala sa táto jeho 
zivotnú drába vlastne na území nášho štátu, 
keď sa mladý 20-ročný kníhkupecký po
mocník Votterle zúčastnil na sústredení spe
váckych spolkov vtedajšej nemeckej menši
ny predmníchovskej republiky. Po skrom
ných začiatkoch sa čitmosť vydavateľstva 
Bärenreiter-Verlag rozširovala a rozrastala a 
od vokálnej hudby prešla aj do oblasti hud
by inštrumentálnej, najmä z obdobi rene
sancie a ranného baroka. :Mladé na.kladateľ
stvo čoskoro nadviazalo spoluprácu s hu
dobnovednými ústavmi a organizácianú, kto
rá vyvrchoľuje po druhej svetovej vojne 
vydávaním doteraz najväčšej hudobnej en
cyklopédie " Die l\Iusik in Geschichte und 
Gegenwart", súborn)-m vydávaním diel via
cerých velikánov svetovej hudby (Bach, Mo
zart, Händl, Gluck, Tasso, Telemann a i. ), 
početných hudobných časopisov a inými po
dujatiami a edičnými činmi . Stojí snáď za 
zmienku, že v prípade súborných vydaní 
Bacha a H ändla sa nadviazala úzka vyda
vateľská spolupráca medzi NSR a NDR. 
'ľažkou ranou pre vydavateľstvo dr. Vottcr
leho bolo úplné zničenie jeho budov, zaria
dení a zúsob pri leteckom nálete niekoľko 
týždiíov pred skončením druhej svetovej 
vojny. Spomienková kniha dr. Voucrleho 
má preto pod svojím názvom výstižný pod
titul "0 vzniku, zničení a znovuvybudovaní 
bärcnreiterovského diela". 

Z úvah dr. Vôttcrleho, najmä v kapitole 
"0 nakladateľskom povolaní", ale aj na i
ných miestach, vypl)-va autorovo vysoké po
nímanie úlohy nakladateľstva a nakladateľa 
v spoločnosti a jej kultúrnom živote a jeho 
úcta k práci najbližších i vzdialenejších spo
lupracovníkov. Jedn ou z devíz jeho činnosti 
je, že najdôležitejším kapitálom nakladateľa 
je dôvera, ktorú k nemu prechovávajú jeho 
spolupracovníci, obchodní partneri i ostatnít 
verejnosť . Nakladateľstvo je podľa slov au
tora viac než hospodársky podnik . 

Sympatickou črtou lmil1y dr. Votterleho 
je práve to, že autor nezamlčuje ani menej 

chválitebné stránky svojho vývoja a otvorene 
hovorí o rôznych krízach svojej životnej 
cesty. J e iste len pri1·odzené, že v jeclnotli
vých detailoch bude mať náš čitateľ na 
niektoré odborné i politické skutočnosti od 
autora odchylný názor a že by inakšie hod
notil najmä určité okolnosti nemecko-česko
slovenských vzťaho,- najnovšej lústórie. Pod
statné však je, že sa po doterajších histo
rických skúsenostiach nájde na oboch su·a
nách dostatok dobrej vôle a úprimné spo
ločné úsilie hľadať na rôznych úsekoch no
vé kontakty a styčné body, ako to práve 
urobil dr. Votterlc v rúmci výmeny hu
dobných hodnô t. Nech je nám dovolené ci
tovať zo zmienenej už kapitoly "Praha a 
Bratislava" niekoľko slov z autorovho pre
svedčenia : " ... prinajmenej v oblasti u
menia je koexistencia nielen možná, ale ne
vyhnutná. Len stretnutie ľudí, len porovná
vanie vedeckých výsledkov, len výmena u
meleckej tvorby cez všetky hranice môžn 
nas uchr~ť o,~ toho. aby sa svet nestal 
znetvoremm ... 
Hudobnonakladateľskej činnosti dr. Vottcr

leho sa dostalo verejného uznania, keď jej 
význam pre spoločnosť bol svojho času oce
nený tým, že dve nemecké univerzity vy
menovali dr. Vôtterleho za doktora honoris 
causa, totiž univerzita v Kieli Y Nemeckej 
spolkovej republike a univerzita v Lipsku 
v Nemeckej demokratickej republike. 

V. Dam 

Antológia autentických foriem 
hudobného folklóru 
~od týmto názvom mozeme nájsť hudob

no-folklórne ukážky z Ciech, l\Ioravy a Slo
venska na mikroelatniach, ktoré zaradilo 
do svojej edície Státne hudobné vydava
teľstvo. 

V rúmci tejto edície dostali naši poslu
cháči 16 mikroplatní (4 z Ciech, 4 z Mo
ravy a 8 zo Slovenska), z ktorých možno 
získať prehľad o československom inštru
mentálnom i vokálnom hudobnom Iolklóre. 

Z českého folklóru je v popredí ľudová 
hudba z Chodska podfa zápisov Ludvíka 
Kubu, ktorého 100. výročie narodenia si 
tohto roku pripomíname. Roku 1893 v ne
uveriteľne krátkom čase zapísal na Chod
sko okrem 500 ľudových piesní i 55 parti
túr ľudovej nástrojovej hudby. Zápisy u
skutočňoval podľa sluchu. (Edisonov !ono
graf v Cechách použil prvý raz až r. 1909). 
Kubove zápisy obsahujú nielen sólovú ná-
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strQjov(t hru, ale i spev so sprievodom "du
dúckcho tria" (Es klarinet, husle, dudy). 

Ukážky z Kubových zápisov verne inter
pretujú súčasní juhočeskí hudobníci a spe
váci. (PI. 03115 cc) 

Dalšiu pozornosť si zasluhujú ,,Staršie me
chanické záznamy" chodskej hudby a spe
vu (nal.ll'ávky Ceskej akadémie z roku 1929), 
ktoré dokumentujú pôvodný hudobný chod
ský folklór z prvých gramafónových sní
mok. Väčšina matríc s chodsk)•m hudobným 
folldórom bola využitá v sérii 42 platní 
Ceskej akadémie. Tieto platne nie sú dnes 
verejnosti dostupné. Súčasná reedícia v An
tológii prinúša z ôsmich pôvodných platní 
chodského folklóru výber: 10 typických, 
technicky najkvalitnejšie nahraných piesní. 
Tieto v skratke charal;Jcrizujú umenie, kto
ré v speve a v hudbe reprezentuje obdobie 
asi od tridsiatych rokov minulého storočia do 
druhej svetovej vojny na Chodsku. (Piatľía 
03 L19 cc) 

Súčasný ľudový spev a dudácke muziky 
z Chodsl<a (z Veľk)·ch Luženíc, z Postie
kova, z Klcnčc, z Milavče, Zdanova, Domaž
Jic a z Trhanova) dokumentujú snímky s 
pozoruhodnými interpr·etmi, ako je Konrá
dyho dudácka muzika. klarinet isti Frišhol
covci, speváčky Kuželkove a pod. (PI. 
03116 ce) 

Jihlavsko reprezentuje "ski'ipácka muzi
ka" (sh.-fipácke kvarteto Jana Havrdu z 
Veľkého Bet·anova). Používa pôvodne do
mácky vyrobené nástroje zv'ané "skfipky" 
(malé husle, ladené a2, ai, di, g, veľké hus
le, ladené al , di, g, a skfipácky bas ladený 
d, d, G, D alebo 3 struny d G D). Skfipác
ka muzika je v zostave malých husli 1 veľ
ltých husli a basy. Pri reprodukciÍ ľudo
vých piesní v tradičnom štýle členia muzi
lm?-~i sp~v od hudby. _Keď speváci dÔspie
VaJu, zacne hrať muzrka, ale vždy samo
statne, striedavo so spevom. Táto muzika 
pripomína predklasickú zámockú hudbu z II. 
polovice 17. a z I. polovice 18. stor. 

(PI. 03i20 cc) 

:IIoravu reprezentujú: ľudové hudby zo 
Slovácka fudová hudba Jána Norka a Jož
ka Kubíka z Hrubej Vrbky, ďalej cimbalové 
muziky súborov: "Bfeclavan" z Breclavy s 
primášom Kobzíkom, "Olšava" z Uhorské
ho Brodu s primášom Procházkom, "Hradiš
ťan" z Uhorského Hradišťa s primášom 
Staňkom a ľud. hudba Slávka Volavého zo 
Strážnice. Interpretujú moravské tance: ver
bunky, sedlácke, piesne k točivým tancom, 
ktoré naša verejnosť pozná najmä zo stráž
nických slávností. (PI. 03i 27 cc, 03080 cc) 

Cimbalové muziky doplňa ľudový spev z 

190 

l forr'rácka, z okolia Veľkej nad Veličkou, sú 
to detské, ženské a mužské spevy v prírode 
i pred muzikou. Osobitosť valašskej ľudo
vej inštrumentálnej hudby z Nového Hro
zienkova dokumentuje Jožo Ország Vranec
ký, majster ľudového umenia, s tromi druh
mi hranových písťal , výrobu ktor)·ch sám 
zdokonaUI. 

a) jed noručka (píšťala s 3 dierkami, dlhá 
asi 40 cm) 

b) koncovka (bezdierková píšťala, dlhá 
a~i 70 cm) 

c) bli/.r'rata (dvojitá píšťala , pre dvojhlas
nú hru - podobná jednoručke) 

(PI. 03120 cc) 
Slovensko-sliezske rozlll'anie zobrazuje ľu

dová hudba z HrčaYy a z Oščadnice, v oso
bitnom združení 1 huslí a gújd (1- 2) s 
tvrdým , výrazným zvukom goralskej men
tality. Zasluhujú pozornosť najmä Pavel Zo
gata - gajdoš a Pavel Krenželok - huslis
ta (skfipck). 

(PI. 03122 cc) 
Slovenský hudobný folklór je v Antológii 

zastúpený : 
a) sólovou inštrumentálnou hudbou, 
b) ensemblovou inštrumentálnou hudbou, 
c) viachlasn)·m vokálnym prejavom. 
Do kapitoly sólovej inštrumentálnej hud

by patr·ia snímky : Bačovská u·úba S. Mič
kalika z Yydrncj , rífová píšťala J . Fortu
níka z Br,·nišťa, fujara J. Rybára z Detvy, 
pastierska píšťala J. Nosáľa z Hriňovej , 
fanfár·ka S. Gašpara z Cerveného Kameňa, 
ďalej dvojhlasné gajdy J. Zboroňa z Orav
skej Polhory, trojhlasné gajdy J. Králika 
z Ciernej Lehoty at cľ . Treba poznamenať, 
že slovenská ľudová iniil.rumentálna hudba 
zastftva v str·cdocurópskej oblasti osobitné 
miesto, vytvára azda poslednú nástrojovú 
kultúru, ktorá si až dodnes zachovala svoj 
autentický charakter. Ukážky z nej sú struč-
~~ ;f~~fu~~)-~hatky, obraz iba načrtnutý, 

(PI. 03084 cc) 
(PI. 0308G cc) 

Posledné desaťročie ukázalo, že slovenská 
ľudová ensembloYá inštrumentálna hudba je 
oveľa bohatšia a rozmanitejšia, ako sa pred
pokladalo. J e v plnom tvorivom rozvoji, u
melecky vyspelá, plná sviežosti. Takmer 
každé združenie muzikantov má svoj oso
bitý, špecifický reprodukčný štýl a vy
lll'anený hudobný jazyk, prýštiaci z hudob
ného dialektu svojho haja, oblasti. Gemerská 
ľudovú hudba (z Klenovca a Kokavy nad 
Rimavicou) je poznačená stredoslovenskou 
cifrovacou technikou, prameniacou z hry na 
pastierskych hudobných nástrojoch, lyrickou 

senzitívnosťou, priesvitnosťou a komornos
ťou vo výraze, ako ju dokumentuje napr. 
štvorčlenná hudba Imricha Oláha z Klenov
ca. (Prím, kontra-viola, cimbal, kontrabas.) 
(PI. 03083) 
Ľudová hudba Jozefa Conku z Východ

nej, tvrdá, hutná vo výraz_e, je za~e verným 
obrazom podtatranskej liptovskeJ ensem
blovej inštrumentálnej hry. (Prím, 2 kontry, 
kontrabas.) Z tejto možno zreteľne pozoro
vať gajdošské prvky, pozostatky hry gaj
došov. (PI. 03i23 cc) 

Osobitné znaky nesie i ľudová hudba J á
na Berkyho-Paľáča z Hrochote, pozoruhod
ná nielen cifrovacou technikou, ale najmä 
osobitým trojhlasným harmonickým sprie
vodom kontrášov s dvojsmykovou delenou 
technikou (duvaj). Obdobné osobité zna
ky a subtílnosť vo výraze má i ľudovú )md
ba Pavla Oláha-V~'iváka z Poník. 

Svojráznu obec Terchovú reprezentuje 
troj-štvorčlenná sláčiková hudba, ktorá pred
stavuje najstaršiu tematickú a regionúlnu 
skupinovú hru u nás. Hudba je vždy ne
rozlučne spätá so spevom i tancom. Pozoru
hodná je forma hry muzikantov. Z ladcnio 
vychádzajú cez krátku rozohru do tempa 
hry. Potom nasleduje verzia do tanca, rých
lo-sekom, po nej voľnejšia časť - vlekom so 
spevom. H udba končí hru ustúlenou Ylast
nou dohrou. (P I. 03125 cc) 

Východoslovensk)' iskrivý temperament i 
optimizmus je zachytený v Iudovej hudbe 
J ána Mikulu z i\Iočarman-Kcndic v Sariši. 
Predník Mikula patrí medz.i živelných ľudo
vých muzikantov, ktorý nespútane, výbušne 
rozpútava šarišský hudobný dialekt podľa 
vlastného muzikant ského cítenia. Ľubovoľ
ným rubatom, úsečným zdôraziíovaním bod
kovan)rch ry tmov, výbornou technikou a 
vlastným štýlom upozorr'íuje na muzikaUtu, 
ktorá sa môže zrodiť iba v takom prostre
dí. v akom vyrástol Ján Mikula i so svo
jou hudbou. (PI. 03126 cc) 

Osobitnú pozornosť zaslulmje i viachlasný 
spev z rôznych oblastí Slovenska ako ob
raz zdravej hudobnosti ľudu. Ako dvoj-, 
troj- i Yiachlas ženský, mužský i miciianý 
reprezentujú spevy z Brvnišťa, z l\lestečka 
pri Púchove, Vernára a Východnej. (PI. 
03124 cc) 

Antológia hudobného folklóru v edicii 
Státneho hudobného vydavateľstva v spolu
práci CSA V je nevšedným podujatím, k toré 
si zaslulmje kladné ocenenie. Poskytuje ver
ný obraz z tvorby interpretácie hudobného 
umenia Iudu národov nai;ej vlasti v histo
rickom i v súčasno111 pohľade. 

Bolo by žiadúce, aby táto edicia m ala 

Odpoved 
Kultúrnemu životu 

24. číslo Kultúrneho života prinieslo pod 
názvom Nehoráznosť list I . Zeljenku, htorý 
obvili uje Sviiz slovenských sldadatelov z 
neschopnosti za to, že ne.,edel zabe:.pečiť 
predvedenie jeho II. hlavím eho Tw inteta, 
programovaného na sreto.,om festivale sú
časnej hudby v Amsterodame v júni. 
Skutočnosť, Jaorá bola zist.ená d1ia 14. 

júna t. r. za pritomnsti všetl>.ých, luorých 
sa to tý/ro - teda autora Ilju Zeljenku, in
terpretov a výboru Sehcie honcertných u 
melcov Sväzu slovenshifch shladatelov -
je takáto: Sv ii:; slovenslí.ý ch skladateľ ov vy
v inul max imálne úsilie, aby na amsterdam
shom festivale mohlo odznieť II. Tdav írnc 
/.;vintento I. Zeljenku tým, že ho 1>ybral 
pre festival v I-IolandsTm, zaradil ho na pre
hrávky mladej čs. súčasnej hudby , . . \'DR 
( za účasti autora) a na 30. jima t . r. pi'O
"ramoval dielo na Twncerte sviizu. Kec{ toto 
dielo bolo ;:;aradené na program festivalu 
v Amsterdame, postaral sa svii:. o ~le<, í:.o,·é 
prost riedky, aby sa cesta autora a Interpre
tov do Holandska mol1la ushutočnii. 

To všetko zariadil Fii:. iniciatí•:ne a ne
hral teda iba pasívnu úlolr u, a/;o by mohlo 
vyplynúť z uverejneného listu s. Zeljenku. 
Avšah pracov ní!> sväzu, ktorý mal na sta
rosti interpretov, neinformoval týchto o ná
v rhoch Sekcie koncertných umelcov, čím sa 
stalo že dielo študoval iný hlav írista, než 
pre 'T,torého sa v ybavil pas a ví~wn_. Je 
tragikou prípadu, že tent_o pracovnrk 1e o
sobným priateľom I. ZelJenktt. 

Nazdávame sa, že je nehoráznosťou pí
sať neprav dy, alebo poloprm>dy. J?rm•du .b~
lo mo=.né patričnému redahtorovt KZ ztstt( 
telefonicky na sekretariáte Svä:.u sloven
sltých skladateľov. 

Seliretariát S••ä:.tt slovenshých sldadatelov. 

••• ••• e••~••o$ •••e•• 

svoje pokračo,·anie, aby m ala vopred ':ytý
čený dramaturgick-ý plán. Y ý ber mater1álov 
na prvých 16 platniach i; dosť náhodilý! z 
arclúvov CSA V SA V a Cs. rozhlasu. Tato 
edícia by si z~slúžila všestrannú umeleckú 
i technickú kvalitu pri včasnom plánovaní. 
Predpoklady pre jej realizáciu sú dostatoč: 
né. A nakoniec by tejto edícii pomohla 1 

reprezentačnejšia úprava v samostatných ko
lekciách podľa oddielov a viacjazyčné sprie
vodné slovo v doplnkových brožúrach. Ako 
vzor môže poslúžiť "Antológia muzicii po
pulare Rominesti." Ondrej Demo 
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V nedeľu 9. júna t. r. sa v koncertnej 
sieni Cs. rozhlasu v Bratislave us1.-utočnil 
v)-menný koncert Ľudovej školy z Pardubíc, 
k torá má družbu s ĽSU Bratislava-Nivy. 
Na tom to koncerte odzneli prevažne staršie 
české skladby, podané žiakmi školy, žiac
kym a učiteľským orchestrom. Výkony žia
kov z klavírnej, husľovej, violončelovej , dy
chovej i akordeónovej triedy boli naozaj 
pozoruhodné; žiaľ - ako sme si mohli ove
riť v programoch z minulých rokov - ú
činkovali prevažne tí istí osvedčení žiaci, 
čo nedáva prehľad o celkovej práci školy. 
Okrem toho nebola zo strany riaditeľstva 
a pedagogicliého kolektívu pardubickej ĽSU 
docenená základná myšlienka tejto družby : 
poznávať hudbu iného národa z priameho 
štúdia v škole i pre vystúpenia (ĽSU Bra
tislava-Nivy usporiadala vlani v Pardubi
ciach koncert zo súčasných českých inštruk
tívnych skladieb a Pardubičania pôvodne 
sľúbili prísť do Bratislavy s programom 
slovenským). Dúfame však, že táto skutoč
nosť nenaruší dobré vzťahy obidvoch škôl ; 
očakávame, pravda, zo strany pardubických 
partnerov zamyslenie nad cestami k usku
točneniu kultúrneho obsahu družby v pl
nom rozsahu. J. P. 

Tohoročný beyreutský festival je vzhľa
dom na dvojité wagnerovské jubileum pri
pravovaný mimoriadne starostlivo. Nanovo 
bude inscenovaná opera Majstri speváci no
rimberski v réžii Wielanda Wagnera. Okrem 
toho uvedú premiérové predstavenia minu
lých rokov : Tannhäusera, Parsifala a celú 
tetralógiu Prsteň Niebelungov. Za dirigent
ským pultom sa budú striedať· R. Kempe, 
H. Knappertsbusch, aT. Schnippers. Na sláv
nostnom otvorení festivalu zaznie Beethove
nova IX. symfónia v podaní Londýnskej 
filharmónie. 

V jul1omaď arskom m este Székszárd našli 
maďarski vedci 58 neznámych listov F. 
LiSzta a j eho denník z r. 1865. T. č. sa 
pripravuje ich edícia v niekoľkých rečiach. 

• 

Ján Zimmer dokončil operu Kráľ Oidipus 
na Sofoklov námet. 
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Po veľkom úspechu opery Roberta Warda 
Hrdeln)' súd ( Salemské čarodejnice) v New 
Yorku chystá jej európsku premiéru bernské 
divadlo. 

Aramovi Chačaturianovi , ktorý sa 6. júna 
dožil 60 rokov, bol udelený Leninov rad. 
To isté vyznamenanie bolo 9. j úna udelené 
Tichonovi Chrcnnikovovi pri príležitosti jeho 
päťdesiatin . 

Paul Ilindcmith sa stal prv)= nositeľom 
IJalzanovcj ceny v oblasti hudby. 

l!udobnodramaticlre premiénJ v minulej se
:;óne 

Leningradské Malé operné divadlo uviedlo 
tri jednodejstvové balety na hudbu D. Sos
takoviča Stuha (podľa Iľfa a Petrova), Sleč
na a chuligán (na motívy filmového scenára 
V. Majakovského) a Stretnutie (na hudbu 
IX. symfónie). Choreografiu predstavenia 
pripravil K. Bojarskij. 

Litovské operné a baletné divadlo ako prvé 
v SSSR uviedlo Offenbachovu operetu Péri
cola, ktorá je v súčasnosti asi najhranejšfm 
skladateľovým dieľom okrem Hoffmanových 
poviedok. 

Dalctný večer Mestského divadla v Trieri 
ukončuje J ack Pudding od Hansa Wemera 
Henzeho. 

Slávny balet Sergeja Lifara Ikar s hudbou 
A. Honnegera (pod pseudonymom M. Syfer), 
inscenovaný r . 1935, bol v minulej sezóne 
autorom opäť obnovený. V hlavnej úlohe 
vystriedal Lifara Attilio Labis. Dekorácie 
nan hol Pablo Picasso. 

Premiéru opery Gran Francesca Malipiera 
Kapitán Spavento ("mascherata eroica") u
viedlo Divadlo San Carlo v Neapoli. Dirigo
val Feruccio Scaglia, režíroval Enrico Fr i
gero. 



Ceny J. L. Bellu a M. Schneidra-Trnav~kého 

A. CENA J. L. BELLU V SUME KCS 10.000,-

vypísaná výborom Slovenského hudobného fondu sa bude udeľovať každoročne počnúc 
rokom 1963 za najlepšie dielo hudobnodramatické, symfonicko-vokálne, komorné alebo 
hudobnovedné, zamerané na tieto žánre, dokončené v čase od 1. januára do 31. deeém
bra uplynulého roku. 

B. CENA M. SCHNEIDRA-TRNA VSKf:HO V SUME KCS 10.000,-

vypísaná výborom Slovenského hudobného fondu sa bude udeľovať každoročne počnúc 
rokom 1963 za najlepšiu piesňovú, sborovú, kantátovú tvorbu vrátane tvorby inštruk
tívnej alebo za hudobnovedné dielo so zameraním na tieto žánre, dokončené v čase od 
1. januára do 31. decembra uplynulého roku. 

Diela posúdi trojčlenná porota, ktorá sa skladá z dvoch skladateľov a jedného hu
dobného vedca. Ceny udeľuje výbor Slovenského hudobného fondu na písomný návrh 
poroty. Ceny možno udeliť len občanovi CSSR, členovi i nečlenovi Sväzu slovenských 
5kladateľov pôsobiacemu na území Slovenska. Cenu možn·o udeliť aj za dielo, ktoré 
už bolo odmenené príp. inými ustanovizňami alebo ktorého vznik podporoval Slovenský 
hudobný fond tvorivým štipendiom. 

V prípade rovnakej kvality a významu diela možno cenu J. L. Bellu i cenu M. Schneidra
Trnavského rozdeliť na dve a dve rovnaké ceny - odmeny po Kčs 5.000,-. 

Rozhodnutia výboru Slovenského hudobného fondu o udelení obidvoch cien sa . vyhlásia 
do 14 dn! v časopise Slovenská hudba a v dennej tlači. 

SLOVENS.Irt HUDOBN~ FOND 

\ 



Slovenský hudobný fond 

pripravil tieto inštrumentálne skladby slovenskej komornej tvorby : 

Alexander Albrecht: Suite concertante pre violu a klavír 

Miroslav Koŕinek: Sonatíny ,,Radostnej 1pladi" pre flautu, hoboj, klarinet, f~got, hornu, 
trúbku, trombón, violu, kontrabas (každý nástroj zvlášť) a klavír · 

Miroslav Koŕínek: Kom_omé con~ertino pre violu a klavír 

Miroslav Kofínek: Trio A dur pre dva hoboje a anglický roh 

Július Kowalski: Mládežnícke concertino pre husle a klavír 

Rudolf Mazud:.iríshi: Po stopách kpt. J. Nálepku (Obrázky z výstavy) pre violu a klavír 

Rudolf Macud:.iríski: Slovenská sonáta pre hu~le a klavír 

Aladár Móii: Concert!no pre husle . a klavír 

Aladár Móži: Rapsódia na oravské motívy pre violončelo a klavír 

Aladár Mó:.i: Rapsódia na slovenské motívy pre husle a klavír 

Aladár Móii: Rapsódia na záhorácke motívy pre violu a klavír 

Aladár Mó:.i: Serenáda pre dvoje huslí a violu 

1\filan Novák: Sonatína pre klarinet a klavír 

Milan Novák: Sonatína pre violončelo a klavír 

Andrej Očenáš: Concertino pre fla,utu a klavír 

Eugen Suchotí: Sonáta in As, dielo 1 pre husle a klavír 

Eugen Suchoň: Fantázia a burleska pre husle a klavír (orch.) 

Pa'llol Simai: Sonatína pre flautu a klavír 
• ' • il' 

Pavol Simai: Sonatina pre husle a klavír 
! 

Michal Vilec: Sonáta pre violončelo a klavír 

Michal Vilec: Letné zápisky pre flautu, "hoboj, klarinet, fagot, homu, trúbku, trombón 
(každý nástroj zvlášť) a klavír 

Bartolomej Urbanec: Pieseň pre husle a klavír 

Ján Zimmer: Dva slovenské tance pre husle a klavír 

Materiály dodá za výrobnú cenu Slovenský hudobný fond, Bratislava, Gorkého 19, tel531-50 

SLOVENSKÁ HUDBA • Cena K& 3,
~asopis Sväzu slovenských skladatefov 
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Ceny J. L. Bellu a M. Schneidra-Trnavského 

A. CENA J. L. BELLU V SUME KCS 10.000,-

vypfsaná výborom Slovenského hudobného fondu sa bude udeľovať každoročne počnúc 
rokom 1963 za najlepšie dielo hu

1

dobnodramatické, symfonicko-vokálne, komorné alebo 
hudobnovedné, zamerané na tieto žánre, dokončené v čase od 1. januára do 31. decem
bra uplynulého roku. 

8. CENA M. SCHNEIDRA-TRNAVSiillHO V SUME KCS 10.000,-

vypfsaná výborom Slovenského hudobného fondu sa bude udeľovať každoročne počnúc 
rokom 1963 za najlepšiu piesňovú, sborovú, kantátovú tvorbu vrátane tvorby inštruk
tívnej alebo za hudobnovedné dielo so zameranfm na tieto žánre, dokončené v čase od 
1. januára do 31. decembra uplynulého roku. 

Diela posúdi trojčlenná porota, ktorá sa skladá z dvoch skladateľov a jedného hu
dobného vedca. Ceny udeľuje výbor Slovenského hudobného fondu na písomný návrh 
poroty. Ceny možno udeliť len občanovi CSSR, členovi i nečlenovi Sväzu slovenských 
skladateľov pôsobiacemu na územf Slovensli:a. Cenu možno udeli( aj za dielo, ktoré 
už bolo odmenené príp. inými ustanovizňami alebo ktorého vznik podporoval Slovenský 
hudobný fond tvorivým štipendiom. 

V prípade rovnakej kvality a významu diela možno cenu J . L. Bellu i cenu M. Schneidra
Trnavského rozdeliť na dve a dve rovnaké ceny - odmeny po Kčs 5.000,-. 

Rozhodnutia výboru Slovenského hudobného fondu o udelení obidvoch cien sa vyhlásia 
do 14 dni v časopise Slovenská ~udba a v dennej tiači. 

SLOVENSiá HUDOB~ FOND 



slo,·enská r. J 868 v~·z,·ou na praco,·n íkov 
zbiera( slovenské fudo,·é piesne a ...-ydávaním 
ich jej nákladom. \"~-sl edo k akcie je potc
si tdn\• a ~!alica slovenská sa rozhodla vy
tltl\·ac· Shomík sJo,·cnsk~·<·h n:írodn)·ch pies
ní, po'~~slí , prísloví, pot•t•kad iel , hádok, hier, 
ob,·t'ajo,· a ]lO\-it•t•". Prv~- z,·iizok, ...-~·~ l'u.t~· r. 
Hl70. p ripra,·i li do tlnC:c ~ l tchal Ch ntstek 
a Emil Cern\· uz r. 1868. Obsahuje príspev-
1"· J 2 zberai<'f ov (.~L Chrást ek, D. M. Ba
ci,,-,,, A. P. Bulla. F. Dobšinsk~r, J. Kalin
čiak J. K01·bas A. II. Krčméry, S. ~1ed
,·cck\-. S. Ormi~, St. Rúčka, Fr. Sujanský 
a .\." ;ľimko) so 130 pi<·st'tami (66 meló~ií, 
()1, l<"xtov). Druh~· zviizok, ...-ydan~- r. 1814, 
zt·cdigoval Pavol DobSinsk)·. Obsahuje pri
spevln· od 7 zhet·ntefo,· (J. Kadav~·, P. 
Dobši~sk)·, A. .l [al ašu, T. I<oli~nyo.vú~ D: 
Kordoš a ~I. l It-cbcnda) so 48a p tesnamt 
(65 melódií a 1,21 textov ). ..' 

P iesne z,·ercjnené Y .,Sbornilm" Y svo
jom y~·bere zjavne zdôrazt'iujú so;iálne a 
kultúmc hodnoty širok~·ch Iudo,·ych n s
ticv a poukazujú na sociálny útlak a zboj
nícku t<'matiku, a podávajú tak účinn)· ume
leck\· odraz o stave ubiedeného fudu ...- ob
dobÍ feudalizmu. 

)\úsilné zat,·orctlÍe ~lnlice slovenskej v 
r. 1875 zma•·ilo jej sfnbné započaté úsi
Lie. ~h-šlicnka Yšak osiala ziYá a naďalej 
pod nc;O\·ala milovníko,· sloYenskej fudovej 
piesne ...- ich zbieraní a Yydá...-aní a inšpiJ·o
vala prYÚ sloYCt~>kú skladatd sk ú gencrú
ciu, reprczentonuJÚ .J. L. Bť'l!om , Y. Figu
šom-Bvstr\·m ~l. Scltncid rom-TrnaYsk)·m a 
~I. ~loyz~so;ll, ,. j<·j skladatcfskom úsilí. 
S nimi spolu ~lal i ca slovenská, oži, ·ot,·ornc
nú v roku 1919, pokt·a<'ovnla YO for movaní 
hudobného ži,·ota u nús. 

Sprá\'a i\Ia ticc slovenskej po oživotvorujú
com Yalnom zhromaždení (5 . aug. 1919) 
prikrocila podfa pt·iprll\'eného programu ~ 
orgatlÍzovaniu \'cd cckej a ľudov)·chovn_eJ 
prúce zriadením vedcck~·ch odborov ( lus
tori ck)· jazYkospvtn\r, niu·odopisn\· n ume
lecký ).' Tretie ...-al né .. zhromaždeni; (3 . aug. 
1921) sprest'w jc oq:tnnizai'né a pracovné roz
členenie umclccki•ho odboru ustanovenim 
IJ·och sekcií: li tc t•ái'Jlcj. y)·tvarnej a hudob
nej. 

~!alica slo,·enskú započala svoju činnos( 
na poli hudobného umenia vy dávaním a 
rozširoYaním • hudobn~·ch diel slovensk)·ch 
skladateľ ov. Hneď roku 1919 prijala na 
vydanie " Slo...-enské tance" od Dczidera Lau
ku. Tento prvý krok v redakčnom spraco
vávnt1Í a vydávani hudobných diel stal sa 
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tn·a.lou praCO\'IlOU núph'iou hudobnej sek -
cie, ncskô•· hudobného oddeleni~. _ 

Prehľad o Yvda,·atefskom dtele ~Ialtcc 
~Jo,·ť'nskcj núm · jasne dokumentuje vy trva
lé snnhY ~I S v oblasti hudobnej , ktoré sa 
,. roko~h j938-1953 sústred ili najmä na 
t·oz,·oj sboro,·í·ho spevu n na roz,·o_j spc
v:'tck~·c lt i hudobn)·ch súboro,· fudoYeJ Urtll'
lcckej t\·ori ,·osli. 

~!al ica sloYenskú Y i'asovom úseku ro
ko,· 192 1- 1953 Yydala 263 liluloY hudobno
teorelick\·ch prúc, hudobnín a casopiSO\' , y 
lomlo p~t·le sú zahrnnlé hndobno-tcoretic~é 
pr:'tre a hudobniny podľa t ~·chlo .. lemattc
k \·rh skupín: teória hudh~- (6) , deJ lilY hu.d
b~· (lo) , publ ik:'tric pt·akl ického zamcrllll.ta, 
ai, o sú ortraniz:'1cla sú ho ro,- a pa1nätn JCC 
(5 ) , ~kol~- lu·~· tta hutlobn~-ch n:'tslr-:>joch, 
a lo sólové i sbot·oYé (11) , ...-okálna t\·orba 
(116) a inšlrumentúlna l\·orha. (113). ~o 
sku piny so ,-šcobcť'nou lcmaukou P;_:trta 
l'asopis,·: Hudba-spc,·-tancc (1949, a0-
1!)50 j l). J'.udO\'Ú l \'Or i \ 'O,( ( 1951- 1953) , 
:'iaš~ prúea ( l95J- 1953) a hudobnú prílo
ha Ľasn pi su Xašc divadlo (poi'núc 1 1. roč
ttíkom 1939). Súhm 263 titulo,· repre;-cu
lnje 1.0,4 O 0 z li l ulov vytlan~·ch ~lal tcou 
slo,·cnskou za roky 1.9 19-1953 a 72,8 °/~ 
z titulo,· YCno,·an~·<·h oblasti umenia. (Pete~ 
Liha: YydaYalef ské dil'lo .\IS, ~ l. artin . .\IS 
J963. ) 

Tt·cha p•·ipomcnlti . ze hudobná sekcia 
tttnclerkí·ho odbot·u ~ I S úzko spolupraco
,·a la ~ núrodopisn~·m odborom a ...-iaceré 
p•·,'tcc úslaYu boli y~·sledkom obapolného ú
silia ich pracovníkov. 

l~crf n:'u·odopisn~· odbor r. 1923 Yydal 
a rozo;;lal nú,·od na zbicmnic sloveP<k~·ch 
fudo,·~·ch piesní, hudobnú sekcia spolup ra
co, ·n la na z\·cf acT ov an í p iesltOYého mate
··iúlu. Zút·o,·eii bola usporindaná piesitová 
zbierka .\ndrť'ja Halašu (lexly) a získala 
sa zbierka slo,·ensk )•clt r udoy~·ch piesni a 
núpe,·o,- od Bélu Bru·tóka. Pn·á časf Bartó
kon·j zhierky bola pre,·zalú r . 1923 a dru
hú r. 1928 spolu s príslušným i úvodn~'mi, 
\'YSvetľujúcimi a doplt'iujúcimi poznámka
tt ;; , S prvou <' asfou sa získali aj Bartóko,·c 
fono~t·afi cké valce (248) so zach y tcn)·mi slo
,·ensk \·mi ľudoY)-n1i picsľíami a nástrojov)·
mi m.<"lódiami. Zbierka mala byť pôvodne 
,-wlan:'t Maticou slovenskou už roku 1932. 
\ ' ff:tl ších rokoch 1931,-1936 oznamoval u
melel'k\· odbor v sYojich zpritvach pi'ÍJHa,·
né prú~c na odovzdaní zbict·ky do tlače. :\li
moriadne (ažké osudy zbierky zavinili, že 
mohla bYL odovzdaná do tlače po 30-roč
nom odsiupe SAV (l. z,-, 1961). Na konci 
roku 1923 zaznamenával piesií.ový archív 

~IS nepublikoYan)·clt 20 21,5 lc.'< IO\' a 4950 
núpCYO\' , \' roku 1!:124 i\!S poverila prof. 
1\.,ula Plicku zbieraním fudo\')·ch piesni v 
leri·ne, Cím získa la za r. 1924- 1936 súhr
nom 25 135 l ístkov~-ch zitpisov, k lo•·é obsa
ltoYali nj , -acst počet fudo\')·ch piesni. 
Zpr:'tva umeleckého odboru o cinnosti hu
dobného od<lelcnia za rok 1942 zazname
núnl nž 55 775 inYentoYan)·ch zápisov, čo 
reprC'zenlo,·alo Ytcdy spolu 70 000 zápisov 
leXIO\' a melódií slovensk)·ch fudo,·)·ch pies
ní zo zhicrok A. Halasu, B. Barlóka, K. 
Pli<·ku, skolskej mládeže a ďalších menších 
zbi<·•·ok. Z n ich sa zverejnilo niekoľko 100 
picstú , .o fo•·me mensích zbierok ako u
,,M.ky zo zbic l'l" · K . Plicku: "Slovenské u
;; p:'l\·ank~··' (1927) , "Eva Studeničovú spie
,-a.. (bibliofilské v ydanie z príleži tosti vý
stavy súčasnej kultúry , . Brne 1928 ) , .,Yaž
tianskc p iesne·' ( 1931) a " SloYenské pes
ni<'·ky" ( texty, Hl37). 

Cmelcck\· odbor .\la tice sloYenskej zdru
/.il okolo s~ba popredných pracovníko" vý
L ,·,u·ného a hudobného ži\'Oia. K členom 
lnt~lohnej sekcie palt·ili: i\liloš Ruppcldt, Vi
lia tu Figuš-Byslr~·, .\.lois Kolísck, Frico Ka
f,·t ttla , Jún 1-\.rasko, Ernest Križan , Dezider 
Lanko, ~Jilan Lichard, J ún \'alašfan-Dolin
sk)·, .\ l ikulás ~loyzcs, i\likulúš Schneider
Tt·nrl\·sk)· a .\nna J..::afendo,·á, ku ktorým 
ncsku t· pt·istúpili Eugen Suchoii, .\ndrej 0-
l·cnús. Dt•zide t· Kardoš, Bohuslav \'alašCan, 
Jún Cikker a dr. Jozef Kresún ek. Títo a 
ď al~í praco,·níci sa podief ali na mnoh)·ch 
t>odujaliach. ktoré organizova.la hudobná 
sekcia a n·l~- umeleck)· od bor i mimo rámca 
~lati ce slovl'nsl<ej. 

lludobnú sekeia ?l la ticc slovensliej spo
IoC:ne s h udobnott maticou Umeleckej be
sedy pražskej t·icsila roku 1927 otúzku sú
behu na slo,·cnsk ú operu, Yypísan ú Ume
leck\·m khtbom ,. :'icw Yorku ; u meleckú 
por;tu p t·a:l.sk(t" pot·ote zaslupoYali Fr. Xeu
man, J. Suk a O. Zitek. ~lalicu slovenskú 
1.-. Kafcnda. ?II. Sclmcidcr-TrnaYský a St. 
Kri:mét·~· . Z tohto podnetu členoYia umelec
kého odboi'U ~latice sloYenskej žiadali, aby 
ústav vyp ísal \'laslné súbehy' na sk ladateľ
ské pr:ícc. R oku 1931, vypisuje sa takto sú .. 
beh na sbom,·é skladby a sk lad by pre kla
, ·h·, r . 1936 na skladby pre husle alebo spev 
s kla ,·írny m spr ievodom a r. 1938 na kla
YÍrnu skladbu. 

Yýznamnou a ...-efkou akciou :\fa tice slo
venskej v oblasti piestíoYého zberateľstva 
bolo fonografovanie slovenských piesní, kto
ré vykonala na pozvanie Ccskej akadémie 
vied a umenia firma Pathé z Paríža r. 
1928. Na 150 platniach sa Ylcdy nahralo 

v·ysc 1,;)0 ukázok z hudobného folklóru, 
prieotn sa rihalo predovsctk)·m o záchranu 
najstarších piesní a f udovej h udhy (pozri 
Dobroslm· Orcl: Fonografickú akce ze Slo
\'ť'nska, Bral islan1, 1929, s. ·1.1 37 a n.; 
Karol P li<·ka: O fonogt·afickýeh zápisoch slo
V<'nskcj rcl·i, piesní a hudby ľudovej v Pra
hc ...- októbri 1929, Slo\'Cn~ké pohf ady 1929, 
s. 70:> n n.). ľn·ú ,·ercjnú prchn'•vka tých
lo platn í hola na orbonc " Parízi a prvá 
,. republike p ri cykle f}I'C<lnú~ok o sloven
~kcj r udo, ·ej piesni, k torú usporiadal Slo
,·ansk\· ústav ...- P rahe ,._ 1930. 

Dal~on akciou boli .. .\ lalii·tté si!Hlcntské 
rlni" ( 18.- 19. 5. J929 a 25. 5. 1930 Y Mar
line). klor)·ch úlohou holo yzbu~ iC a od
mC'nif dob t•Ú snah u zim·(\':t \' rCCliOVaní, V 

inlerpt'ť'I Ítci i hudobn)·ch diel, \ 'O výtvarnom 
um<'t1Í a pod. Na t)·chto dvoch poclujatiach 
sa zúi·nslnilo 78 žiako,-. súfaziacich v huď
IH· a ~pCYC. \' porote boli .\1. Schneider
'ľma,·sk~·, ~l. Ruppcldt , 1 ~ . i\,uleml~,Jský, 
Zclcitka ll iihscho,·á a Barbora HodtoYÚ. 

Piestto,·\· matcl'iúl. zhromaždený v ?llatici 
~ l on•nskcf zo zbierok A. l l al ašu a K. P lie
Im . ~latica slo,·<"nskú hod lala \'ydaC za spo
luprúec so Stúlnym úsla\'Otll pt·c r udov ú 
pit·scit " Hral ishl\·c. žiaf, pre finan<'né a 
pmco,·no-o•·gtwizat'né Íllzkosti k lomu ne
duslo. 

\'znik rôznych hud obn)·ch institúcií, kto
ré sa postupne slara.lj o sús1:1vné organizo
,·:lllie umeleckého žiYola, o zdl'llzovanie u
mr·lco\· a o ich y)·choYn, si y yziadal vy
hranenie <'·innosti u n}('lcck(·lto od boru Mati
ce slo, ·enskej. Odbor z:uneriaYal svoju čin
nos( okrem y~-c]{"·ania ICOt'CI ick)•ch p t·ác a 
nlllclcck \·ch d iel hlavne nn poskyiOvanie 
pomoci ·l ak~·m pracovn íkom. ktorí sa v pu
hli<·i~ l ick~·rh a hitdatcfsk~·ch pt·:ícach veno
n di \ 'C<Ieck\·m a osYetoy\·m cieľom. Ani na
priek lej lo .skulo(·nosli .\Íali ca siovcnskú ne
zabúda na o•·ganizoYanic hudobného života 
m e< lz i T wlom. :X apomúlta rozvoj sbot·ovébo 
'iW''" najmii ...-tedy, ketľ pod svoju záštitu 
pt·ijítna Sväz sJo,·ensk~·ch spevúckych sbo
•·ov (SSSS, založen~· ,.. 1928), k tor )• pro
st•·edníri\'Om prof. i\1. Huppeldta na VI. 
,·alnotn zhromaždení sviizu (9. júla 1938 v 
.\lariint•) vrelo víla toto rozhodnutie. Ma
l i ca sJo,·cnskú Jll'ijatím SSSS si zaumienila 
podporova ( i z,·efaďo\'ať a do istej miery 
aj usmcrt'toYaL spentvos( širokých vrstiev 
n{troda. S\·iiz vydÚYa UŽ od r . 1939 ZOŠity 
sborových piesní v rôznych úpravách v e
dícii "Sboro, ·é spevy". Nasledovala ďalšia, 
,·tedy \'efmi znúma a obľúbenú edícia "Va
ryto". 
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Oslobodenie nascj vlasti Cen·enou armá
dou a ukončenie druhej s\·eto\·ej vojny, ako 
aj vyvrcholenie revolučného _boj~ nášho. r~
du v národnej a demokratiCkeJ revolucu. 
znamená no,·ú etapu vo v)·voji našej spo
ločnosti. Vtedy nastalo i p re 1\'Ia ticu slo
venskú obdobie nového, sfubného rozvo
ja. Zasadanie vedcck~·ch a umeleckýc!~ . od~ 
borov v d1íoch 21.-22. 10. 1946 za ucasl• 
70 vedeck~·ch a umelcck~·ch praco,·ruko,· 
riešilo moznosti kolckth-ncj práce a jej vy
užitia v rámci vedeck~·ch a umeleck)·ch 
odborov v ;\!alici slovenskej . Na tomto z(l
klade sa hudobn)· odbor celkom osamostal
i•ujc a rozšil'lljc svoje členstvo o hudobných 
vedcov. Po svojom osamostatnení rastie a 
stáYa sa dôležit)·m usmeníovatefom mohut
nejúceho slovenského hudobného životn. 
s ,·oju či•mos( n n organizovanie speváckych 
súborov v,·koná,·a v rámci Sväzu sloven
sk~·ch spe~áckych sborov. \')·sledky práce 
súboro\· hodnotí na celoslo,·cnskej súťaži , . 
Mart ine (r. 1947) a v Košiciach ( r . 1948). 
O rast speváckych súboro,· sa stm·á škole
ním dirigentov na kl-átkodob)·ch a internál
nvch školeniach. 

·Nebýval)' rozYoj nHISOYopolitickej prác<' 
a rast súborov si vyžiadal nov)' spôsob pod
chy tenia a organizovania, preto ~Iatica slo
venská, poverená touto úlohou, zakladá r. 
1949 Sektor Tudovej umeleckej tvorivosti 
(ĽUT). Sektor vznikol z dvoch samostat
n)·ch inštit úcií, a to z Ústredia slovenských 
ochotníckych divadiel (CSOD) a zo Sväzu 
slovenských speváckych sborov. Okrem 
t)'chto zložiek sa v r(unci sektoru dobudovaH 
aj ďalšie : Ústredie h udobných ochotníckych 
súborov, Ústred ie národopisných a taneč
ných ochotníckych súborov a Ústredie báb
kárskych ochotníckych súborov. Celá čin
nosť sektoru (v ,._ 1950 Odbor um eleckej 
výchovy a od r. 195 L Odbor r udovej ume
leckej tvorivosti) :\lat ice slovenskej sa včle
nila v 2. poJo, ·ici r . 1949 do novej situácie, 
ktorú u tvorila najmä organizoyanou staros
tlivosťou poverená štútna osvetO\·(, správa 
a masové organizúcie. Odbor ĽUT organi
zoval ochotnícke súbor,· na rlcdin:'tch a mes
tečkách a jestvujúce ~člCI'íoval do jednotli
v),ch ústredí, v ktor)·ch sa organizovali aj 
súbory masov),ch organizácií. Po t:5·chto zme
nách vydáva Matica slovenská od septem
bra 1949 časopis "Hudba-spc,·-tanec". 

Vplyvom začlenenia úSOD a SSSS do 
Matice slovenskej (predt)-m samostatných 
inštitúcií) sa r. 1949 v Sektore ĽUT utvori
lo päť ústredí, v ktorých ostali zvyšky spol
kárskej izolovanosti. Matica slavenskú, ve-
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dom ú st tejto skutočnost i , po dohode s 
Csti·cdím lidové tvorivosti v P rahe a pri 
rešpektovaní istých našich v)-vinových o
sobitností reorganizuje Odbor ĽUT. V jeho 
oddeleni ach sa súst •·edilo všetko, čo bolo 
potrebné pre rozvoj všctk),ch foriem ľudo
, ·cj umeleckej tvo•·i,·osti, teda ot~ízky ideovo
u melecké, repcrtoá•·ové a materiálne ; spra
covíl\·ali sa prednľtšh·, sylaby a osnovy ško
lení. robil sa v)·be'r inštruktorov a plím 
iu;.truktážncj i·innosti. Organizovali sa prc
hliadkv súborov J: UT. St,·k Odboru l'.UT 
s osw .to,·ou sprúvou s(•vis~l so stykom Ma
l ice slovenskej a s Povereníctvom informá
cií a osvety ako s koordinačným a kon
ti'Oin)·m o•·gúnom všetkej kultúrno-osvetovej 
i·innosti na Slovensku. 

P•·ní celoslovensklt pracovná porada pra
covníko,· fu dovej umeleckej tvorivosti v 
Trcni·íne (17. a 18. aug. 1951), k torá sa 
konala pod heslom "Za vyššiu ideov?sf 
Ľ.UT", kriticky zhodnot ila činnosť Mattce 
slon:nskej na poli ĽUT. Na základe záve
rOY porady, vychádzajúcej zo zv~·šen~·~·h 
lmdo,·atcfských ú loh prvej päfročmce, vy
plynuli pre Ústredie ĽUT pri ~Iatici slo
wnskej tieto dôležité úlohy: v tesť ochot
nícke k ultúrne spolky k začleúovaniu do 
maso'"·ch organizácií a ,:·chovať z vyše 
d,·och ·tisíc súborov na Slovensku mohutn)· 
agitútorský aparát. Aby sa tak)' tO apal'Ítt 
mohol utvoriť, bolo treba poukázať na hlav
ní· nedostatky a vzorné príkl ady vo v te
dajsom štá<liu v)-voja. Ústredie ĽUT pri 
.\ IS v septembri r. 1951 začalo vyd{l\·af ča
sopis "Ľudová tvorivosť" pre súbory ĽUT, 
kto•·\' sa stal v tomto období jcdn)-m z hlav
n\·cl; usmerňovateľov v\,vojovcj cesty pre 
sÍ!bor\· a tribúnou pre vý~cnu skúseností te
oretik·o,· a praktikov na poli masovopoli
tickcj pr:ícc, a lo za spolupráce všetk)•ch 
súborov Tudovcj umeleckej t\·orivosli. \' tom 
istom roku ·n·d áva Matica slovenská časo
pis .. ~aša pr~ca", ktor)· obsahuje kultúrne 
materiály pre závodné kluby, JRD, CSM, 
ostatné masové organizácie, osYctové bese
dy a školy . _Casopis sa stal paralelou ča
sop isu "Ľudovú tvorivosť", s ktorým spo
lo~ne utvoril syntézu pomoci pre všetky 
súbory ĽCT s rôznymi formami u meleckého 
preja,·u. 

Postupná špecializácia kultúrnej činnosti 
n nás si vyžiadala vznik nov~·ch spoločcn
sk\·ch organizácií. Preto bol r. 1953 založený 
Osvetový ústav, Ústredie Tudovej umelec
kej tvorivosti , do ktorého prešla práca Od
boru ĽUT, i časť pracovníkov Matice slo
venskej. Vydávanie vedeck)·ch a umelcc
k)·ch diel prevzali jestvujúce i nové vedec-

ké ústavy, kultúrne inštitúcie a ,·;.·davateľ
stvá. Další v\Tin :\la ticc slovenskej bol u
smernený aj ·,lou samou. Xajbohatšic kniž
né, rukopisné a obmzové zbicrkyJ ktoré za
chrat1oya la a ochraiiovala .\I alica slo,·enská 
od s,·ojho \"Zniku, naznačil i perspek tívy jej 
1falšicho úi:inkonmia. 

Prudl;)· rozmach slovenskej k ult úr~', sú
visiac-i s 11eddan~·m I'Ozvojom hospodárstva 
na Slon•nsku v období budovania socializ
n1u v na~cj , -)as ti , s i ,-~·ž iadal aj noYé zn
.:lencnic ~Iatice sloYenskcj ,. sústave existu
júcich st:'!tnych vcdeck)·ch a kultúrnych in
štit úcií. Zákon S.NR z r. 195-'t o ~latici slo
venskej , ako aj zúkon o jednotnej sústave 
lm iznfc- r- . 53 '1959 Zb., t~~·č ili jť'j cestné 
miesto v tomto začl enení. Maticu slovenská 
sa stala slovenskou národnou lmižnicou a 
kniho,·cdn ~·n• ústavom a p•·ipadla jej aj 
Ústrednú Slai'OS t li \·osť O vsetky historické 
k nižné fond ~- na Slovensku. 

.\limokn izní• zbierk~-, ktoré opat•·ovala 
.\latiť'a slo ,·enská cez celé obd obie s--ojej 
existencie, sú sústredené v Literárnom ar-

chíve l\Iatice s]o,·cnskť'j. ktor)' podľa or
ganizačného poriadku .\JS má 3 zložky: 
a) oddelenie li terárnych rukopisov, b) od
delenie hudobn~·ch pamiatok, c) oddelenie 
obrazov~·ch pamiatok a dokumentov. Bo
hatú zbi .. rku slovenských hudobných pa
miatok spracon'lva , ochrm'iujc a sprfstup
imje oddelenie hudohn~·ch pamiatok. Dnes 
je v tomto oddelení vyše 100 000 jednotiek 
rukopisov a sta•·síeh hudobnín, hudobné po
zostalosti po v~·značn)'ch slovenských hu
dohn~·cl, skladatcfoch. hudobné arehh-y spe
, ·okoJo ,· a kU1štorn)·ch knižníc i jednotlivé 
pnrn iatky svetskej a cirkc,·ncj t,·o•·by . 

:'llatica slovenská sústavne spracúva slo
,·cnskú tlačenú h udobnú produkciu, ,-ydanú 
od t'. 1952 v Bibliografi ckom katalógu CSSR 
,.Slovenské hudobniny" (H.l52- 1961). 

Oslavy 100. v)'l'očia založcnia i\Iaticc slo
vt•nskej sú v hodnou pdležitosťou pre 
hlbok)' mm·x.istick)' rozbor jej účasti na 
v\·vinc a Iormovm1í slovenského h udobné
ho ži,·o ta v minulosti i , . socialistickej prí
tomnosti. 

Ladislav Holoubek so,ročný 
'l'nzko tomu uveriť, ale je to skutočnos! . 

Dtta 13. augusta sa slovenský hudobn)' skla
dateľ a dirigent Ladislav lloloubek dožil 
i'íO-tich rokov. Ccl)'m svojím srdcom i umom 
slovensk)· muzikant, narodil sa v samotnom 
qnlci Ciech - v Prahe. Len po prvej sve
tovej vojne sa presťahoval so svojimi ro
dičmi do Trnavy . .Natoľko si obfúbil Slo
vensko, jeho ľud i prírodu, že od sam~·ch 
začiatkov venoval s\·ojc tvorivé úsilie slo
venskej h udbe. 

Hudobné nadanie sa u neho prejav ilo už 
v ranom detstve. Hodičia vy hoveli jeho 
túžbam vstúpiť d ô,·cmej šie do svela hudob
nej múzy a umožnili 13-ročnému chlapcovi 
~túclium na Hudobnej a dramatickej akadé
mii v Brnt islu,·c. Studoval kompozíciu u 
Alexandra Moyzesa, dirigovanie u Jozefa 
Vincourka a úskaliami štúd ia klavírnej hry 
ho viedol Ernest Križan . Všestranné hu
dobné nadanie, živelná túžba po intímnom 
zoznámení s mnohoznačnosťou hudohn)·ch 
krás i usilon10sf, vedená nezlomnou vôf ou, 
mu takto pomohli nahliadnuť do sveta 
hudby z viacerých strán - pohfadmi tvorcu 
i interpreta. V týchto rokoch už vznikli 
aj prvé skladby. Kľúčom k pochopeniu cc-

lí•ho dlhého obdobia H o!oubkovej t\·orby 
je jeho absolventská práca Sonáta pre husle 
a klaYír, pn·é piesJÍové cykly (najmä Piesne 
o matke a :\lladosť) , no na p1·vom mieste 
azda najlepšie Holoubkovo komorné inštru
mentálne dielo, naplnené vl\šnivou inšpir:í
cíou drumn lického kofliktu lúskv a nenávisti 
, . živote i'loveka - Sláčiko,·é ·kvarteto "0 
ncnŕ1vist i a láske". Skladateľovo hudobné 
myslenie je v tomto období poznačené pre
vahou melodir nosli a harmonickej zrozumi
tcfnosti , ktoré lak konlrnslovali s vtť'daj
~ími <lielami. 

E šte počas štúdií začn\ pracovať ako ko
,·epelítor, neskorsie ako d irigent opery Slo
venského národného divadla. No neuspokojil 
sa so svojimi dovtedajšími kompozičnými 
vedomosťami a pokračoval v štúdiu u Ví
l čzslnva ~óvúka na i\IajstroYskcj škole v 
Prahe. 

Tridsiate rokv v hudobnom živote Slo
,·enska boH rokmi nústu pu širokého frontu 
mladej slovenskej skladal ef s kej generácie, 
!undovanej značnými , -cdomosfami a vede
nej smel)·mi a jasnými idcitlmi. Ladislav 
Holoubek sa svojou tv01·bou zaradil hneď 
na začiatku do jedného radu s tými súčas-
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n ými hudobn)rmi skladateľmi, ktorí sa cie
ľ~wdomc usiJo,·ali o naj vyššie hudobné 
hodnot,· so zamc..aním na ,;·tvorenie hudby 
modcrt~ej , vysoko majstrovskej a t?·pic~~ 
núrodnej. Nic di,·, že pri každodenneJ pra~t 
v d ivadle mu prirústla k srd cu operu. St
tuúcia v slovenskej opernej t,·orbc nebola 
v tom i'ast• nijako ntžo,·ú. Bolo preto znač
ným p t'l'kvapenírn }Jre slo,·enskú verejnosť , 
kctf 25-t·očn)· skladatel' napísal operu Stella, 
ktorú mala v svojej prvej vet·zii premiéru 
V IIHli'Ci I'Okll 1939. 

V pth-oduom znení libreta, ktoré si na
písal skladat eľ súm podľ a románo,·ej pred
lohy anglického spi sovateľa Hidcra Ilaggarda 
"Stella Fregcliusov:'t",. bolo .. ako sá!~ h~
vorí, vda mystiky. natvnosll a nelogtcnosu. 
Na op(•t·c urobil autor určité opravy v ro
koch 1!Jií8- t..9 a zúsaclnc ju p repracoval 
roku 1955, takže z pth·odného znenia zostalo 
iba too·zo. ( pravy pon:niesli libreto nn úro
vco'o ozajstnej drúmr, JWe,·icdli dej zo svet?" 
fatalistickej fnntúzic do sveta skutočnosu, 
umožnili clonoinova( hlavnej myšlienke, kto
r(t obua/.nj c niektoré rozpory starého feu
dálno-kapitalistického sveta skrachovaných 
šľachticov a bohat~·ch kapitalistov. Hudba 
opc o·~· je vcfmi pôsobivú. Silne v )-razovc 
stava nú melorlika prinúša niekoľko krúsnych 
úri í, cnst•mhlov i sborov a plynul)•, spcnt)• 
ret·itatív. :'l a , ·incerých miestach bada( Yplyv 
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Dmitrija Sostakoviča, najmä jeho opery La
dy ?IIacbcth. Hudobné stvár';enie opery S~el
la síce neotvúra cesty k novym , nepoznanym 
obzorom no do Yžit~·ch tvorivých oblastí 
prinúša 'sk l adateľ veľa originálnej hud~b
nosti. ktoo·á robí operu pútavou a SVOJLill 
sposobom aj noYou. ~auj~av_~ b y bo~o 
j<'j teJc,·íznc po·cdvcde~LC na1~a preto, z~ 
ústrednou dejovou Iimou tCJIO opery su 
počiatky Mrlania v oblasti. televízi~. 

Y fazk\·ch •' asoch po ?IIruchovskeJ dohode, 
l<ctľ sa r~zpadlu jednotná Ceskoslovenská re
publika. " čase, l<cď fašist ické :\'Iaďar~ko 
od trhlo južné úzcmta Slovensk?", ~laptsal 
Uoloubek svoju druhú operu, Sv1tame. Ne
dostaloi·nc th·amatické libreto Jarka Elena
Kai sern, YOľnc spracované podľa motívov 
hi~t.orif'kéh o n:'tmelu Yajanského Herodesa, 
nebolo \'hodnou zúklaclúou p re vznik v y: 
nikajúccho opco·néh? o_licla. Ani ~v ohlasu 
lnulohnO:ho stvúmcma ltbreta ncdoslo v tom
to prípade k Y)Tazncjšienm skladateľo:vmu 
úsp<'chu. ~o \' každom prípade sa Laclislav 
] loloubck dostal v tejto opere podstatn~ 
\'Ysšie ( , . pol·ovnaní so staršími slo:venským~ 
operami) YO ,;·tvúraní . sloYcnskeJ operneJ 
dPklnmát·ic. Dejovou Iimou opery a v hu
dob nom spmcovaní jnsn?·m príklonom k_ čes
kej opernej tvorbe, naJm~ ~melan?VCJ .<v 
jednom mu·stc dokonca zreJmym v_?rtov~ 
motívo,· husitského chorálu "Ktoz ste bozt 
hojontíci .. ) vyslo,·il Ladislav Holo~bek. ~ou
to opeo·ou umelel'k~· protest. proll nestast
n\·m udalostiam tohto obdoh1a. 

·Tretin l loloublwva opera, Túžb?, kto~á 
mala po·ctniérn roku 19/ili, nedoslUhla u
spcch pn·)·clt dvorlt. Prck~mJ?onovaná hudba 
na rozp o·áYkov~· n:\mct mc l? umelec~y ~a 
nizšcj (n·o,·ni od po·edchádzaJuceho Sntn~na. 
Ko ani " tomto prípade nepomohlo chelu 
Jihrclo ]:(•rdinanda Gabaja a azda na prvom 
micstt• ani \'Ofba námetu. 
Skonči la sa do·uhá svcto,·ú Yojnn, všetok 

núš ľud začal znova budoYať sYoju vlas(, 
~,·oju no,·ú kultúru. I Laclislav . Holo~ek 
, .,·ko·oi·il opliť \' pry~·ch radoch tych nasJCh 

· h~tdobn\·ch skladateľ ov, ktorí pochopili, čo 
doba o~l um(•lcov žiada. P rispic,·a do po
kladrtice hudbv toh to nadšeného, prevrat
n(•ho obdobia J;ov~·mi budovatef sk)·m i a zá
havn\-oni skladbami. \'znikajú i nové diela 
kom~mé a s,·mfonické. Inšpiruje ho zrod 
dl'llžstcvnej m~·š l icnky. Píše kantútu "Me
sai·ná noc" na tex t Ctibora Stitnického, kde 
obohacuje kant:'tto"~' monumentalizmus o 
nové, lyrick y d tcnú hudobné obrazy . ~~
vúha venont( svoje skladatcfské a cliri
gentskl• schopnosti noyovznikajúcemu ~me
lcckénw vojenskému súboru, a keď Je to 

potrebné, odchádza na ist)· čas aj na mies
to šéfa opery Stá tneho divadla " Kosiciach, 
aby pomohol skYalitniť opel'llú scénu , ·)·
chodoslo,·enskcj metropoly. Doho·e poznáme 
viaceré úspechy košickej opery z čias Tlo
loubko,·ho šéfovania (z,·láštnu zmienku si 
zasluhuje najmä objaYné naštudovanie B ega 
Bajazida a pohostinné vystúpenie s Donom 
Juanom v Pral1e) . Y tomtp období žije ne
ustále nalichav)·nJi problémami súčasnosti , 
nczostúva ľahostajn)' prl'd žiadny m pálči
, n;-m pmblémom. J e otcom jedinej tlc(•ry. 
a· nemože preto zostať ľahostajný ani pred 
n0 ,·\·on ncbczpečenst,·om, ke(ľ už opiiť ... 

siaion laba kl-admá na nôž nažed n\·". Upú
Í~vajú ho verše Vojtecha ~li hálik~ a píše 
jedno zo svojich najkrajšíeh diel. cyklus 
pies1ú "Dcérenl<a moja" . Znie ako p rotest 
proti vojne a vyznanie umelca. 

Tentoraz už ani veľmi ncprek,·apilo, keď 
to bol opäť Ladislav Holoubek , ktor)' ako 
prv)' predložil \'erejnosti operu na súčas
n)' námet. Zaujala ho dráma Ilju Prachaľn 
" Domov je u nás·'. :Xo neprijal ju bezvý
hradne a spracoval si libreto súm. Nepoda
rilo sa mu síce dosialmuť ideálnu jedno
l iatosť libo·eta, no podstatne úspešnej ší bol 
v snahe o koncíznosť hudobného stYárnenia 
opery Rocli.nn. Y kompozičnom spracovani 
pracuje bez rozpakov podľa voľby výra
zu s materiálom od náznakov dodcknfónie 
až po prvky noYoromantizmu s častými cha
rakterizáciami slovenského prostJ·edia. Naj
slovenskejšie znie jeho hudba vtedy, keď 
vykresľuje prostredie decliny. Yti pn)·m spô
sobom sú hudobne charakterizované nie
kt oré postavy opery, ako napríklad Zuza i\Ie
liskn, rúzovitú dedinsk(t žena, alebo posta
vii·ka d edinského blúzna ~liška. Napriek 
Yiaccr~·m polemikúm " tlai·i nemožno Ho
loubkovcj Rodine uprieť, že je prvou ope
•·ou na súčasn~· númet, v ktorej sa podarilo 
sklad nt Pf OYi ' 'YriešiC niektoré t,·ori,·é problé
my. ktoré so 'sebou takúto úloha prináša. 

:Xa j ednom z popredn)·ch miest stojí 
d odnes ešte nic celkom d ocenená prúca La
tlisla, ·a Holoubka pri org~mizačncj i ume
leckej y~·stavbe opc1·~· Slo,·cnského núrod
nl•ho di,·adla, s mal )·oni po·cstá,·k;tmi prak
ti cky za celé poslech1é štn-ístoročic. J eho u
meleckú osobnos( vtlúčal a SYojskú intcrpre
tao'·nú pcca( desiatkam opcrovch a halet
nj·ch inscenácií všctk~·ch sloho·"~·ch období. 
_\~·soko tn•ba hodnoti( najmä jeho prúcu pri 
msccnon mí slo,·ensk)·ch operných diel, kto
o·{· dosiahli už na svojich premiérach spon
túnne úspechy vďaka aj mimoo·iadne sc
o·ibzncmu Holoubkovmu naštudovaniu či už 
v S .'iD alebo na košickej scéne. Dirigoval 

svetovú premiéru Krútľiavy a jeho intcr
pretúciu Vzkriesenia pozná a vysoko hodno
tí i pražské publikum. Holoubek bol tiež 
poveren)· obnovením predstavenia Príbeh o
praYdivého človeka po smrti Z. Cha laba lu ; 
tú to operu dirigoval aj v rúmci prokofie
" o'·ského festiYalu ja,·iskov~·ch diel na to
horočnej Pražskej jari. Teraz chystá slo
, ·enskú premiéru no\·ej Cikkerovej opery ú
zerník Scrooge. 

Ladislav Holoubek , pô,·odom Cech, sply
nul s kultúrnym a spoločcnsk)•m d ianím slo
venského náxoda a s tal sa takto s,·ojim 
životom i tvorbou j cdn)•m z t)·ch umelcov, 
ktoi'Í eel)'m zameraním svojej umeleckej prá
ce už v období 30-tych rokov praluicky 
predstavovali ideály československej vzújom
nost. i. Iloloubek ako dirigen t i skladateľ pre
žh ·a v tomto období roh· najvličšicho tvo
rivého rozmachu a verej'nosť právom oča
kúva, že podstúpi ešte , -iaceré tvorivé zá
pasy a dosiahne i no,·é umelecké víťazstvá. 
Také je i naše želanie pri jeho päťdes iatke. 

Ľubomír Cíiek 

Y minulom mesiaci sme dostali smutnú 
zprú,·u: zomrel Peter Korvín, clirigent uči
teľského spevokolu Tatran v Poprade. Zo
snulý bol záro,·eo'í členom SSSU a vedúcim 
i dirigentom mužského a ženského sboru 
ZK-ROH YO Svite. V jeho osobe stra tila 
obce sborových spevákov obetavého pra
cov-níka. 

i\ n jeseľí zavíta do SoYictskeho s,·iizu 
Englnnrl Opera Group. vedenú sld adatf'ľoon 
Bcnjnminom lhittcnon1. 

Detskú opera .\liana Busha Verhovncia 
parta sa koncom minulej sezóny objavila 
na o·cpeo·toári divadla Y Halle. Inscenúcia 
sa u skutočnila za spoluprúcc žiako,· \Ycig-art
nerovej skoly ( sólisti a sboo·). Dit·igoval 
HoH Rhode. Kedy príde k n iccomu podob
nému aj u nás? 

ľohoro<'ný edinbursk )• festival v dňoch 
18. augusta-7. septembra bol venovaný die
lam Hectora Berlioza a Bélu Bartóka. lVIa
<ľar·skú štá tna opera na ľi.om spoluúčinkovala 
bao·tókovsk ým triptichom - operou Hrad 
kniežaťa Modrofúza a baletmi Zázračný 
11tandndi1 a Dreven~' princ. 
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' 
Medzinárodný seminár 

SOCIALISTICKÝCH MUZIKOLÓGOV V PRAHE 
Sväz u československ\·ch ~klada teľ ov ~a 

podarilo (\" diioch 27 . . v. az 1. n . l. r .) 
usporiada( Y Prahe plT )' ~Icdzinárodn)· se
minár muzikológov, na ktorom boli zastú
peni hudobní vedci zo siedmich socialistic
k)'ch krajín: zo SSSH, CSSR , NDH, z .\l u
cfa•·ska, Bulharska, Poľska a J uhoslávie. I 
kc<f tento mcdzinúrodný scminúr predchú
dzal núrodný scmi núr v apríli minulého ro
ku, p redsa len nebolo také ľahké zvládnuť 
jeho jednotnú koncepciu. Ziadna veda to
tiž nie je Ycdou bez tejto jednotnej kon
cepcie, bez jednoty systému. A je choro
bou vedy, ak sa dnes strelúmc s konferen 
ciami, kde sa síce vo forme referútov a dis- _ 
kusn)·ch príspevkov znesie mnozstvo hoci 
osebe ccnn)·ch parciálnych poznatkov, ak 
nie t jednotiacich m ctodologick )·ch kritérií a 
syntézy. 

Usporiadatelia konferencie sa preto snaz•
li zjednoti ť priebeh seminára okolo základ 
nej otúzky vzťahu hudby a skutočnosti , resp. 
odrazu skutočnosti v hudbe . .l e to jedna zo 
zúkladn)·ch otúzok hudob nej estetiky a vô
bec marxistickej hudobnej vedy. V snahe 
ešte užšie zj ednotiť problematiku odrazu po
kúšali sa (' cskí súdruhovia - a z nich hlav ne 
prof. Sychra a doc. Jirá nek - koncentro
vať sa na problematiku asafievovskej into
nácie. Intonáciu nastoľovali pritom ako uni
verzálnu jednotu všetký ch javov zvukového 
charakteru s obsahom hudby - podľa _\ sn
fieva "hudba je umenim intonovaného ob
sahu." Odkedy je hudba hudbou, je evi
dentné, že zvukové javy - ktoré skladateľ 
komponuje, výkonný umelec hrá a poslu
cháč počúva - nic sú samoúčelné, ale sú 
nositeľom emócií, emocionúlncho obsahu, o
brazu , a najnovšie sa v raví, že sú nosite
ľom informácií. Uspokojivé riešenie tohto 
problému však dosiaľ este ti cké systémy ne
podali. J e otázne, či možno riešiť problém 
tak, že sa zvoli spoločný tcrmin pre obe 
oblasti. Spoločná strecha len vo forme ter
mínu inton úcie nestačí , že by sa pod ňou 
i naďalej nevy nímali rôznorodé kom
ponenty , ba t~-n1 viac drúždi toto riešenie 
každého, kto tu vidí substanciálnu rôznoro-
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do>f kont poucntov. \ -o Yedc b )·,·a zvykom, 
'l.e .. qni · benc tlistinquil , bcnc d occt·' , a 
tu. nao p<~k. ved ie miešanie nesúrocl)·ch kom
ponen tu,· k tomu, že lu in ton úciu nemozno 
ani j ednoznačne popísať ani definova L Zá
sluhou tohto spoločného termínu by mohlo 
byť, ze u pozort"íujc na naliehavo,( riešenia 
dialekti(·kého yzťahu medzi hudhou ako zyu
ko,·\,ui fenoménmi a hud bou ako nosile
Ton{ obsahu (v~Tazu, intonácie a pod .) -
, . ideal is t ick~·ch konccpciúch sa na toto často 
zabúda. :\a druhej strane však vzn ik:í ne
bczpei·cnsl vo, že sa zložitú dialektická jed
nota zat' n<' chápať ako m echanickú jed nota, 
co nezocl poYcclá skutočnosti a bola b y to 
,·ulga•·izúcia (inlonačné slovníky). 

P rof. Goldschmidt z :\DR sa pridí-žaJ 
ri eš<'ni a, ktor(, rešpek tu je l<•nlo dualizmus, 
a lo tal, , ze lo zvukové (akustick~· feno
mén) nazýva t ,·a rom (Gest ah) a u obsaho
, ·ej st•·:lnky zaviedol namiesto slarilieho ter
mínu "charakte~·" ten1ún mtonácia. P roL 
Golds<"hmidt sprá,·nc upozornil, že pri YŠet
kC'j úzkej snojitosli jeslYujc určitá relatívna 
nC'zú,·islosf oboch. Táto rela tívna nezávis
losť umoi:imjc v prax i možnosti variacného 
procesu , ako aj vôbec tematickej p rúce p ri 
formovej v )·stavbc hudobných diel - a b('Z 
tohto si nemožno predst aviť hudbu v zmys
le tvarov. Rovnaký t Yar interpretovaný Y 

rôznom tempe, agogike, farbe a pod. ne
môže by ( nositeľom rozmanitého ' -ýrazu . 

~Inohí rC'ferenli zaujímali k intonácii aj 
inak rczc•·vované stanovisko : napríklad, že 
nemožno všNko riešiť pomocou intonácie. 
Tak sa d oc. Bimberg z N DR bližil k názoru 
prof. Goldsclunidta t)'m, že doplnil jeho sta
noYisko z.hT ad i ska hudobuopsychologického. 
Prof. J aruslovsk )• ( SSSR) ukázal na histó
riu pojmu intonúcia ešte v predre\·oluč
nom Hus ku (u J avarského) ; zároveň ho
voril o prednostiach tejto teór ie ( dynamič
nosti a procesovosti) a zúroveií o jej sla
binách (ne•·ozpraco, ·anosti) i o tom, prečo 
bola v SSSR túto t eória kritizovaná. Prof. 
Lissa súdi, že termín intonácia m ožno pou
žiť azda v úzkom vymedzení roman tickej 
hudby európskej, ale v iac nie. Prof. Ujfa-

3. septembra t . r. vo veku 80 rokov zomrel nestor slovenských 
skladateľov, nositeľ Radu práce, profesor 
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lus>~ (:\Iaďarsko) chápal inton{tciu v zmyslP 
analúgií medzi mplodikou v hudbe a in
tonúciou reči a hlan1e ako analógie medzi 
hudbou a pohybom (kinestézia). Súdr. Chle
haro,· kritizoval jednostrann~· postoj. ak~· 
»n zaujímal na konferencii pred jeho vy
'-tÍipením, lebo v intonácii nemôže už is( 
'~ tučne o formuJo,·an{· sp<isohv intonácie, 
a le i o spôsoby este len v stúdiu zrodu za 
pomoci energií. Bczv~·hradnc kladné stano
' i sko zaujímal k intonácii dr. M. Cern5•. :\a
pl·ot i tomu zaujal odmietavé stanovisko k 
tPúrii intonáciP prom. hist. O. Elschek, hlaYne 
preto. Jeho tento termín je mnohoznačn)• 
a nepodarilo sa n:íjsť jeho definíciu - ako 
'raj narábať nit'Hm. o i·om ne,·ieme, čo 
to je! 

\'iac iniciat Í\·ou zdola n('/ zhora sa v 
r:'tmci konferencie uplatnili aj iné t(•my nez 
cstl'tické. a to témv hist01·iog-l':lfické a hu
dohnosociologicl..í•. Doležit{• hi,toriografické 
problémy, ako problém pcriodidcie (a s 
t)·m tiá spojt'nÚ kl-itiku bUJ·.i.oúznej teórie 
c~·k lo,·) a vzťah medzi YŠt'obecn)•mi deji
nami a hudobnými dejinami, ricsil prof. 
l.;nt'plPr (.'iDH). Poukázal i na mnohé fak
tot·y. kton:• komplikujú dialektick~- vzťah 
oboch histúrií (dlho pôsobiace faktory. nc
rovnomern5· ,-)·voj. relath-nu autonómnosť 
hudby a pod.). Otá.~:kam pramct'to,· hudob
nej histr'.,·ic sa vcno,·nli dr. J. \'anický a 
dr. M. Cerný. Poukázali na pot rebu spojova
nia hudobnej lti"lot·iog•·afic s estetikou. a tak 
i potrebu spoloi'nej kritiky a intťrpretácie nie
len pramct'to,•, ale aj ži,·ej hudby. Dr. ~L 
Cl•rn5• poukú~:al. že nestačí študontť iba do
bu. ab,· sa mohli interprcto,·a( diela. ale 
dobu ~ožno inlťrpreto,·a( ::tj pomocou lmd
hy. Dr. ~l a t·óthy (~laď::trsko) nastolil n ic-
1-orko zaujím::tv~·ch postojo,· k p roblémom 
mc;ti::tckeho a socialistického realizmu. meš
tincl..eho n socialistického prístupu k T udon•j 
hmlbe i otázkam tzv. modernej hudby. Y. 
Krste,- (Bulhnr,ko) n ~I. nbinino,·á 
( SSR) oboznúmili konferenciu so stavom 
n problematikou historiografie u nich. 

Pial\· dct'í konfet·encie bol veno,·nn\· pre
važne hudobnej sociológii. Prom. hist. L: ~Iok
r)• ndr. :.\Iayer (:\OR) rozvádzali potrebu hu
dohnl•j sociológie n sociálneho v)·skumu. 
Mokrý h lavne YzhT adom na hudobnú 
histót·iu, pričom z{u·ove!'í urobil h itiku bur-

Scéna :; 2. obra:;u opery Kníttíava 
~ " opere DJGT. prava: T. Babiakot•á 

(Zaléíéka), 1\1. Urbanowí ( Katrena) a 
J. Somoriay (Ste/ina) 

žoáznych koncepcií hudobnej ~oci,,lógie a 
Mayer vzhľadom na podstatu hudby a na 
hudobnú estetiku. K otúzkam podstaty 
hudby smeroval i príspevok prof. Krcsán· 
ka, ktorý v hudbe poukazoval na jej funk
ciu kolektívnu a funkciu .,nakazenia ci
tom... Príspevok prof. Lissej (Poľsko) za
snho,·nl do rôznych oblastí muzikológie, ba 
i do praktick)·ch a organizni·n)·ch otázok 
(otítzky terminologického slovníka. účasti v 
mcdzinúrodných muzikologick)·ch ustnnoYiz
ni:wh a potreb~· yzájonmého poznú,·ania). 

Boli voľakedy čas,-, že filozofia bola ve
dou vied. ale l·nsom' sa od nej oddcfo,·nli 
snmo>tntné vedecké clisciplíny; samostatné 
i'o do predmetu hítdnnia i čo do mctodoló
~ic. Zástoj filozofie v ríomci hudobnej vedy 
~:astúvaln a stále ('sl(' znstúva hudobná este
tika (ani nic prc•d polstoročím sn ešte ,. 
rúmci nej prcbc•ralo všclico od fyziky cez 
harmóniu. náuku o formúch a pod.). \')Toj 
hudobnej vedy 'šak i tu nev-yhnutne vie
dol k osamostall'ío,•aniu i po stnínkc, resp. 
hlavne po stránke metodologickej, z čoho 
'ypl)·vn nemožnosť jcdnotnej metodológie, 
l,torú b,· nastofovaln len hudobnú estetika. 
To nez,;amenú, že by hudobná estetika bo
In odsúdená nn zúnik. Xaopnk, ešte v/.dy 
..:ostane veTa problémo,· ontologick)·ch i gr~
zrologick)·ch, potrebn jednotného po hr ad u 
po >yntéze naj,·scohccocjsích zúkonitostí ' 'Ý
voja hudby, ktoré zostanú odkítznné na 
filozofickú metodológiu estetiky. :\o jedno
tliYé disciplú1y, ak chcú dosiahnuť v)·sled
ky s,·ojho druhu, musia si budovať S\'Oju 
metodológiu. Len tak prinesú do pokladni
cc vedy to, čo sn od nich žiada ::1 čo p re 
poznanie najvšeobecnejších zúkonitostí po
trebuje i h udohná e'ilrt ikn. Pr<'IO nC'možno 
rheicť vymeclzrl\·ať fll(•todológiu llt:ll'xistickej 
hudobnej vedy len na metodológiu esteti
ky. 

• .\ potom zamcr::tnil' v~·lučne len na hu
dobnú estet iku pt·initšn nebPzpci'enstvo, že 
lli'Í budovaní m etodológie a vôbec v)·cho
lliska bádaní sn podľa vzoru filozofie (este
tika je predsa filozofickou clisciplínou) pôjde 
skôr k mntem:ttikc, ,·šcobccnej teórii po
znania, teórii informácií a kybernetike, že 
sn začnú riešiť matematické úlohy počtu 
prnnlt>podobnosti a pod. a p t·ctrhne sn kon
takt s hudbou. Hudobný estet ik sn potom 
síce dohodne spoločnou rečou s matemati
kom alebo kybernetikom. ale sotva sn do
hodne s praktick)·m hudobníkom - lenže 
aká by to potom bola hudobnú veda! 

Jo:;ef Kresánek 

201 



REKVIEM 
• 
Dimitrija Kabalevského 

.Medzi hudobo)•mi novinkami rozmanitej 
a veľmi zaujímavej koncertnej sezóny v 
Moskve 1962/63 nic je možné nczazna
menať pred vedenie nového diela D. Kuba
levského - jeho monumentálne R ekviem. 
Ak nás Kabalevskij v predminulej sezóne 
potešil krásnou Sonútou pre violončelo a 
klav ír, tak v minulej sezóne bolo jeho R ek
vi('m najväčšou udalosťou sovietskeho hu
dobného života. 

Kabalevského R ekviem je napísané na 
slová rovnomennej básne mladého soviet
skeho búsnika Hoberta Rožd est,·cnského. J e 
vcno,·ané t)•m, ktorí padli v boji s fašiz
mom. Skladateľ tol<to charakterizoval svoje 
nové dielo: "R ekviem spieva o mŕtvych, 
ale je venované živým, rozprúva o smt·ti, 
no oslavuje ži,·ot, je zrodené vojnou, ale 
svojou podstatou sa usiluje o m ier." 

Slovom, opäť vzniklo dielo venované ak
tuálnej téme všetk)·ch ľudí - boju za mier. 

Kabalcvskij dokonči l Hckviem koncom t'O· 
ku 1!>62. Toto monumentálne dielo trvá pol 
druha hod iny. J e písané pre sólový mezzo
sopr:'m a barytón , zmiešaný a detský sbor 
a symfonick)• orchester. Delí sa na tri časti 
(jcdc• n{asť dielov ). Diely jcdnotJi,·)·cla časti 
nasledujú za sebou bez prestá,·ky. 

úvahu " \l asť, či si mi prikázala zahynúť?", 
odmea·anú, energická, plnú v iery v to naj
dnahsia• po·c človeku - jeho vlasť . Treti 
diel, . ,~a·un11·iem·' (;\ lodcrato) - bary tó
nové só:o. sbor a orchester - je ú vahou člo
veka o tom, (:im bude, keď zomrie. Hu
dobn<' je menej v~•razn)• než predchtídza
júce. Prcchúdza vo štv t·t)•, z{tverečný diel 
po·vej c'·asti, "Krok di vízii" (~Iarcialc pesan
te e soslt'nuto ) : po·cdnáša ho s bor a orches
ter. Je to veľkú bitcvnú freska, venovaná 
,·ojnov(•mu zobrazeniu. J adrný pochodový 
r~·tmus po·estupujc cel ~· diel a pevne ho 
zjednocuje. Ako ' 'ysvil{t z predchádzajúcich 
riadkov, prvú i'asť Hekvicm je venovaná 
osJa,·c hrdinov, ktorí pad li vo Yeľkcj vlas
Lcnc•rkcj ,·ojnc, a ziv)•m pripomína hrdin
SI ,·o mí·tvych: .,S czabudnitc!" 

Druhá časť sa zaCí na pia ty m ilielom sklad
by "Cicrn y kamco't'' (Andante m olto soste
moto) pr!' sbor a orchester. J e to hrob 
neznúmcho vojaka, kto rému sa sial cierny 
kamet't, ťažko dob)•van ý mozofnat )·mi ru
kami v ho rách - nflhrobnou tabufou. Lež 
ten, kt or~· )('ŽÍ v ho·obe, bol prostý m člove
kom so svojimi životn)•mi radosťami i sta
rosť am i - a ži \'Í spievaj ú ( sh or a capella ) 
krúsn u, v~·raznú nH'Iódiu 

Motto trong_uillo Rt•kviem sa začína ncvcfkým sboro,•)•m 
úvodom: jeho hlav nú myšlienku tvoria slo
vá: "Nezabudnite na tých, ktorí sa nikdy 
oevo·[atia ! Buďte hodru ich pamia tky !" Táto 
hlavná m vslienka celí·ho Rck,·iem slúži ako 
pripomien-ka všctk)·m, ktorí zabudli na hró
zy vojny . V našich do1och sústredeného boja 

za mier na celom svete nic je možné za- ·~~šj§~~~~~~~i~~~~~~~= budnúf na ťažké dni druhej sveto,·cj voj- T 
~ B 

Úvod (Largo ) interpo·etujú sólisti, sbot· a 
orchester. Prechúdza bezprostredne do pr
vého ilic lu, nazvaného Večná sláva (obsa
denie : sbor a orchester). :\lužné Allegro 
maestoso so slovami sbot·u "Večná slúva hr
dinom" s energick)·m prednesom prip.ravujc 
zákonitú otázku sólového mezzosopránu: 
,,Ale načo je im, mŕtvym, táto sláva ?" 
A predsa nikdy nesmieme zabudnúť na 
padlých vo vojne, zomrelých v mene ži
vota! Druhý diel, "Vlasť" (l"ento ) , predvá
dza sbor a orchester. Je to hlboká filozofická 
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n ako ko·éd o Cl'lí•ho dielu prcdnM>u sbot· v 
pia nissime ,.Umieral vojak - znúm,·. Zo
mrel - neznám y" . . Je to diel vcfk~j v)·
raznosti, ktoo·ft sa dosahuje ost iná tnym po
hy bom orchestra na začiatku , ako aj veTmi 
peknou spevnou melódiou sboru nn sloní 
" Lež kedysi niekto vo svete pamiital meno 
~ eznúmeho voja ka" (opakovanie melódie : 
.,A nad nimi schne trá,·a" celvm sborom 
a ot·chestrom - pozri prvú n~tovú ukáž
ku !) . \'rúcna ly rickú melód ia narúša aske
tický charakt er dielu a ")"·oláva v nás obraz 
konkrétneho nezn{uncho vojaka, kt or~• sa stal 
neznámy m. Bczpo·ostrcdn)•m pokrnčovruúm 
je nasledujúci ~ iesl y d iel " Matco·inské srcl
~t·" {Largo ) - mezzosopránové sólo s oa·
chrstrom, prcrusované odpo,·ccfami sboru 
" Yccná pamiatka lu·dino m !" J ednoduchá 
rusk{t Žena-malka oplaká, ·a padlého s~·na. 
J e• to vefmi siln)· a presvedčivý d iel ; jeho 
zúkladom sú placky, sLricdmc a výrazne 
ruské. Matkin žiaf prechádza v optimistic
ky l adf'n ~· siedmy diel "Zajtrajšok" (Soste
nuto, Maestoso) pre sóla, sbor a orches
ter. volajúci nús do radostnej bud úcnosti. 
\' tomto zaj trnjsku nebude voj en ani stra
chu, deti sa odui:ia plakať a v svojom srdci 
hudú opatro, ·a( slávu otcov. Hezk:í hudb.1 
s osto·)•m rytmom a výraznou melódiou zni~· 
v só lach. 

solo (M.S.) 
A l _...-.... 

BHa- IJJ~M rpR - JJy - 1/Jt!M HP 6'y - .4er BOH-

A ,...-, J 

mff r f r rr rr r r r r 
-

-l ----
r r l .J J 

ďy-.lll'r crpa x a. 

l'okracovan ir úvnh o hudltcnosti tvori po
sledn~·. <ismy dit•l druhej časti - .. 0\'ašc 
deti '· v prednese detského sboru a orclles
tt·a. Hczká lyrickú piesct't ,.o slnečnom svet
lc, pieset'í o slnku v h rud i·' je intonovan ft 
takt o: 

Detský sbor 

$•Js It& F U l F S l ľ 
:J-IV MC-HR O ~tM- CN · 

$hr · o 1 J o 1 J o 1 Jj 
Te, . ;) - TO flet:Htl O CO.AH~ B t'f'Y·AH. 

~ 

$ i9,?J:J 1 r u 1 r EJ 1 r P 1 

:J · TO neott~ O H1 - HtJti IVIB·M 

J IJ EJ! l i 1~''1 

' Júvnostnc a jadme sľubujú deti: .,To . 
co ncvybudon1li otcovia, vybudujeme my!·' 
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Ako slávnostné fin[lle, uzatvárajúce dru
h(• časť znie v podaní detského a zmieša
ného s boru veľkolepú m yšlienka ( ,\ ndant~ 
maestoso) "V mene slnka, v mene vlasu 
prisahá me!" 

Kabalevskij patri k najobrúbc•.1ejší.m sk~a
dateľom detského pul>lika. J e ozaJSlllym prt~
teľom deti a m á ich vel mi rád ; im zas,·älll 
značnú časť svojej tvorby. Preto aj v Hek
vicm venoval mnoho pozornosti deCom. J?c
Li sú našou budúcnosťou a piesei\ o mc.h 
je \'ľcholom tej časú H.e~vien~, kto!:á Je 
venovanÚ zajtrajšku - m terovcmu ZIVOIU 
na zcm1. 

Tretia časť sa opiiť vracia k m yslienkam 
o tých, čo zahynuli vo vojne. Z~čín? sa 
orchestrálnym bôľnym úvodom ,J an~talke 
pad l)'ll1" (l\'lodc•·ato, Maestoso~ s asket•c.kou 
hudobnou rečou ; je lo akás• orchestrálna 
panichýdu za všetkých zomrelých vo voj
ne. 

pr ipravuje slávnostn~· finálny, jedenásty diel 
.,Pamätajte!·' (Largo) v k_omplelnom re
p rodukčnom obsadení Hclw tem .. ~o ne~eľ: 
kom orchest rálnom úvode sólist• svOJ iffil 
z,·olaniami .,Pamä taj te!" vracajú po luchúčov 
k prv)rm taktom celého diela. , .Bt!ďte hod
ni pamiatky padl)·ch ~ -· - duel o sólistov. Po
tom sa začína dct sk~· sbor . "V mc~~ sl~ka, 
,. mene vlasti prisahúme!". opakUJUC ury~ 
vo k z dielu l'i asc deti . Začína sa posledny 
sborov)· úsek, finále: .. Ľudia, k)rm b ijú vaš~ 
s1·dcia pamätajte na Lých, ktorí sa uz 
nikd,-' ncnátia!·' Pripravuje záverečné. for
t i~si t;lO detského sbo1·u, zosilneného tme~a
n)·m sborom na slovú Ľudia zeme, zab1 te 
, .0 jnu. preklínajle vojnu !·' Po g~andióznom 
v~·päl i sboru a orchestra nas~upuJe postup~é 
oslabenie z,•uku a spomaleme tempa, vedu
ce k Lar" u. Sólisti prednášajú posledné ve
Ly . ."No ;a tých, ktori už nikd y nepríd u -
zaklínam - pamätajte!" a sbor s or~hes
LJ·om opak uje v pianissime " PamätaJte!". 
T<-m sa Hckvicm končí. 

· Kabalevského Heb •iem je veľkolepú fres
ka občianskej panich :'dy, vytvorena ~uko.u 
veľkého m ajstra, skladateT_a-vlf~:s ten~; Je vy
rnzným pl'inosom súča.sn:.J sovietskeJ hu~Y: 
Zd rožanli'"'' · no hlboky ztaT nad zomrelymt 
vyzýva l~udúce po~olenia neznbudnúť. ~~ 
nich, pokračo,·a( v Jeh hudo,·atcľskom ~·s•h 
za nasu radostnú bud úcnos(, o ktoreJ v 
Skhdbc tak krúsnc spievajú deti: "Co ne-

, < d . 1" 
, ·ybudovali otcovia - vy hu UJeme _my . . . 

l jvod Jll"cchúdza do desiateho dielu (Xon 
trop po allegro ) p•·e sbor a o r~hcsl er. J e 
to veľmi účinný diel, ktorý SVOJOU drsno~ 
odmeranosťou p•·ipomina h udbu 1\Iusorgsk~
ho. Tento diel akoby pokračo,·al v pr.~dcl~a
dzaj úcom orchcslr;íl nom úvode :- S\"OJ~m Ja: 
zykom je práve taký d rsný. a usporny; m;'l 
veľkú úcinnosť. Sbor rozprava m enom mr
tvych, pochovaných v ncspoči t~teľ.n~~~ hro
boch, zbavených všetk ých .radosti .~ •Lia n:'
zemi. Toto tvrdé rozpráva me ust~vtcne pr!
pomína živým obrov.~k.é ob~te •. vojny a J~aJ 
mä tých, ktori polozth SV?J . z•v?L za .v~et: 
kých živých na svete. DcsLaly d•el : " \ ecna 
sláva" (Allegro maestoso) pre s~or a. or
chester vr acia posl ucháčov k prvcmu c~ •clu 
I. časti . Tde o jeho čiastočné opakovam c v 
inej tónine. Sbor pred núša: "Padl)•m v 
mene otčiny, padlým v mene_ živýcl~. v 
mene budúcich večná sláva}" l~rútky usek 

, - tomto d iele - tak ako v celeJ sv~leJ 
tvorbe - Kabalcvskij ostá,·a vem ý SVOJim 
princípom - nič zbytočného, dekorativneho ; 
všetko je p rosté, m elodické. :a~ko prís~up
né; všetko je napísané m~~malne vrucne 
a záro,·eň majstrovsky. =" •Jako ncch~eme 
zmenšovať prednosú R ekv iem, no chccl1 by 
sme urobiť malú kl'iticl<ú poznámku: . V 
tomto vefkom diele je málo tcmpovych 
kontrastov, a p reto vcelku pôsobí _tr~cln~ 
monotónne. Yojnová hudba v prveJ c?st.• 
je menej pôsobivá než h lb?ký, . zdrž~nl"'Y 
občiansky smútok bez plačlivosll , vyp dru
júci "Yečnú slá~ hrdi.n om". Práve ~~bok~ 
zdržanlivú nesenltmentalna hud~a nut• po 
sluchtíča pozo•·ne počúvať a da,·a zabud
n úť na tento nedostatok. 

Nic je m ožné neoceniť prck rú~ny, hl.bo
ký a výrazný text Hoberta Rozdensl' en-

ského. Tk . 
Sovietske puhikum s vďakou a ve . ym 

nadšením prijima dielo populárneho soviet
skeho skladateľa . I tie to riadky chceme za
končiť srdečn5rn1 blahožela~í~ Kab~levské
mu k jeho vdkému tvort vcmu uspechu. 

V. Kiselev 
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Založenie Krajskej organizácie SSS 
v Stredoslovenskom kraji 

V piatok 7. JWla 1963 sa v Hobot
nickom dome v Banskej Bystrici založila 
Krajská organizácia Sviizu slovenských skla
dateľ ov v Stredoslovenskom kraji. Sláv
nostný akt Ol\'Oril podpredseda SSS Andrej 
Očenáš. Po 1iom prehovoril p redseda SSS 
Dezider Kardoš. V svojom p rejave zhodno
til prácu YŠetk)·ch zložiek SSS v m inulých 
rokoch, poukázal na aktuálne úlohy a zdô
raznil podiel, ktorý čaká novú organizáciu 
pri ich riešeni. Okrem iného povedal: 

"Naša strana je si plne vedomá významu 
umenia v našej spoločnosti. Dnes je ovšem 
dôle:.ité, aby sme uznesenia n ielen odhla
sovali, uznali a propagovali, ale predo
"~etltým aby sme plnením našich bežných 
úloh a po11inností preukázali, že plne chá
peme a os11ojujeme si ich zmysel a že 
konáme všetko v ich intencitích. :-ťa pod
pom tejto myšlienky pristupujeme dnes k 
zalo:Oeniu Krajs/;ej organizácie Sväzu slo
venshých sh/adateCov pre Stredoslovensliý 
k raj v Banshej Bystrici. Krajská organizácia 
lllíšho sväzu nesmie byt .. odbočlrou" v 
zmy.~le pobočnej lrolaje alebo vleč/;.y, ale 
plnohn mou sväzovou organi:;;áciou so všet
hými ja11mi centrálneho svii zového života. 
Myslím tu predovšethým na to, že kraj
ská organizácia "0 \'zťalw /;. politichým a 
štátnym lirajo.,ým orgánom má mať pomer 
podobný sväzu a ústredným politichým a 
štátnym orgánom. Musím povedať, ::.e medzi 
Svä::;om slovenských shladateCov a Ústred
ným výborom Komunistick.ei strany Sloven
ska i e velmi srdečný súdru:.S/;ý vzťah, kto
r{} "e{mi často prerastá do foriem úzhei 
spolupráce. Jlo.,nako štátne a ústredné or
gani:;;ácie a inštittície majú k svä::;u a svä::. 
k nim \Jelmi úprimný a horektný pomer. 
DMwzom toho ie predovšethým. to, že clr1es 
už niet takmer jedinej :;;ávažnei otá::.hy v 
oiJla.~ti hudobnej lw ltú.ry, o /;torei by sa na 
nrgánoch rozhodlo bez toho, aby sa náš s•'äz 
k tomu nevy jadril. Nejdem tu "ymenová
vat množstvo príležitostí, ktoré bude mai 
flllŠa k rajská organizácia v spolupráci s po
litickým a štátnymi orgánmi, aho ai inšti
túciami v Stredoslovenskom kraji. Vo vy
tvorení stíclruiských vzťahov, o ktorých som 
sa zmienil, med zi krajskou organi:;;áciou s vä
zu a hrajsliými politichými a štátnymi or-

l(ámni, je uírulw skutočného napredo.,ania 
hudobnej kulttíry " kraji. S"ä::; slovenských 
sMadate{o" sľubuje si od tejto spolupráce 
jedna/;. to, že bude viac zainLeresovaný na 
lronhrétnej problematike hudobnej hu/túry 
v hraji a ::.e toh bude môct ai svojou váhou 
a autoritou zclraré myšlienky podporovať 
a presadzovať a jednah že činnosťou kraj
skej organi:;;ácie bude môc( intenzívnejšie 
a účinnejšie presadzo11ať ideovú a lwlttímo
politichít líniu svii:.u aj do Stredosfo,•enského 
kraja. Domnievame sa, že ro::;\•inutie činnos
ti našej organizácie a jej spolupráca s ltrai
skými orgánmi pomôže obapolne uíujmom 
lwltú.ry všeobecne a hudobného umenia 
zvlášť nielen v Stredos/ovenshom kraji ale
bo na Slovensku. ale " celej našej repu
bli/;e. čo je prvoradým :.áujmom nás "šet
hých. 

Krajskej organi:;;ácii S"äzu slovenských 
sli/adatelov v Stredoslo11enskom kraji želáme 
šťastnú cestu a úprimnú, súdružskú spolu
prácu. Do spoločného pochodu pozývame 
tid všet/,ých funkcionárov a m ilovnílwv 
hudobného umenia celého Stredoslovenského 
kraja." 

Ved úci IV. oddelenia KV KSS v Banskej 
Bystrici s. Bdio J>rivítal v svojom prejave 
nového spolubojovníka v uskutoč1'íovani 
kult úr nej revolúcie v Stredoslovenskom 
kt-aj i. 

Po kul túrnej vložke - Sonáte S. P roko
fieva č. 3 a mol v podani Danuše J elín
kovcj - sa odohrali členovia a kandidáti 
SSS žijúci v Stredoslovenskom kraji na 
volbu výboru Krajskej organizúcie. Za je
ho členov holi zvolení ss. Dezider Nágel, 
d ir igent KSO v Banskej Bystrici, Zita Str
nadov:í-Paráková, riadi teľska ĽSU v Ziari 
nad H ronom, J án Valach, šéf spevohry 
DJGT v Banskej Bystrici a dr. Vojtech 
Wick, uči teľ ĽSU v Brezne. Výbor na 
svojej prvej schôdzi zvolil za predsedníč
ku Krajskej organizácie SSS Stredosloven
ského kraja Zitu Strnadovú-Parákovú, za 
tajomníka Dezidera Nágla. 

Slávnostný a kt založenia K rajskej orga
nizácie SSS v Stredoslovenskom kraji sa 
skončil krátkym prejavom Z. Strnadovej
Paráko,·ej a pozdravom pionierov. 
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Interwiev 

s PAVLOM šiMAIOM 
Aké umelecké ll =.i.,otné problémy ste 

riešili ,. doterajšej L •·orbe? 

Snažil som sa v~· r·ovnaC so všctk~·mi zún
rami hudobnej kompozície od masovej pies
ne až po hudobnodramatické dielo. Hlo mi 
predO\'ŠC'Ik~·rn o kontakt s pulzom toho-kto
ri•ho ž:'tnr·u a o clo~iahnutie maximálnej 
úč·innosti a zrozumitcfnosti. Samozrejme, 
že ma zaujali preclo,·šctký m tematické ob
lasti , kt o r(· súviseli s naším rozvíjajúcim sa 
spoloťcnskS·m životo111 . Skomponoval som 
spomienku na S.\'P vo forme piesne na 
text ~1. Laji'iaka. ru•skôr vefk~· Lanei'nS· 
oh raz pre l".l ' K. ~laso,·:'t picscr'í " Fest i,·alo
"á"' bola ohlasom na .\ledzin:'u·od r• \· festi
ntl mlúdáe vo \ "a•·šm·t•, satir·irki•. piesne 
.,Zemegufa'· ... Pieseri o c,·okoch'' a iné za
ujali bojov~· postoj proti útoen5·"' chúCkam 
našich ncpr·iutcfo,· v zah r·aniN. :\'ajpalci,·cjsí 
J)robl(·m našej epoch~·, problém mieru , je 
nám <·lom komornej melocll·úmy " llo,·o•·í 
•nntka"" na sloní .I. ~hu·eka. Pripomína 
h rôzy vojny a var·uje pr·ed novou vojnou. 
Z podobnej oblasti nai·icr·a aj tematika pan
torniny ".\'ašc srdce, náš stít", ktorá bola 
spolu s mclocll·ámou pr·cdvedcná v Berlíne. 

Zaujn l mu i folklór·. na pn·om mieste -
J)l'irodzcnl' - n{tš. .\'ejcdno z mojich diel 
ť·erpá svoj u inšpir·úciu z fudov~·ch zdrojov. 
Pokúšnl SOlil sa o rozmanité INtnspozícic 
folklóru do umcleckl'j I\"O J'b~· od úpmv Tu
dov~·ch piesni pre hlas a k lavír· (Chodzil a 
~ l ariška po hrádzi. Pmla som ja a iné) 
cez orchcstr·:Hne úprav~· pre súbory CĽT 

Popoludní u 14. hodi 11e sa zai::1li aprobac
né cakatcfské prclmh·ky kouccrtnS·ch u
melcov. Zúč·aslnili sa na n ich členovia spc
vohr,· DJGT a ui' it elia konzervatória v Zi
line. · Hiaditef SH F dr. Joze? Samko potom 
odovzdal novej organizácii darom všetky 
notové materiály, ro:wmozené Slovenským 
hudobn)'111 ?ondom. 

Večer o 19.30 hod. sa v Robotníckom 
dome uskut očni l konce•'l z diel slovenských 
·a česk)·ch sklada teľov. Y prvej i'a.sti za-
7.neli kom orní• skladb,·: Pn•lúd ium a Scher
zo z Klavír·ncj son:Úy e mol .Alcxandm 
~ loyzesa (E. Lcporisovú). Potok a búrka 
z Tatrnnsk~·ch potoko,· .J[,na Cikker·a (Z. Str-
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(Tanec z \"efkcj }\ubr·y, Dicvccnsk ~· tanec) 
nz po úplnú štylizáciu (klavírna suita .,Zo 
Slovenska"", Sonatína pre flaut u a klavír, 
cyklus fmlov)·ch balúd "Y Pczinci'ku na 
··~·necku' · pr·c soprá n, bas, klaví•· n. čelo, 
Slovenské tance z balťlu "Zuzka'· a ini·). 
Ol·ar·o, ·al ma však nj folk!ór in~·ch náro
dov a národnosti. Cigúnska melodika bola 
inšpiracn~·m zdrojom vcf ki•ho hudobno-La
nei:ni·ho obr·a.zu "Búr·liv:ki"", ktor~· som (nn 
libreto J. Knhúnku) d okoni:il v la ni. l džez 
"'" zaujal. Zo zahTnd(•nia sa do nckoneč
n~·ch J1lbok d žezového, bllH.'SO\"í•lto prcja,·u 
, ·znikol moj šansón "Z:ícl llmci,·osC"". \'plyv 
>-. ido,·ského lillll'gickélto spc,·u sa pn·javil p ri 
kompozícii ,;O, ·odu a a llegra J)l'e tr·úblm. 
l t•sn~· I'Oh a pozaunu". Studoval som aj fu
do,•ir h udbu rumunskú , bulharskí• a eínsku. 
110 ,·,·slcdk,· t\·chto bádaní a nl'sústr·cdili 
tlo ži:td nl'j • žú~·ovej kompozície, nic rozlo
zi li sa v m nohých moji ch kompozíci:\ch ako 
i11spiraen\• zd roj . 

Pr·i hr!,daní vlast 11cj umeleckej C!'Sty som 
v~·chúdzal z tvorby nnšich i s,·eto,·~·ch maj-

nadod-Pu•·úkov:í). piesne Z .. \liku lu :\'a
i·ú,·aj duši (.\1. Sich ). A. ~loyzesa Zhfacfmc 
\"ľÚsky a Jcser'• ( .\L ĽrbtlllO\'Ú). Ebenove 
Piesne z Tčšínska (inž. ~ 1. Bozdčch) , Kar
d ošovc Zelenejú se chota•·i (L. Vyskočilo
v:'~) a 2 (·asti zo Suchor'íovcj Sonatíny pre 
husle a ki:I\'Ír (K. Cúbor) . V klavírnych 
sprie,·odoch sa striedali Z. Stl'lladová-Pará
ko,·ú a ,\ , Zlámal. - \ ' flruhej časti koncer
tu vystúpil or·chester spevohry Dinulla J . C. 
Tajo,·sk<·ho ,. Banskej BystTici. Pod tak
lo,·kou J:ína Yalacha zn hraJ Slú\"llOSinú pre
dohr·u J. L. Rcllu, symfonickú báseri H. Sme
lanu Túbor a 15. a 16. slonmsk\· tanec 
.\ . o,·oľ:íka. . (ra) 

s t•·ov - klasikov. Vcfmi blízkymi mi popri 
Ci kkcrovi zostali Bartók so svojim fantastic
ky bohat)-m exot ickým svetom, Sostakovič 
a Prokofiev. \"ermi ma zaujal i Janáček s,·o
j ou znalosfou psychológie a vášnivou mani
rcstúciou za pr·ávo clovcka byť jedinečn~'lll , 
nesmierne z.lozit)•m n úchvatne jcdnodu
ch)rm. Počas štúdii v .\ DH som sa zozná
mil s t\·orbou Stravinského, neskôr Schón
bcrga a napokon \Vebcrna a Nona. l\'e
chccm tu zostavi ť menoslov vcl ikúnov našej 
d oby. ľv:'tdzam ich preto, lebo ste sa p)•
tali na umelecké poblémy, ktoré som v s,·o
jcj tvorbe r iešiJ: nuž, 1\·orba každého z 
t ~·chto majstrov nastolila v mojom v)Toji 
i;týlov)· v)cvinov:<· p roblém, s kt or~·m som 
so snažil vyrovnať. Stopy ich vplyvu n{l jdc
te ,. ur·čitých kompozíciúch , ktoré \'Šak pre
mstajú rámec t)·chto vpl~·vo,· a sí• na ceste 
k zjednotenému, systematickému p rejan1. 
. 1'\a základe dlhodobého štúdia p roblcma

llk y hudobn~·ch ror icm jed notli vých skla
dobn~·ch lf•chník overoval som si účinnos( 
najrozruaniwjbírh skladobn~·ch postupo,· a 
farcbn~·ch sadzieb. i\'opísaJ som Sonatínu 
pre husle a klavír, Sonfltu p•·c klavír, Suitu 
pre lmslc a violu, Trio a Kvartclíno cyk lus 
/1icsn í. ~u a ~lowi Sč. Sči pacova),' predo
u ru, mslruktl\·nu hudbu pr·e klavír alef. 
\ \ ·frni ma zaujala i oli1zka komplťxn)·ch 
umcleck~·ch zánro,·, ,. ktor~·ch hudba llltÍ 
v) .1.11umn~· podiel na úci nku a dotv:ímrú 
diela, ako film, pantomíma balet a hra s 
'"·-'huu. \"ytvánmie mojho p rofil u filmov.:·ho 
sldadatefa veTmi podporila súhra šfastn\·ch 
ok.,luostí: mohol som asisto,·ac pri ZI'Odc 
h udby p rof. Dessaua (NDH) k dokumen
IÚI'Ily m fi lmom munzelov Thornd ikcovcov 
(pr·esU~ven)·ch najnovšie i vynikajúcim 
.. ~~~~sk~:m z?uakom''). Písal som prl' jedno
tl"·c ·naslr'OJC sólové, v komornom obsadení 
najrozlienejšírh kombinácií (najmii vo fil
mo,·~·cl• a televíznych p r·ácaclt napísanvch 
v N~H a v Ccskoslovcnskom rozhlase), ·pre 
vefky orchester, dychov~· or·clwstcr a pre 
sbo r. dokonca i pre rytmické skupiny. 

1\ho so díwrte no s1·oju doteraj.~ie tvorbu? 

Ako v idno z preclch:\dzajúrt•ho, pracoval 
som extenzívne. Svoju dotl'rajšiu tvorbu 
b_y som prirovnal ku schodom, a to vcTmi 
š~rok)•m, k_toré viedli k platforme, odkiaT je 
s•cc vefm1 pekný rozhfad, no vidie( lLŽ 
ďals ie schody, užšie a strmšic. 

P 1·i odpovedi na túto oL{lZku nemôžem 
za!nlčať! a~~u ra~osťou ma naplríuje spo
J~censka . u~mnos( toho-ktorého z mojich 
d •el, hoc• 1 obfuba Zítdumčivosti '· alebo 
twistu "V nálade na Tade" a iných . 'T'ažko 

mi posudzovať svoj balet "Zuzka", kto
•·ého premiéru očakávam v budúcej sezó
ne u mís i v Rostocku. Prtíce, ktoré vznikli 
na objednávku SĽUKu, Lúčnice, Vojen
sk(·ho umeleckého súboru a MacTarského sú
bo•·u piesní a tancov sa nielenže ujali na 
r·ťpe•·toári, ale okrem toho vniesli do práce 
t ~·ch to súborov i nové tvorivé prvky. laj
n~~rkanLnejšie sa to javi na tanečnej básni 
,.Zrvot zvífazí nad vojnou" z repertoáru 
i\ l aef arského súboru piesrú a tancov. Je to 
azda prv~·krát v histórii súborov u nás, že 
skladba napísanú seriálnou technikou dala 
P?dn_cl k vzniku baletného vystúpenia. ľ...u
d,a, JedJlOduchí pracujúci na maďarskom vi
dieku. chúpu intenciu, zúrncr· tejto skladby 
n pr·ijimajú jej hudbu (bez predbežného 
š~ol_cnia a_ vysvetfo,·ania!). Z t)•chto, ale 
aJ lll~·ch J:lVOV, vidím. ZC lO OSObité ČO 
prinášam do aľ'".tenáJu rozm·ch zúnrov' sa 
ujíma, že posluch:'tcov zaujn;c a oboha~uje. 

Ahé dielo ste dolwnčili a na čom teraz 
pracujete? 

Dokoncil som zá,·crcené prúce na balete 
.. Zuzka"" u pracujem na kantúte "Yďa.ka 
sl mnc"" na text C. Jlupku. 

, \ /;Ji i e wí.\· 11111eled;ý program do budúc
no.vti.' 

.\'~'ustúpi~n od llfadiska spolol·cnskej účin
nosil S\"OJeJ tvor·b~·. i\'o poznal som dosah 
z~n~?.''• viem, kto •·ý žáner je "r)·chlopôso
bJ v~· , ktor~· menej. Chcem sa venovať vo 
z:-'~·scncj mi~rc žáru·om "pomalšie pôsobia
cun "", .. lebo Sl _rn):slím, že dôkladnejšie prc
LváraJU psych1cku stránku fudí. Chcem na
písnf diela pre budovatcf ov komunizmu. 

Co srídite o id'Covom h•·nse Morý u tuís 
prebiehn .' ' 

.'icch<·ern ua túto otázku, ktorä ma vášni
vo zaujíma. odpovedať úzko, iba ako 
sklad t_l lcf. "? ako nestraník, vidím do prob
lematiky, j)l'lroclzcne, menej jnsnc u difer<'n
rovane. J,. zdntvť•, že ideme v myslenj ďa
lej. no dôležité je, odkiaf vvchádzame. i\lvs
lím. že by sm(' nemali st~{acaf už raz do
byt(• pozície, ale stavať na nich. V ot:\zkc 
sll·nníckosti umenia napl'iklad boli už dáv
nejsic vytvor·(•né v zúsade správn(' teorctic
k<· uzáver~· . .Ak sa s tala chyba. tak Lo bolo 
v praxi. kd e sa túto teória zužovala a ne
sprtívnc apli.ko,·alo. Videli sme že niektorí 
fnd iu ju r·obili tak, že hnali v~du na svoj 
vlastn~·. mlyn a prospechá•·<'·ili. Boli a po
dnes su to chyby fudské, ktoré na seba 
vzali spoločenskú podobu. \'erím, ze slrana 
bude. mnf dos_ľ síl ubrtini( svoje učenie 
morx•zm u-lenm•zmn a uplntnif v živote ]e
n insktl p r·ax . ( -elt ) 
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Koncerty Pražskej jari 1963 
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Už druhýkrát sa ťažisko Pražskej jari 
presunulo na operné pole. Cyklus opier a 
bale tov Sergeja Prokofieva, prvý raz na 
svete predvedený v takejto širke, bol hlav
nou udalosťou festivalu vďaka sile a pre
svedčivosti skladateľa. 

Ak tohoročné koncerty Pražskej jari neza
nechali v nás silné dojmy, dá sa to odô
vodniť tým, že ani ich celková koncepcia, 
ani väčšina jednotlivých večerov nezodpove
dala požiadavkám. 

Ku kvalite a jedinečnosti možno na hu
dobn ých festivaloch dospieť zaujímavou dra
maturgiou a mimoriadnou úrovľíou inter
pretácie (najlepšie však spojenim oboch). 
Na rozdi el od mnohých iných posudzova
teľov P ražskej jari nevidím jej spásu len 
v dramaturgickej koncepcii. Pražská jar 
bola kedysi založená pri príležitosti päťde
siateho výročia prvého koncertu Ceskej fil 
h:trmónie a jej prvé i nasledujúce najlepšie 
ročníky mali podľa intencií usporiadateľov 
priniesť hlavne interpretačné výkony sveto
vej úrovne. Tým nie je povedané, že by 
pr·ažské medzinárodné hudobné fes
tivaly mali byť zbavené povinnosti usilovať 
sa aj na poli výberu tvorb y o nové a ne
známe hodnoty . No zatiaľ - budúcnosť 
to snáď môže zmeniť - spočívala váha vý
znamu v čo naj vyššej interpretačnej úrovni. 
Pražská jar patrila a patrí do veľkej sku
piny európsk ych festivalov, ktoré toto hf a
disko stavajú do popredia. Myslím na Salz
burg, Edinburgh, Luzern. Domnievam sa, 
že toto poslanie Pražskej jari nic je potrebné 
meniť ani v budúcnosti. Treba ho len na
plniť . 

V posledn)•cb rokoch badať na našich fes
tivaloch urči tú krízu, ktorú však na návštev
nosti nepozorujeme. ~a tomto m ieste ne
možno rozobrať všetky príčiny tohto stavu. 
Q,•plyvnili ho určité dôvody ekonomické, 
pretože vystúpenie svetových dirigentov a 
sólistov je spojené so značn)-mi devízo,rými 
nákladmi. Sú tu nedostatky včasného plá
novania a nedostatočnej pružnosti pri ro
kovani so zahraničnými umelcami. J e tu 
však aj skutočnosť , že ozaj veľkých a mimo
riaclnych umelcov je dnes na "svetovom 
trhu" absolútne a rela tívne menej ako ke
dysi a že s dokonalým umeleck)rm vyba
venim zápasia dnes všetky európske festi
valy. Hľadisko určitého reprezentatívneho 
zastúpenia čo najväčšieho počtu krajín na 
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Prazskej jari tiež nutne vedie - ak sa 
kazdor·očne aplikuje so stereotypnou dôsled
nosťou - k nepriaznivým dôsledkom. 

Dalo b y sa to riešiť napríklad znižetúm 
počtu koncertov, ktor)· sa stáJe pohybuje 
(najmä v orchestráJnej zložke) na v)·škc 
"s, ·e to,·ých rekordov·'. Ak zostanú vrcholy 
a zároveň b ude obmedzovaná prostrednosť 
a podpriemernosť (myslené z hľadiska naj
vysšej nár·očnosli ), a utomaticky stúpne cel
ková úroveú festivalu. V ma.ximálnej miere 
bude potrebné vylúčiť všetky zdvorilostné 
záväzky, a to tak voči umelcom zaluani č
n)·m , ako aj d omácim. Rozhodujúca môže 
byť jedine najvysšia kvalita, ktorej sa musí 
podriadiť výbe•· účinkujúcich i skladieb. 
Treba sa konečne zamysli eť nad t)rm, že 
zatiaľ usporiadame festival predovšetk)-m 
pre domáce publikum, i~o znamená, že púhe 
opakovanie hoci vynikajúcich udalostí z: 
uplynulej sezóny oslabí v blízkom časovom 
slede záujem potencionáJnych návštcvrúkov, 
ktorí dielo alebo v)·kon sólistu počuli kr-átko 
predt)'ln. Situácia by sa, samozrejme, zme
nila, keb y sa prlslušn)'Tll organizáciám ces
tovného ruchu pod ari lo včasnou a účinnou 
propagáciou Pražskej jari, ktorá nám v za
hran ici zatiaľ úplne ch )·ba, získať väCší 
pocel návštcvnikov ako dosiaL Toho roku 
sa vďaka Prokofie,·ovi podarilo zaintereso
vať o P ražskú jat· nielen obvyklé zahranicné 
hudobné časopisy, ale aj do dvadsať vý
znamných svetových denníkov zo socialis
tických a kapitalistických krajín, ktoré k 
nám vyslali svojich poprcdn}·ch hudobných 
kritikov a priniesli obsiahle a veľmi priaz
nivé recenzie. 

J e dobré, že tohoročný festival znovu 
podnecoval k úvahám, ktoré b y v budúc
nosti mohli viesť k zlepšeniu programu a je
ho špičkovej úrovne. Kritické m yšlienky však 
neznamenajú, že Pražská jM 1963 nepriniesla 
ziadne kladné hodnoty . Zazili sme niekoľko 
kl-ásn ych a zaujímavých huclobn)·ch veče
rov, počet ktor)•ch bol však oproti pôvod
nému plá nu zn ížený o vystúpenie l\Istislava 
Roslropoviča, ktorý náhle ochorel a musel 
zrušiť všetk y koncertné záväzky, a posunu
lún koncertu Viedenských filharmonikov pod 
vedením H erberta von Karajana, ktor )• p re 
úraz nemohol v danom termíne splniť svoj 
záväzok. 

Po úvodnej l\Ié vlasti pod taktovkou 
Alojza Klímu a po prckvapujúcom v),sledku 
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klavírnej súťaže s víťazstvom sofijskej pia
nislkv Rwnjany Alanasovovcj, bú•·livo ak
lamo~·anej na konccrlc laureátov, prišiel pr'-ý 
v rchol s konccrlom brnenskej Státnej f ilhar
mónie vedenej Georgeom Pretrom. \' tomto 
mlado;,, francúzskom dirigento,; sme po
znali ,·vnikajúceho, temperamentného muzi
kanla, ·ktor~· ,- ~·budoval .\lusorgského Kar
link,· s obdin•hod nou vefkorysosťou, pres
nosťou. ,·er,·ou a fanr>íziou. Xie je d iv, 
že Prelrc. klo•·ému ešte ďakujeme za príjem
né zoznámenie s Poulcncovou rozlomi lou ba
letnou suitou Les Biches, slávi dnes všade 
, ·cfké úspech y. Yždy ho •·adi u uás uvítame. 
Leonid Koga n vy nahradil posluch:ičom urči
ré sklamanie, spôsobené zmenou program u, 
,. ktorom odpadla čcskoslo,·cnská premiéra 
Clwt·atu•·ianovcj IIusfo,·cj mpsódic, najmä 
hlbok~·m a prccíten~·m , p•·clo aj tempove 
lrochu ,·ofn~·m p rednesom Beethovenovho 
koncc•·lu. Ľvicdol na pódium aj svoju man
zclku .Jclizavcru Gilclsovú ( sesrru klavi•·is
ru ) . s ktorou si fami liámc zamuziciJ·ovaJ v 
Bachovom D,·ojkoncerlc. Záver tohto ve
ccm s dirigentom Arvidom Jansonsom pri
niesol miesto povodne plánovane j Sostakovi
covcj XIJJ. symfónie Berliozovu Fantastickú. 

Další v)·•·azn)· akcent dal fcstintlu neoby
čajne kultivo,·an)'-, Lechnicky vcf mi vyspel)• 
franc(•zskv , ·ioloncclista ~laurice Gcnd ron . 
ktor~· vš<~k nemal šfastie vo v)·bere rcpcr
loám. Hral dva menšie koncerly od Bocchc
•·iniho a J eana Francaixa, ktoré ~·nikajúceho 
umelca ncnúlil i vypäť všetky sil y. Jeho kra
j<Ul. huslista Chrislian Ferras, uspokoji l viac 
svojím rccilalom ako prednesom Cajkov
ského koncertu. 

\'úclav :\"eumann získal zaslúženú chvál u 
a yysoké ocenenie svoj ich schopnos!{ po 
konce•·te Ceskej fil harmónie, na k lorom po 
EbenoYom Klavírnom koncerlc ( hral F. 
Bauch) znovu zažiarila vcfkosť Sukovho As
racia. 

Xesporn)· bol tiež úspech ďalšieho česko
slo,·enského umelca, kJa,·iristu Pavla Sr čpá
na. \' :\Iozartovom Koncerte c mol (K. z. 
491) pod takto,·kou Jeana Meylana opäť 
prejavil vefké porozumenie pre ťažké otázky 
špecifiky slohu a tlmočenia najvlastnejšej 
podstaty diela. Z obidvoch koncertov Slo
, ·cnskej filharmónie bol druh ý pod taktov
kou Ladislava Slo,·áka po všetk-ých stránkach 
zauj@avejší. J eho prvá polovica núm po d l
h~·ch rokoch pripomenula s,;cžosť a pôvab 
Stra,·inského Svadby ( škoda, že sólisti neboli 
lepší), po klorcj sme sa potešili dravosťou 
a hravosťou Prokofievovho múJo hrávaného 
1 L klavimeho koncertu v interpretácii so
vie tskeho hosťa Jakova Zaka, k torý však 

svoju p lnú formu dosiahol a :G na bccLhovc
novskom recitale. Ladislav Slovák strhol po
slucháčov energick)'lll a premyslen)·m pred
vedením Sostakovičovej V. symfónie, v kto· 
r·cj dirigent a v)·borný orchester u kúzali svo
je Yynikajúcc umelecké k vality. Prv~• koncert 
brat isla,·ského orchestra pod , ·cdcním Kurta 
?l laslLra (.\'DR) priniesol trochu nevýraznú 
Baladu pre orchester od dri1žcfanského skla
datef a Oua R einholda, ďalej Bcethovenov 
\'. klavirny koncert (sólista J urij Bukov, lJul
ha•·sko) a Händlo\'u Ccciliúnsk,, ódu. nic 
pril\·c naj v)·znamnejšic dielo skladatcf ov ho 
odkazu. ktoré opä( utrpelo ncvhodn~·rn v)·
bcrom sólistov. Sbor SF sp ieval na oboch 
koncertoch sp of ahli ,·o. 

\' zúvcrc prezenloYala Ccská filharmónia 
u nás neznámeho ralianskcho dirigenla Al
berta Eredeho, kto•·)· pôsobí na mnohých svc
I O\'~·ch opcrn)•ch scénáclr ako vyhfad:ívan~· 
hosf. l lncď v :\lozarlov)•ch a B•·ahmsov)·ch 
s,·mróniách ukázal noblesnosC poľíalia, zmy
s~! pre vytríben )· zvuk a prirodzené muzicí
I'O\'anic. Xeok:izal ~·m gestom vedie E•·cdc or: 
chestc·r k splnen iu svojej pevne určeneJ 
predstaYy o hudobnej podstate hraných skla
clieb, ktorým dal znaky južného jasu a kla
sicky úmern)·ch foriem. Veľmi šfasln ý večer 
mal francúzsky dirigent Jean Fournct pri 
pulte Symfonického orchestra FOK : s nc
,·\·slo\'n\·m kúzlom tlmočil Debussyho Nok
ll~rn:i ; druhú Sllilu z Ra,·elovho baletu 
Dnrnis a Chloc. Tradičnú z:ivcrcčnú Bectho
,·eno,·u Deviatu dirigoval mlad ý indick)' di
rigen t Zubin .l\Iehta, určile jeden z väčších 
lalcntov mladej nastupujl•ccj gcne•·ácic. Pre 
IX. symfóniu mu zatia.ľ chýba vi.icšia skúse
nosť a zr-elosť. Jeho podanie prílii; liplo 
na delailoch , pričom mu unilda celkovú línia 
a obsaho,·á podstata jcdnotliv)·ch viet. Tem
po druhej časti (niekedy aj in ých úsekov) 
bolo priliš r)·chlc a lretcj sa ncdoslalo po
L•·cbného vnútorného prežitia. Záver bol po
škodený vefmi chab)·m a ncsúrodým výko
nom kvarteta sólistov. Atmosféra slávnostné
ho zá,·cru osemJláSieho rocníka festivalu do
dala večeru napriek všetk~·m naznačen)·m 
ncdoslatkom potrebné napärjc. 

Yefk)'111 kladom tohoročného fcsli,•alu bo
la skupina štyroch pie iíových ,·eccrov. Scast
livo icl1 u,·iedla Irmgard Arnoldovú z ber
línskej Komickej opery prednesom E islero
,·~·ch piesní, pravých klcnoto\' literatúry, 
ktoré majú celkom jedinecné miesto v sú
časnej lmdbe. Svajčiarsky tcno•·ista E rnst 
lläflinger, známy opcr·ný spevák medziJlá
rodnébo mena, p rekvapil po Schumannovom 
h ásnc zaspievanom cykle Láska básnikova 
majstr·ovskou, úplne vernou inler·pretáciou Ja-

209 



náckovho Zápisníka zmizelého. Xa v~·šiny 
piesrío,·ej interpretácie nás viedli večery Zary 
Doluchanovovcj a Stefunic Woytowiczovej. Z 
oblasti komornej hudby, tentokrát menej 
zastúpenej, treba vyzdvihnúť programy Ces
kého komorného orchestra u Smetanovho 
kvarteta. 

Zvláštne matin(• bolo nno,·ané sedemde
siatke ,\l oisa l lá bu. Po dlhom čase opäť 
zazneli autorove s t vrťtónové a šcsftónové die
la. U kázalo su, že Hábon· delenie t ntd ič
ných intcr,·alov dnes už vôbec nepôsobí tak 
nPobvykle, dokonca šokoYc ako pred tri
dsiatimi rok mi . V kontexte celkového v)·voja 
štruktúr·y súl·asncj hud by ertú sa H ábovo 
no,·átorstvo ako jedno z možn~•ch rozšíreni 
zvukovej palety . Yiicšic pochybnosti vzbu
dzuje tzv. atematif'ki• sloh. Amorfnosť hoci 
menších diel sfažujc posluchúc'·orn vnimanie 
a pochopenie. V každom prípade bolo dobré, 
:le festi val preukúznl spr·ávnu odvahu u vede
ním diel, ktoré celkom ncprúvom boli dlhé 
rok\· n ·lúccn(• z núšho hudobného života, 
a t ~k s'a y~·mkli spravod Ji,·ému hodnoteniu 
a zaradeniu do ' 'iToja na8ej i svcloYcj st'r
l:a nej tvorby. 

CeskosJo, ·ensk{t súčasn <Í hudba nebola na 
tohoroi·nom fes ti vale síastli,·o zastúpená. O
hlásená premiéra noYého Havelkovho diela 
sa neusku točnila , nakofko autor včas nedo
ko ncil pat·tit úru. Pol-uli sme Jen r·utinovnn )• 
111. organoYý koncert J ii-ího Hcinbergra (Y 
intcrpr·ctúeii D. Lt'•d lovcj pod vedenim G. 
Lehela). ll. s~·rn fóniu Jar·omlr·a Podešvu. 
Ebcno, · kor1C'e r·t a llurnlkov Koncert pre ho
bojku a s l úi:ik~·. Tšh·únova Balada z juhu. 
jedno z pozoru hocl n~·ch diel posledn ých čias. 
museln odpaclnúí pn· nepochopr nie zo stm
ny bclgickt'•ho dirigenta .\ru lré \'andcrnoota. 
~ašcj komornej hudbe bolo macossky vyh ra
dené iba nedostojné mi<•sto. Toho roku sa 
jasne uká:wlo, žt• tr·ebu dcfi ni th ·ne skoncovať 
s praxou "odsunut i·ch koncerto,·'· len zo sú
ŕasn)·ch skladidJ pre mal~· okruh posJuch{t
i·ov, hoci " malebnom prost rcdí. \ ' toho
ročn~·ch prog mmoclr bola slow nská hud ba 
zastúpenú starsími d it•larni .\lcxandra ~loyzr
sa a Eugena Sudwiw. ť·l'skú skladbami O. 
í.hlubnu , K. Jl cincra. ll . Orcjsla, L 1\czlii:a, 
L. Btlľlu a \'. Felixa. 

Co nového sme počul i zo súcasnej S\'cto
' 'ej hudobnej tvorby? Grécke t:mce Nikosa 
Skalkottusa (dirigoval Theodor Vavayrumis ) 
nám pripomenuli menej známu hudobnú kul
túru stredomorskej krajiny a dielo predčasne 
zosnulého skladatefa z v iedenskej Schonber
govej školy. P oulcncovu suitu som už spo
mínal - potešila nás vcf kou grandióznosťou , 
r úbeznosfou a inteligenciou svojho autora, 
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Pcndercckého Thren obetiam H irošimy zna
menal prvý vpád extrémnej modernistickej 
hudb:--· do kľudnejš ích festivalových vôd. 
H r nry k Czyž sa snažil o bezch ybné, technic
ky fažké podanie skladby. Prv')•krát zaznelo 
u nús i dielo Luigiho Nona. Nie naj lepšie 
bola zvolenú staršia skladba Víťazstvo pri 
Guernike z roku 1954. onov S\'Ojrúzny v~·
voj siel rýchle dopredu a jeho novšie skladby 
sú overa zaujíma,·ejšic a cha rakter istickejšie 
pa·c Nonov talent. O klavírnej sonáte cľal
šieho talianskeho skladat eľa ~1. Custelnuova
Tedesca, ktor·ú d o svojho inút; vynikajúceho 
progr·amu zarad il znamenitý taliansky kla· 
,·irista Aldo Ciccoli ni (spolu s Koganom u 
l. Ozimom najlepší sólista tohoročného fes
tivnlu ) , radšej mU·mr. Azda pr·vý r·nz v Pra
hc zaznel i tiež 1 l indcmit ho\'e staršie Sym
foni cké tance. 

:'injviicšlm prínosom na tomto poli bolo 
\'Šak Requiem o vojne od Benjamina Brit
lena. Poznali sme ho rok po jeho premiére. 
ktorá sa uskutocnila v zno\'ll\rybudonmej 
kntc·dritlc \'Oj nou znih•ní•ho angl ického mes
Ia Co,·cntry. Brillen vcno,·al d ielo padl~m 
,. oboch svcto,·)·ch \'Ojnúch. Latinsk~· text 
liturgickej omše zn mŕt\')'ťh jP poprctkú,·an~· 
búsiaami \\'ilfr·edn Owena. kt or~· tiež pali'Í 
medzi obete S\'CIOYej YOjny. Zh ndobnenie 
t~·cht o búsní je obzvlúšf vydarcn(•. Britt en 
používa ako spr·irvod s6lo\'ého hl asu malý. 
ncob~·čajnc obsadcn~· orchester a p r·acuje. 
pr·~l\·da . nl'spozorovateT ne. miestami dva
násftóno,·ou metódou. Ale aj vefké sborové 
a orchestrálne čísla prcu:\dzaj ú takmer v 
každom taktl' neobyčajne hlboký fond tohto 
\'!'fk(•ho sklad atd n, ktor~· hovorí súčasnou 
l'(•t·ou bez toho. že b~· nil'kde pôsobila nit
sil nP. Iba kde·tu sa d o hudobného textu 
dúdila až pl'ili; nit snaha po , ·onkajšom 
cfl'k te n istl'j .Jt'rbivost i'·. Xcnru·ušujr to 
vsak celkové ,-~·znenie diC''a. ktoré patrí 
medzi naj,·)·zna nart c·j~<ie , . poslcd n~'Ch rokoch. 
() jC'ho pôsobi,·lr int erpret{tciu sa zaslúžil 
d ir·i~cnt Hohumir· Li ška , sólisti ;\l. Subr·to\'1\ . 
l. Í'. íd<•k a A. S\'orc spolu s Ceski·m spl'
\':'rck"m sborom a orchestrom F'OK. Bol to 
wl·ea: po každej stránke povznášaj<rci. zn nc
(·hú\'njlrri hlboké dojmy - skutocne fcsti \'a
l o\'~· Yeccr. Takých malo byf na tohoročnej 
Pražskej jari čo najviac, aby festival v kaž
dom smere splnil svoje významné a zavä
zujúce poslanjc. Budúci rok bude generálnou 
~kúškou na jubilejný festival. Poučení mi
nu lorocným a tohor·ocn ým ročnikom , musíme 
v~·vodií všetky uzávcr·y, aby sme Pražskej 
jari zachovali popredn l• miesto, ktoré zaují
ma medzi s,·etov\·mi hudobn\·mi festival mi. 

· Pm·e/ Ec/;,tein 

Slovenská filharmónia na Bratislavskei iari ) 
Ani pr·vé d,·a júnové k?."~er·ty Bratis

Ja,·skcj jar·i "~ľm~ !l~vybocal t z . kom•en
(·nej drumatur·grc_keJ Iim~, po ktoreJ sa ube-
rala prvit polonca fcsu~alu: .. 

Zaslúzil 'Í· umelec LotysskeJ SSR, dmgen t 
Ar~·id .Jan~ons ,·ybral si na koncerty v dr1och 
6. a 7. júna opäť dielo P. ,Cajkovské?~ 
_ predohru "~omeo . a ! .úlia'. D?_dal ,Je~ 
pôsobivé napiil re, otrtasa.JUCU tragt~n.osť l 

nežnú lvriku. lnterpr·etácru tohto d m gcnta 
charakte-rizuje sústreden)· v)'Taz. fasci.nvjú
ce gr·aditcic, plné vnútorného dynamazmu. 
Ja~nsons je v s,·ojom živle všade t~w1 , kde 
mú možnost' budontť široko koncipované 
dramatiek<· konflikty. melcck~· naturel cli
r·igC'nln sa prcjuvil i v koncepcii Br~lunsovej 
l. svmfónic c mol. op. 68. kde rutJpresved
l·i\'cj~ic vyzneli okrajové. sir·šie a konflikto-
vcjšic b udo,·ané časti. . . . 

O v)•konc f mncúzskcho pranrslu talranske
ho mena i ~koly Alda CiccoliJtiho. ktor~· 
'"'stúpil pod taktovkou sovietskeho dirigen
t;; ako sólista v Y. ldadrnom konccr·tP 
Es d ur, op. 73 od L. v. Beetho,·ena. refe
rujeme na inom mieste. 

Ľudovít Rajter v dr'aoch L3. a 14. JUn;< 
zacal svoje v~·stúpenie Beethovcnovou pr·e
dohro u "Coriolan'·. op. 62. Pr·i jrj koncepci i 
vvchádzal zo snah,· rwprekrociť rúmcc po
žradavick n·rovna~élto klasického slohu, a 
(o aj na úkor potlaccnia ČÍ' I dramatizmu. 
takže dielo yvznclo dosf stroho, akademic
ky jedno l vitrr;e a ncpres,·cdcivo. 

Sympaticky posobilo zaradenie 1\'. symfó
nie - ltoman tickC'j Es du1· od pomerne má
lo lll'úvaného sklndatcfa .\ . Brucknera. Ak 
ncprihliaclamC' na viaceré , ·äcsie i rnenšie 
ncpn•snosti (l-asté zl~·h:'tnlllic najrnii plc
cho,·. nC'presn•'· násluJ>y). rnoh li sme nújsť v 
s,·mfúnii mnoho púta,·(·ho a pozoruh odného. 
-S dr. Hajt r·ona sa bratisla,·skej \'C'rcjnosti 

predstavila i talento,·anú luurc~tl ka Cltopino
,·cj súťaže. pofská umclkyiaa Hegina mcn
dzianka. Tntcr·p r·cto,·ala l\' . Bectho\'Cnov 
klavír·n,· koncert G du r·, op. 58. 

Blízk.osť dvoch v\·kono,· v dvoch koncer
toch toho istého skladateľa n úti nás k po
rovnllvanju indi,·id ualít Ciccoliniho a Smen
dzianky. Obidntja umelci mali totiž cel~om 
odlišný prístup k interpretovanému daelu. 
P redovšetkým si však treba uvedomiť, že 
odlišnÝ charakter IY. a Y. Bccthoveno,·ho 
klavír~cho koncertu si tak)·to prístup vyža
duje. G dm koncert tiahne skôr k dr·obno-

kresbt•. F:s dur zas v iac k monumentalitc. 
:\o obaja pianisti mali predsa Jen jedno spo
locné: každ}· z nich sa snažil prcdo,·šetk~·m 
náležite podčiarknuť túto základnú črtu die
la. Pofsk:'t umclkvrla rwnechahr neprecítcn)· 
ani ten na jmcnsi ~lomok hudobného núpadu. 
Krásna plastika a núcnosť priam francúz
sky pôvabn)·ch perliv~·ch pasúží sprevádzali 
jej v)•kon od pr·vého do posledného taktu. 
Cistá, prichfadnú , krehkú a technicky doko
nale pr·epracovanú klavírna sadzba bola 
Smcndzian ke podmienkou sine qua non. Cel
kovú kontinuitu djcla zabezpečoval jej 
,kvcl~· r~·tmick~· cit, podložen)·. a t)'Tn anj 
nenarušovan~· bczpc(·n)·m zvládnutim všct
k\•ch technick\•ch úskali diela. Dv11amická 
p~lcta mend~ianky nemá sice v~fké roz
piitie. no priam rafinovaná pestrosť v pre
c-lwdn \·ch odt ienkoch túto vlastnosť dokona
le ,.~:, .ažovala ( kr·ásna gl'adúcia fiJráJc l. 
ť·asti) . Jej citli,·é podanie, podložené priam 
rafinovan~·m znakov~·m umením, ani trošku 
nenamsilo klasickÝ rúmec diela. Slovanská 
CiiO\'OSť a zasnenosť nedovolila však pofskej 
umelk\'ni \'\'hnúf sa celkom r·omantickému 
n<idycÍw , . - mrditat í\'nc ladenej II. časti. 

,\ldo Ciccolini chápal Cisársky koncert 
predo,·šetki,n celist,·o. Zameriaval sa cel
kom opritvnenc mr kontrastné odlíšenie väč
sírh plôcla, priam úzkostlivo bdejúc, aby 
nenaruši l klasickú pr·oporcionalitu diela. Je
ho krásne U\'Ofnrné r·uk~· a silné prsty vy
ludzoval i z klavír·a s~··~· , u sf acht ilý tón. S)·te 
jt• i popri svojej jem nost i aj Ciccoliniho 
pianissimo. Pmžn(, forte i , . najsilnejších 
g-r·adáciách je bez akejkof\'l'k kí·co,·itej tvr
dosti: zn ie mu rnohutnc a plasticky. ~a 
r·ozrli<'l ocl pofskcj umelkyne Ciccolini pra
(•ujr ,·inl' ,·úlaou celého ramena popri ide
:'tlne u\'ofnenom zápästí, a preto vyludzuje 
l'elkom iné, zamato\'cjšic (nie ,·šak zastreli·) 
tón\', Z hr,· talianskeho umrlca cítiť umc
IC'cklt roZ\·;bu, disciplino\'an~· temperament 
n dokonale p r·emyslenú i real izovanú kon
I'Cpeiu zroclého umelca. Predsa však na nic
ktor)·ch úsekoch pripadal Ciccoliniho v)·kon 
málo difcrencovan)·, pretože r·ozlllll p ril iš 
zat lacil do úzadia emocionálnosC. Sympatic
ké bolo však, že tento pianista i napriek 
\'l'fk~·m technickým možnostiam nikdy ne
sklzol n n cestu bravúrnej , brilantnej a pr·úzd
nej v ia·tuóznej hry. Tvoril vžd~·, i keď mics
tamj azda s prílišnou rozvahou. 

ľsJ>Okojiv~·m vynahradcním rnúlo invcn-

211 



čnej dramatlu·gie Bratislavskej jari bolo 
koncc•·tné predvedenie opery "Tristao a 1-
solda" od Richarda ·wagnera v dňoch 21. 
a 22. júna. Tento čin bol dôstojn)'tn prí
spevkom SF k ucteniu 150. výročia naro
denia skladateľa. Ak si uvedomím e, že 
h ní.či pristupovali k naštudovávaniu pre n.ich 
nezvyklej a ťažkej partitúry praktid:y na 
záver sezóny, po absolvovaní vyčerpávajú
ceho turné po Taliansku, po zájazdoch do 
Prahy a mnoh)·ch ďalších miest na Sloven
slm - čiže nie p•·áve v najlepšej kondicii 
- a k lomu ešte počet skúšok, ako zvy
čajne, bol obmedzený, treba vysloviť uzna
nic predovšetk~-m orchesu·u SF. Ak nepri
hli adame na detailné kazy a sem-tam i na 
neisté nástupy, laoré sa, pochopiteľne, ne
vyhnutne museli pri predvcd eni tohto roz
siahleho veľdiela vyskytnúť (početné škrty 
urobili z opery ak)•si výťah dôležitejších 
scén so sklonom k torzu - úplne hola napr. 
, -y-pustená povestná gradácia príchodu l soldy 
a nmohé ďalšie úsek y), skladba ako celok 
držala poslucháča v napätí. JednotJi,-é úseky 
hudobného prúdu jednak <:áshd10u skladate
ľ a, muzikality i pohotovosti d irigenta a naj
mä krajného vypätia 111'áčov v sólach (krás
na sólová partia anglického rohu na začiat
ku III. d ejstva, precítené sóla violy a pod.) i 
v tulti sa zaslúžili o dôstojný rámec pre 
sólo,-é hlasy. 

Sérdirigent maďarského symfonického or
chestra (\TÁ\') ~Iiklós Luk á cs dokázal vy
budovať veľmi pôsobivo muzikálne precí
tene koncipovanú širokú paletu hudobných 
nálad. Výrazne podčiarkol symfonizmus 
wagnerovského orchestra. Nechával ho znieť 
naplno i pri sprievode spevákov. Mohol si 
to však dovoliť, lebo mal k dispozícii zna
meni té k,·arteto spevákov ( škrty totiž vy
lúčili všetky menšie postavy ). 

Ycdeniu Slovenskej filharmónie sa poda
rilo zaistiť jednotlivých só]jstov len s naj
väčším vypä tím a s veľkými finančn5-mi 
obeťami. Musime však konštatovať, že ten
to•·az malo pri v)·bere mimoriadne šťastnú 
ruku. Vzťahuje sa to hlavne na ?llariannc 
Schech , členku Bavorskej štá tnej opery v 
:Mníchove. Jej prvotriedny hlas spájal v sebe 
v tej najideálnejšej podobe všetky atribúty , 
ktoré vyžad uje reprodukcia wagnerovskej 
partitúry. Je to hlavne mohutný hlasový 
fond, prYoh·iedne vypestovaná technika, za
bezpečujúca suverénne ovládanie a dokona
lú V)'I'Ovnanosf všetkých regist•·ov. J ej hlas 
mú s~·tosť a silu. Ani najväčšie forti ssimo 
netvorí nikdv násilne. Má krásne zafarbe
nie, širokú paletu od najjemnej šieho pia
nissima (i YO v ýškach!) až po burácajúce 
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fortissin1o, korunujúce mohutné gradácie 
symfonického wagnerovského orchestra. 
Všetky tieto dary slúžia veľkej speváčke 
ako prostriedok na V)·jadrenie celej palety 
ľltdských citov a nálad - od ľúbostného 
rozt(tženia cez ošiale lásky až po záverečnú 
katastrofu. Marianne Schcch podala prvo
triedny, nezabudnuteľný, vyrovnan)· y)·kon, 
ktorý znesie vo všetk),ch zložkách tie naj
prísnejšie kritériá. Zoslúva núm iba dúfať, 
ze sa i v budúcnosti nájdu financie (i za 
cenu z,·)·scného vstupného) na jej opätovné 
vystúpenie - na koncertnom pódiu i v o
pere. 

Ostatní speváci mali popri tejto hviezde 
svetových opern),ch jav ísk veľmi sCaženú 
pozíciu , i keď každý napäl sily a snažil 
sa podať v rámci svojich možností vrchol
n )' výkon. Tristan Józsefa Jovického (só· 
lista Stá tnej opc•·y v Budapešti) mal tiež 
wagnerovské zafarbenie i dosť značnú in
tenzitu hlasu, popri nemeckej speváčke zdal 
sa však trochu tvrdý a málo tvárny. V dy
namick)·ch vrcholoch nemal tú fahkosť a 
ni eked y veru i násilím tvoril tón. Brängäna 
Jaroslavy Dobrej z Prahy vyznačovala sa 
kl-ajšou kultúrou hlasu ako Tristan, väčšou 
vrúcnosťou , no miestami (najmä vo ff) 
mala sklon k tremolu. Part Kurvcnala v 
podani Teodora Smbaľa, tiež z Prahy, bol 
síce precítenejší ako výkon Jovického, no 
ch)·bala mu wagnerovská s~· tosť a intenzita. 

Vlado CEih 

Záverečný koncert bratislavskej Hudobnej 
jari bol dôstojn)'lTl vyvrcholenim koncert
nej sezóny 1962/63. Zaznelo na ňom gran
diózne Ve•·diho Rekv iem, veľkolepé svojou 
dramatičnosťou a udivujúce pomerne jed
noduch)'lTl i prostriedJ<ami, vyvolávajúcimi 
majestát.ny účinok. Pod pevnou rukou tem
pc•·amentného Lad islava Slováka podal or
chester a sbor (nacvičil ho J. M. Dobrodin
sk}·) vcfmi dobrý výkon; najmä veľkole
pé čast i sekvencie Dies ime pôsobili strhujú
co. Sólistické kvarteto tvor ili členovia SND 
(resp. jeho stály hosť J. Jakubek) . Najlepšie 
sa zhostili úloh Ľuba Baricová a Ondrej Ma
lachovský svoj imi sýty mi hlasmi a nete· 
atrúlnym spevúckym prejavom. I Anna 
~IartvoJ'iová muzikálne zaspievala svoj part, 
lež bol b y sa ž.iadal väčši a dramatickejší 
Ilias. Imrich Jakubek hrešil na svoj sonór
ny fond - v sólových spevoch uplaol.oval 
operistický prednes; v ensembloch bol dis
ciplinovanejší, i keď v druhej čast i skladby 
sa na niekoľkých miestach neštýlovo vy
nímal z prija tefne pôsobiaceho súzvuku. 

Igor Vaida 

Košická 
hudobná jar 

Yyvt·cholenim ôsmeho ročníka ÍCošickej 
hudobnej jari bolo vystúpenie Státnej fil
harmónie z Oso·avy (29. V. 1963) , ktoré 
patr ilo azda k najlepším orcbestrálnyTn po
dujatiam tohto fesllvalu. 

Orchester pod taktovkou Josefa Daniela sa 
košickému publiku predsla,·il Cikkerovou 
svm r. básňou Leto zo známej t•·ilógie O 
živote. Cikker má veľký zmysel p re fa•·ebné 
kombinácie, preto sú jeho orchestr:ilne sklad
by laké pozonthodné. P•·acuje s mohu1n~,11 
zvukom a bohatým rytmick)-m materiálom. 
Oproti Ránu ( predviedla ho na otvúracom 
konce•·tc SF B•·a ti slava) je symfonická há
sei\ Leto ešte si lne poznačená imp rcsionis
ticko-expresionistick)·mi znakmi. Jej atmos
féru vedel orchest.e•· v plnej miere prenies( 
oa poslucháčo,·. Pá Beethovenovej Osudo
vej nám miestami chýbal väčší zm~·sel pre 
dramatickú výstavbu diela. F ilharmónia 
prekvapila dohrou technickou úrovňou jed
notli vých nástrojových skupín (najmä hor
ny, ktoré majú u Beethovena vždy dôleži
tú dramatickú funkciu, hrali pomerne pek
ne) . 

Príjemn ý umeleck ý zážitok si odnieslo o
becenstvo z Koncertu p•·e 2 flauty a komor
n ý orchester od Domeoica Cirnarosu. Svieži 
predmozartovský inštrumentálny sloh tohto 
trojčasťového koncertu sme počuli vo V)'Di-

kajúcom podani Brunnerovcov (otec a syn) 
z B•·atislavy, ako aj ostravského orchestra. 
Obccensn·o, ktoré účinkujúcich odmenilo 
vefk)-rn aplauzom, si vynútilo d,·a prídaY
ky (Dvoi'úko,·e Slovanské tance č. 15 a 9) . 

\' rámci KHJ predstavil sa 31. m•1ja 1963 
SvmronickÝ orchester košického konzerva
tória, ktor~ dirigoval riaditeľ konzervatória 
d t·. 1 eoclor l lu·ner. Je chvúlyhod né, že na 
konzerYaló ri u sa zrodilo takéto teleso. 

Xa koncerte zaznela predohra :'\aše Slo
,·ensko :\IiJmlúša :\Ioyzesa. Yeselica Ota Fe
rcnczybo, Koncc1·t pre klad,· a orchester 
b mol od P. L CajkoYSkého a Sucho{tOva 
Symfoniella rustica. Só]jstom večera bol 
Stefan H ajna, učitef Kooze•·vatória v Koši
ciach . Kladrny koncc•·t dos( nevhodne za
padol do celkovej zostaV)' programu jed
nak s,·ojou št~·lo,·osťou a jednak náročnos
ťou diela. y cer ide o začínaj ú ce teleso. po
zostúvajúcc zo ziakoY škol~-. a tak nic div, 
že skladba nedosiahla takú interpr<'tať-nú ú
•·o,·cľí, aká b~· sa '')·žadovala od orchestra 
i só]jstu (dokonca toto dielo bolo pred vedené 
pred t)·hlľiom Panenkom). Azda najlepšie 
,:-znela ?IIoyzesoYa predohra, kladne sa 
možno zm ieniť aj o ostatných skladbách. 
r kccf miesiami nebolo cíti ť súhru jednoili
v)·ch nástrojov~·ch shľpín, predsa je Loto 
vystúpenie Yef mi sľubným úspechom. Oča
kávame. že na budúcich koncertoch sa pred
stavia ako sóli sti žiaci tejto školy. Yed me, 
že koncerty ta kéhoto typu budú aj pričine
ním KonzerYatória v Košiciach pomáhať 
hudobnému rozmachu na Yýchodnom Slo-
Yen sk u. 

Mária Ferlwvá 

DRAMATURGICKÝ 
v 

CIN 
V súčasnom neružoYOm sta,·e nášho hu

dobného d ivadelníctva sa y~·razne vynima 
dmmaturgický čin banskobystrického operné
ho súboru: m ·edenic Suchoľíovej KrlltJ'ía\')' 
, . originálnom zneni (okrem činoherných po
sláv Básnika a D vojnika, akb aj úvodného 
sboru, ktorý sa vzhľadom na malý počet 
banskobystrického sborového telesa vyne
chal, a preto i záverečný shor sa spieva 
s textom "I-Ifa, vzišla pravda . .. " ). Toto 
znenie poznali len návštevnici prvého bra
tislavského naštudovania Krúu'íavy; odvte-

d~- láto verzia zapadala prachom v archíve 
S:'\ D. Až po 14 rokoch uzrela znovu s,·etJo 
r:imp - a potvrdila svoje kvality. Ide vlasme 
.,len·' o zmenu záveru, ktor)· sa dôsledne 
pridí·ža literárnej predlohy - novely ~Iila 
Urbana Za Vyšn)'m mlynom (Katrenino die
fa je od Ondreja) , má však cfalekosiahle 
núsled kv: 

Pred~všetkým sa prehlbuje kresba cha
rakterov troch hlavných postáv. Stelina, keď 
má možnosť potrestať vraha svojho syna, 
odpúšťa mu z lásky k jeho dieťaťu - a to 
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i napriek tomu, že sa rozplynula jeho ná
dej že má v nuka. V osude Kotreny sa 
ešt~ mocnejšie prejavuje ťažky údel dedin
ských zien v minulosti : neraz museli vstu
povať d o manželského Z\:äzku len z ~rinú
lenia (ako hovori Skolmca: "Ver';!- .nas_ sa 
nik to nep~· tal! Otec ná m len prrkazali a 
poslúchl i sme !!"). Ondrejova žiarliv?sť na 
soka, k torá ide až za hrob , sa ukáže ako 
neopodstatuen:'t , ale po odpykaní trestu ho 
predsa čaká rodinný krb ; to je jeho odmena 
za priznanie sa k zločinu. 

Vzhľadom na roky, do ktm·)·eh Suchoi1 
situuje dej Krút r'~avy, je toto znenie záro
,·cií realistickejšie a r clkov)·m vyznením 
diela sa porlčiarkuje jeho humanistický ch n
r·a kter. 

\ "vpadne a j zbyt očne retard uj úea (i keď 
hud~bne nádherná ) záverečná ária Kntre
n y ; dej graduje od prerušenia. ~úťov~ho 
veselia radom nnpät)·ch prekv np" ·ych srtu
:"rcií až k hym ne o pra,·de. Účinok na d i
virka je otriasajúci. 

Je to Lak , ak je rczisér0\"0 p ráca ade
kvátna v ysokej hodnote Krútňavy - .a v 
Ranskcj Bystrici to tak bolo! Br~rsln,· 
Kri ška r·cžisér kosického Stál neho drvadla 
a. h.,' detailne prepracova l cha.-akte•·istiku 
postáv, skvele rozoh ral sbo•·ové scény a do
siahol v nich dojem vrľ ki•ho množst, ·a fu tli 
n stavičn)·m poh y bom úi·inkuj út·ich. nc•·az 
kontranpukticky ,·cd en ~·ch . \·~·razn~ ak~·,,nt u
val kfúi'o,·é srt!ny ( Kat rcnn - Stelu1a v 
l. a 2. ob.-aze, Ondrt!j - Stcliua v 2. a lí . 
obraze, obja,•en ic sa starého Stclinu nn 
svadbe u prostred pôsobivo aranžovan~·ch o
bradov, cel)· 5. a 6. obraz ; zvlášť zúvcr 
oper·y od pastierikovho v)·str·elu až do _ko~
ca temer ncdo,·olí cli,·úko, ·i d~·chať). \ y nr
knjúce boli svetl ú - presne podfa partitúry 
sa striedali s\·ctlo a pr·ítmie, celostné a de
tailné nasvic tcnie. 

To však už p rechúdza me nn pole. kde sa 
bezprostredne stýkali p•·úca rúiséra s p r·t\
cou v\·tvarníkn Pavla H c•·chln. Túto sa vy
značo~·ala s t riedmosťou a jednoduchosťou . 
a prúvc preto úi:elnosťou a pôsobivosťou. 
H.ú rncc predstaveniu v~·t vú .-:1 s,·c tlomodr)· 
tvl. na ktorom sú čiernou rarbou naznač<' 
~é hla \"lt{· kontúry žiadanej scény (1.-5. 
obraz - strom a siluety Vl·chov. dedinské 
ex teriérové ob razy - kontúry dedinských 
domov, interiérové ob razy - náznak sedliac
kej izby): vy tv{rra lo dojem značnej hlbky, 
a to tým skôr, Z<' n a šikme sú len najnut
nejsie rekvizity. ri a spomínanom pozadí sa 
v)·bornc vy nímajú liptovsko-lužnianske kro
i<' podľa núnhov Yiery Skrabalovej a. h. 
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1-\ tl'jlo trojici sa rovnocenne priraďuje cho
rcograr P avol Lukúi:; jeho tance prezrádza
jú boha té skúsenosti tohto popredného sólo
,·í·ho tanei:níka na jmä z jeho pôsobenia v 
SĽu [.;:u . Z celého p redstavenia vyžaruje str
hujúci temperament : 3. a 6. obraz v ban
skobystri ckej opere sotva najdú konkuren
tov. 

l v hudobnom naštudovaní dosiahli By-
stričania ,·efmi čestný úspech. J e to tým 
cenncjsie. ze operu študovali sólisti a or· 
rhestcr iba 2 mesiace (Yčílanc početných 
11a ntíthav)·ch zújazd o,·) ! Zvláš( p ríjemne pre
kvapil sbor pod Ycdcním Karola Bélu -
i pr i s,·ojom malom obsadcn.í zd ádol sv.~je 
n:'1rocnú part y techn icky spofahlivo na zrn
dúcej Y)' t·azovej i dynamickej úrovni (s vý· 
nimkou zakolísa nia v úvode 3 . obrazu na 
r. premiére ). Ale aj orchester pod taktovkou 
.Júna Yalncha prcjnvil dobrú pri pravenosť; 
obi:asué •·v tmické a intonačné chyby (ne
n ·lml<'né ;h·evú najmä na l. p remiére) mož
n~ do uri·i tcj mier~· pri písať nÍ<' obyčajné
mu ps~·ch icki•mu zat'aženiu, v yr_l)•vajúcenn• 
z ,·ctlomia Ycf kej zodpovcdnoslJ - veď v 
hfadisku sc•clel autor a temer celú slovcn
~k:'l obet' hudoblloť]i,·ndclných kritikov. 

l !laYuí· úlohv sú obsadené dvojmo: Ka· 
t•·cna .\ l. ľ rba~ovdu a O. Hngaro,·ou, Ste· 
lino J . Somorjayom n F. :\faceskom ; On
dn·ja a ].;r·írpu str·iedavo spievnjú O. Ko
lu·la a .J . Konder. Pe..fektn~· v~·kon podúva 
Grbnno, ·ú a Kond cr ako Krúpa ( hoci pre in
tlÍS(Jozíciu nemohol vystú pi( v úlohe On
dreja). Somorjay má v ý born )· bas, je ta
lcnto,·an\·m hercom. ale mnohí• akcie bude 
<'Šie mu~ie( .,dotiahnu("; :\laceska je ly ric
kcjsí hla~, ale char·aktcr postavy stnírľíuje 
,·\·hom e. l la!!arov:"l sa polt•(•buje ešte rozo
h;·ať a zi C'p; i ť hlns')YÚ tt·r lmiku, ale i tak 
je jej v~·ko n vcľk)•m pd sf u.bom. Kobela 
r·ozmnozil md s,·ojich n:iročuých postúv o 
doteraz naj kompliko,·anejšiu ; bude však po
trc•bo,·ať est<' intonačné a ry tmické up res
ll<'nie. Z ostal n\·eh účinkujúci ch tr·cba spo
mcnúf D. R ohÓvú (:\Jarka) , D. l!anuliako
vú (Zuzka ) , 1'.. Somorjayovú (pastierik). 
L. Longauera, F . Tugendlieba (Oicr'í) , _S. 
Babjaka a M. Bozdčchn ( Hríň) , T. BnbJO· 
ko,·ú (Zal č ička) . D. Drobkovú (Skolnica ) . 

Premií·ra Krúll'ta,.,. sn stala med zníkom Y 
p r·úri opery Divadla· J. C. Tajovsk~ho. Mc
clwíkom úspcšn)•m. ale a j zaväzujúctm. Ban
skoh,·strická o pera dokázala svoju vyspelosť 
a cle.rinitínre sa začlenila ako rovnoprávna 
zložka medzi osta tné slovenské operné ko
lt•ktívy. Dúfa me. že nezaspí na vnvrinoch ! 

Igor Va jda 

S ccnn)•mi hodnotami našej umeleckej 
produkcie sa čas to nakladá márnotratne. 
Podcer'íujú sa fahkomyscL1c a _povrc~ne, sa 
hod notia - a koby sme malt ozaJStnych 
hodnôt nndby tok. Taký postoj sn zaujal i k 
opere ?. lám otrntný syn od Miloša Sokola. 
15 roko,· jeho dielo ležalo neprcdvedené. 
\"znild o roku 191í8, u vedené bolo po prvý 
ruz az olomouckou opet"Ou ako jedna z 
poslcdn~·ch premiér minulej sezóny. Cud ná, 
smutnú i bolestná skutočnosť, ktor:"1 b y 
nemala prejsť bez odhalenia všetk~'ch prí
(·in. 

Dnes už ťažko zistiť, kto nesie '-inu : či 
to bola dramaturgia našich opcrn)•ch d iva
d iel alebo niekt oré vplyvné inštitúcie. Tak 
isto žiad ne zistenie krutého postup u proti 
Soko]o, ·cj opere nenahrad í ani dielu ani 
jeho tvorcovi neblahé dôsled l.. .. y, ktoré ich 
posti hli . Ale v každom prípade Sokolova o
pera by mala byť pojatá do tej skupiny 
umeleckých diel, ktoré boli v obdobi d og
matizmu zasiahnuté šípom nesp r!ívnych po
litických a esl ctick~·ch predsudkov a raz 
budú musieť bvť očistené. Tu asi neostane 
nič iného, než· aby Sväz československých 
skladateľov pojal toto d ielo do rámca re
habilitačného konania. 

15 rokov čakania neubralo dielu na kva
lite. Bola Yšak oslabenú jeho aktuúlnos( 
a h.istorickú prínosnosť . To olomoucka in
scenácia - usilujúca sn vo všetk)·clr zlož
kách o odčinenie kri,·dy - dokúzala v pl
nom rozsah u. Snúď prúve preto, že sa nik to 
z p ie ty neodvážil zasiahnuť do jeho štru k
túry a že boli uplatnené všetky prostried
ky, kto•·)•mi sn autor chcel v čase vzniku 
diela pri bližiť spoločenskej potrebe, túto sku
točnosť V),ukla. Je dôležité pripomenúť, že 
Sokolova opera vznikla v rokoch 1946-
48 a priamo a bezprostredne reagovala na 
životné pocity f udu, nn radostnosť d oby, na
plnenej r udovou spevnosťou a tanečnosťou, 
a au tor jej prostredníctvom vyslovil v tedy 
aktuáLm symbolickú výzvu vemosti ľudu 
a v lasti J e to dielo poplatné atmosfére 
doby svojho vzniku, a ko to dokazuje roz
vetvene ex ponovaný sbor, tanečný sú bor a 
ľudov)· timbr, ktorý p reni ká celú partitúru 
a ciefavedomé hromadné množstvo Iolkloris
tick)·ch prv kov. To bol jej klad, ktorý jej 
v časoch vzniku zaručoval nadšené p rija tie ; 
dnes však už nepôsobí tak presvedčivo, lebo 
ťažiská záujmu sn posu nuli do iných srér. 

Al e v ted y prepestrý, zhusten~· obraz fudo
vého, n:Ít"od ného zivotn, tcndenl·nos( pra
sla t·ého príbeh u o múrnotralJlom synov; , vy
hrotená do hesla . ,nevernosť fudu sa pom
stí.. , . cistom a priebojnom h udobnom a 
umeleckom spraco,·an í, by boli a utorovi p ri
niesli presvedi:ivý úspech a možno i lau
reútstvo. 

\ "šetci účastní t· i olomouckej p remiéry :\l ár
uol rotného s ,·na si odn:"tšnli ťažj , • .;. pocit, 
ze, nczm yscln·), postoj k dielu zaši~J až nn 
hmnicu tmgicnosti. Zrazil núdejného sklada
tefa pri pn·om r·ozbchu ho h udobnodrama
tickej oblasti, takze sa 15 rokov ncod,·úžil 
na nové v)•bojc na tom to poli. A jeho p•·vo· 
tina je viac než prísľubom - je to nž pevné 
dielo t\·arom, ukazuj úce na vyn.ik:rjúcu au
torovu J> ripra,·cnosť práve pr·e tento odbor, 
je svedectvom vyvinutého dramatického 
zmyslu i divadelnej zasvätenosti. 

='i ebol to, pravda, najšťastnejš í núpad, že 
sa sk ladateľ dal sll·hnúť Heni:ovou p red lo
hou a inwsto,·al toľko t, ·or·ivej l'ner·gie do 
biblického námetu o múrnotratnolll synovi, 
hoci bol č iastočne zos,·etštcný a aktualizo
vaný i J)I"Cnesen)' na českú ded inu (a zo 
staro, ·cku do neskoršej doby) . Ch)•bajú v 
,·,om konrlikty a dy namická grnd ncná línia, 
vyvolúvujúca trva lé dy namické napätie. J e 
tu však vývojov)• proces jediného človeka, 
bohatý na psychologické odtiene. proces, 
prebiehajúci v zá pase o zmysel a poznanie 
ži vota - na jeho konci je p r·úca ako kfúč 
k zivolJlému šťast iu . To a potom optimis
tické fudové prostredie a h í·stka typov. 
reprezentujúcich kategór ie zla i dobr·a - si 
získali toh to skladatefa i:istého srdca. Vy
tvoriť jednoliate dielo sa mu ešte nepoda
•·ilo, nevystačil svojím s~·mfonizmom na lá t
ku , ktortí má vyslovene omtórny charak
ter. Spojil ju vsak hudobným mater iúlom 
v pe,·ný tvar, rozvinul v nej vy ni kajúce 
C'haraktcr izačné umenie, ktoré v rcholí v k nr
t{u·skej scéne a v celom l reťom dejstve, 
oznai:enom ako J a rmok života. Všetky o
perné zvyklosti dôsledne dodržuje, nezabú
da na široké ly •·i cké plochy a počina si 
ako polyronik vefkých skúseností. J eho ru
kopis je úp rimný, prezradzuje hlbokú zna· 
losť Jant\čkovho diela, b lízky vzťah k ja
viskovej tvorbe Bohuslava Martinu a 
otvorene sa hlási aj k v)·bojom E . F. Buria
na. V tomto pn•om diele sa otvorene usiluje 
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i o renesanciu sm<'lnnovskej fudovost i. Z 
rliela je cítiL, ze mlad)' skladat eľ plnokrv
ne prei:h·al s,·oju dobu, že chcel byť do 
všetl<~·ch dôsledkov súčasný aj vo zvuku 
a v prokofic,·o,·sk y sfarbenej inštrumcntú
cii. T•·ochu nwncj f udsky zaobchúdza s f ud
sk\·m 11lasom. Jeho nú•·okv však olomouckí 
spe,·úci znam!'ni tc uspok~j ili. Cel)· opern~· 
aparát sa posta,·il za dielo s plnou p rcsvcd
i:i,·osiou. Y~·citil, že toto d ielo bolo sku
toi:n)'111 prínosom do novej etapy našej 
hudbv a ze si zaslúzi oživenie. BohužiaL 
vklaďom v r:-vej chvíli nepodchyteu~·m a 
nev~·uzit~·m. Skoda! Sokolo,·a opera v čase 
s,·ojho vzn iku vytvorila na úseku opernej 
hudby pôvabn)' , ale zárove1'i aj priekopníc
ky kont•·ast komplexu slá,'Tiych maso,·)·cb 

piesní, k toré okolo roku 1948 vznikali . Je 
vefk)'111 kladom d iela, že v časoch, keď vlna 
dogmatizmu doliehala na všetky úseky hu
dobnej tvorb y, jeho tvorca šiel svojou ces
Iou a snažil sa opemú tvorbu vies( sprá,·
nou - nekompi'Omisnou a nevulgarizujúcou 
- líniou socialistického realizmu. Bohužiaľ, 
hrubé zachádzanie s dielom zabráni lo, aby 
jeho prínosnosť bola využitá v p•·av~· cas 
,·o v)-vojovom p•·occsc našej hudby. Olo
moucka · in scenácia režijne i výtvarne, no 
najmä hudobne zásluhou šéfa P . Pokorného 
, ·cl'mi efektne pomohla tomuto cennému a 
ži,·ému dielu a snáď aj auto •·ovi; možno sa 
vráti k opernej práci, v ktorej prejavi l toT
ko nadania. 

. \nlonín H orejš 

v 

Co mu tlieskal košický divák? 
Prrmiéro,-é predstavenie Dusíkovej novej 

operety "Karne,·al na Rio Grande" na scé
n!' košického Státneho divadla (2. YI. 1963) 
malo všetky vonkajšie znaky úspechu -
preplnené hľadisko, slá,mostnú atmosféru, 
ži,-é reakcie dn•ivej väčšiny obecenstva, kto
ré si spontánnym potleskom vynucovalo o
pakon1nie mnoh)•ch hudobn)·ch čísel. sr
dečne sa smialo humorne laden)·m č inober
n )'111 Y~•stupom a odmenilo sa ::~u to •·ovi. li
b•·e tisto,·i ::1 všetkým účinkujúcim srdeč
n~·mi ováciami. I keď nemožno podce
iíovai túto vzácnu zhodu v reakciách pre
mié•·o,'")·ch divákov, predsa ju pri kritic
kom hodnoteni novél10 Dusíkov ho scénic
kého diela treba nechať stranou. Pri silne 
heterogénnom zložení súčasného košického 
opc•·e tného publika možno totiž predpokla
dai , že kolektívna zhoda v reakciách bude 
moti,·ov~u1á množstvom mimoumeleck~'ch , 
mimohudobných momentov, ktoré nemajú 
ni c spoločné s objektívnymi kvalitami prcd
vúdzanébo diela. i'i ic je však našou úlohou 
analyzo,·ať receptívn y pól košickej premié
ry. Ide nám predovšetkým o určenie, či 
spontánne p•·ija tie bolo vzhľadom na objek
Livny obsah uvedeného diela adekvátne a
lebo divergentné. Musimc teda urobiť asp01'í 
stručnú kritickú analýzu obsahu. 

Problém libreta v operete je celkom iné
ho druhu ako v opere. Dejový spád a tým 
i obsažnosť sú vzhfadom na špecifičnosť 
L\·aru ovefa väčšie. V zhode s tým sú a j 
požiadavky na dramatickú pravdivosť (praY-
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da, Y rámci žánru) , -yšsie ako v opere. 
Pr<ivc to bolo najväčšou chybou sla•·šieho 
~~·pu operety, že spievané císla boli iba a
k)'111isi ozdôbkami, umele navešan)'mi na 
chatrnú dejovú kostru, a nevypl)rv::~l i zo 
situácie. Chyba bola sp •'::IY i rll::~ v librete, v 
ktorom ch~-bala št)·lová jednota a vzújom
n;i podmienenosť dyn::~mickej , dejovej zlož
k~· s textam i spiev<w )·ch č íse l. Aj libreto dr. 
P. Bra..xatorisa k u Karnevalu na Rio Grande 
má podobn)• základný nedosta tok. R cverdy 
hovorí o št~·le ako o for me vyjadrenia 
myšlienky. Z tohto hfadiska možno hovo
ri ť , že vyjadrovací št)·l jednotlivých po
stáv je v či11oherných akciách d iametrálne 
orl lišn~· od spievaných partií. K:)'l'Il v pr
,·ej zlozke upla tnil lib retista bežný, hovoro
,-~, spôsob, v textoch k p ies•'íam a šansónom 
s::1 hemžia ošúchané veršotepecké postupy, 
banálne a sen timentálne myšlienky ::1 obra
z~-. Postavy tak postihuje akási vyj::~d:rova
cia schizofrénia, pôsob iaca rušivo. Cesta za 
súčasn~-m pies1'io~m1 textom sa m usi ube
r ::~ť in~,11 smerom, smerom, ktorý približne 
určujú Préverlove texty k Montandovým 
šansónom, Suchého texty k Sli trov)rm pesnič
l<ám alef. i'i a dvojako ť libretisti ckej koncep
cie dopláca aj Dusíkova hudobno-tektonick[t 
realizácia, v ktorej sa skl:~dateľ neubránil 

[mrich Jalwbek a Anna Poláko•·á v hlav
ných tílohách Verdiho Trubadtíra v SND ..... 

Foto: J. Vavro 



Jolana Koronshá a B ohuš Petrík 

istej a rchitektonickej labilnosti. Piesne nie sú 
ncoddcli tefnou súčasťou cel ku, i keď n emož
no tv rdi(, že nesúvisia so situáciami, v k to
rých sú expono, ·ané. ~o tá to súvislos ( je 
poväčšine formálna ( Rositina a Francesco
va pieseo"í o obrúckc, Pcclro,·a p icsclo o z,·o
noclo, Victoriov ,.Simpanz·' atď. ) . Co sa Du
síkoví podarilo, je šťast né vystihn utie m o
mentov vhodn \•ch na uvedenie reminiscen
cii na odspie,·a~é m elódie za účelom ps~·cho
logického prchlbenia si tuácie ( napo·. návrat 
Pedrovej melódie "Len kto má r{od·' po·i 
scéne jeho za tý kania, atď. ) . :Neštýlovo p ô
sobia miesta, v ktorých sú hovorové, dej 
posúvajúce slovné partie riešené na sp ósoh 
recita tívu. takmer veľkoopernÝm snôsohom. 
Načo sa spievajú slová "v mene zákona vás 
zatýkam ap. ? Ak chcel skladateľ dramatizo
vať niektoré ú seky hovoreného slova, mal 
skôr siahnuť k prv kom melodrámy. 

Zasadenie deja do latonsko-amcrickí•ho 
prostred ia dalo skladateľovi podnet, ab:- v 
melodicko-ry tmickcj z ložke, v harmónii i 
v inštrumentácii použil štylizované názvuky 
na la tinsko-americký folklóo·. :Nebol však dô
sledný, a tak celková hudobná reaJizácia 
je konglomerá tom t)•chto postupov s dobre 

~ Gusta I-lerényiÓwí a Jozef Zajko 
Foto: J. Va •,ro 

Foto : M . Litavská 

zná my mi. hlavne na mc'odickú il1\·cnriu 
sústr·cdcn \·mi dusíkovsk\•mi h udohn\·mi lo
t,·ao·mi. Dusík ako skladateľ nepovedal tou
to opere tou nic nového . Popo·i nespornej 
sviežosti niekoľkých hudobn)·ch nápado v 
Kal'llevaJu nemožno ncvyčíta ť až p l'flišnú 
jcdnod uchos( a sleo·eotypnosť " harmonic
kej zložke, " inštnomentácii a vo fom10vom 
o·icšení piesní. I kccľ si opereta nemôže do
voli( prílišnú zložitosť v5•razov~·ch p o·ostrird
kov. predsa len sa núm zdú, že by sklada
teľ (i keď ide o skúseného tvorcu) mal 
s voju pohotovú invenčnú schopnosť Yiac 
kontrolovať, uplato'ío,·ai prísnejší výber hu
dobného mateo·i>'olu a koncíznejšie prepraco
,·ať a dom~•šf a( svoje svieže a hudobne 
zdmvé nápady. 

Potlesk košického premiérového obecCJ1-
,, , ·a bol teda z vcfkej casti m otiYovan)• nic 
radosiou z poznania nového, ale uspok o
jením zo znovup oznania už známeho. Svo
ju úlohu zohralo aj to, že v stavbe i pro
blematike Kam evalu je vcf mi ľah ká orien
tácia, p1·e tože v podstate tu ide o klišé. J e 
však otázne. c i v znameni citovej a my;
licnkovcj pohodlnosti móžc vzniknú( v divio
kov i taká siln:í estetická emócia, aby sa 
dielo s,·ojím zúbavno-v)•chovným pôsobením 
samo "zaplatilo". 

Košická inscenácia podčiarkuje zdravé 
stránky diela. Skúsen)• operný režisér Kor-

217 



Felsensteino,•cj inscenácii vo S\'Cle čo ral': 
viac uplall'ruje. Uvádzať dnes taký bežný 
opern ý to,·:n, ako je Traviata, bez Zl'C teľa 
na súčasn~' stav jej režijno-inscenacného v ý
kladu je nielen nemoderné a ncsúčasné. ale 
svedcí aj o verkej pohodlnosti inseenátor·ov. 
Platí to v rovnakej mier·e nielen pre vcrké 
operné scény, ale i pr·e operné štúdiít. Kde
kto moze síce namietať, že žiadame pr·i,·cra 
od školského, absolventského p redstavenia. 
Znepokojuje nás , ·šak jedno: totiž to, i:c 
operní spe,·:'tei sú tu vedení k Lomu, proti 
(,omu kr·i tika m{trne bojuje. Kde sa má 
začať s bojom proti operno-her·eekému ma
nierizmu, šablónam, ster·eotypom, ak nil' v 
opernom učilišti ? Kto má byť priekopníkom 
tohto boja, ak nie mladí rcziséri? - :'\a 
mnrgo rézie pr·i absolvcntsk)•ch predstavc
r~iach VSi\I U už iba toľko: ak máme tieto 
pr·edstavcnia hrať , ·úžne, treba skvnl itnif ich 
prípravu. :\'emalo b y sa v budúcnosti opa
ko,·ať , aby režisér pracoval súčasne na ch ·och 
inscenúciách, lebo tak sa réžia školského 
predstavenia dostáva na vcdľajsiu koTaj. je 
rci:ijne nedopracovan{t, ncdotiahnutú, šitú 
proste horúcou ihlou. 

~ajkladncjšou stránkou inseep:\.ci<' zostali 
spevácke v)·kon~· . \' ystúpcn ic v úlohe \'i1r 
lclly bolo diplomovou prúcou .\ngel~· Siro
kej (lr. prof. I. Godin). V~·kon Sirokcj 
momo chakaterizovať ako ycfmi snaživ)· 
a s,·edonút ý. J keď v jej spe,·ftckom v~·konc 
nebolo , ·žd y všetko bezchy bné, V)TO,·nala 
sa čestne s náročnou úJohou. :'.Ienšie herec
ké nedostatky a technické kazy sú Tahko 
odstrániteľné cľalšlm húževnal}-m štúdiom 
a predovšetkým praktickými skúsenosťami 
pr·iamo na javisku. V úJoh:'rch Alfréda a Gcr
monta vystúpi li František Li vora a Jozef 
l{aninec, dobre známi už z predchádzajú
cich absolventských predstavení. Li,·ora ako 
.Ufréd dominoval najmii speváckym v)·ko
nom; počínal si veľmi sebavedome a isto. 
.\lcnej úspešne mu --~·znela herecká strúnka. 
l keď sa nám zdalo, ze úJoha Germonta Ra
nincovmu hlasovému naturelu celkom ne
vyhovuje, podal mladý spevák vo všetkých 
smeroch nanajvýš prepracovaný výkon. \'i
nou rézic - napriek spoľahl i vým spevác
kym výkonom - vyzneli malnc a rozpačite 
viaceré menšie postavy. Jedine Jtu·ajovi 
Hruhantovi v úlohe baróna Douphola sn po
darilo upozorniť na seba hereckou istotou 
vystupovania a h lasovou priebojnosťou. 

Pri inscenácii Traviaty opäť spoluúčinko
val orchester S~D. Keďže Traviata je ne
ustále na repertoári, bol výkon orchestra 
tentoraz uspokojivý. Ako dirigent sa pred
stavil Václav Návmt , ktorý predstavením 
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absol\'oval (trieda prof. L. Holoubka) . V~·
kon dirigenta zapôsobil vefmj priazniv)•m 
dojmom. Zdú s::r. že ide o ,~·slon1e oper
ného dirigenta, ktor )' dobre prenikol do ta
jov a problcm::rtiky operného dir·igovania. 
ľr·cdsta-·cnic mnl pevne v rulách nielen v 
orchestr·álnej zložke, al" bol v )·bonrou opo
r·ou i jedno tli v)·m SJW,·úkom. Xcustálc sa 
snazil o ma.ximúlrw súlad medzi or·chestrom 
a ja,·iskom a i Ian;, kde dochádzalo k nm·u
šcniu tej to kontinuít~· tempo,·S·mi alebo ryt
mick)·mi ncrr·csnosfami. udi,·ilo, ako tieto 
oscmetné situácie mlad ý dirigent duchaplne 
a chladnokrnlc V\'r'iešil. 

Treba ľutovať, ~e schopnosti toh or·očných 
absoh ·cnto,· neboli využité na dôstojncj
~in. zaují111nvcjšiu a pr·iebojncj ii iu insccnú
ciu. Zby to(·nos( u ved enia Tnn·ia ty sa uká
zala najmii na repi'Ízc. keď v úlohe Violclly 
a .Uiréda v ystúpili ako hostia Dagmar Ro
hod z Banskej Bystr·ice a kosický spevák 

tanisla\' :\lar·tiš ( študuje diarko,·e). Pre 
koho a nal·o sa túto Tra,·iata yJastnc hra
la? . . ll{récl Gabauer 

Na okraj Slamenäho klobúka 
. \lu~it·a l Cole Por·tera, Goldoni v rúchu hu· 

dobncj kornôdic, Straussov Netopier, Bur·k
har·do,· Ohi•ostr·oj , Skandál pre miliardu od 
nutorov Garincia, Ciovaniniho a Kramera 
- tieto tituly ponúka Nová scéna divúkovi 
na poslednej strane bulletinu v rubrike 
"Hráme pre vús". Bulletin, z ktorého snw 
si toto prečítali , zostavili k poslednej in
scenúcii, k vaudevillu z repertoáru Oslobo
deného divadla Slamen)· klobúk. Na záver· 
sezón,· uviedla i'iovú scéna hudobnú komé
diu ;"aď ar·sk \·ch autorov Sedem faciek. 
Pcstr)' reperto'::u·, uic bez domácich a utorov. 
J e viac nez zrejmé, že Lo nie je zdravý a 
nonnúlny jav. 

Diagnózu tejto nemoci sa snažili slano
viť obe stmnv: vedenie i autori . Každ)• po 
s, ·ojom, kazd~· s kúskom pravdy. l !ovorilo 
sa o tom na sjazdoch, konferenciách , písalo 
sa o tom i v tlači. Zatiaľ, ako sa zdá, sa 
nepodar·ilo objaviť r·cccpl na liek proti tejto 
nemoci. 
Skončila sa jedna divadelná sezóna a 

zai·ína sa druh:'t. ~cbolo bv od veci :r.novu 
si pripraviť staré známe fakty: že Nová scéna 
je v Bratislave, Bratislava je na Slovensku a 
ze tu žijú a utori , ktorí majú určitú prax 
i predpoklady p•·e tvorbu v hudobno-zábav
nom žánri, že experiment i za cenu pri
padnej prehry je vždy sympatickejší ako 
mlčanie. ZM 

MUSICAL tentoraz v Prešove 
Ako poslednú pr·emrcr·u min. sezóny uvie

dol dňa 7. júna spevoherný súbor Divadla 
.Jonúša Zábor·ského v Prešove musica! Quida 
1\l asanetza .. San Francisco" (na libreto Otta 
Schneidereita a l\Iauryca Janowského). 

Dej operety umiestnili nemeckí autori do 
l>Úc·asného San Francisca, no pn·otn\· m\zov 
,.l{to potrebuje peniaze?" lepšie V);stihoval 
podsta tu celého deja, pretože peniaze sú 
rozhodujúcim momentom v i:ivotc Anatola 
Browna. Po svojom strýkovi totižto zdedil 
hotel "Nevada", avšak do 21í . hodín musí 
hczpodmienei:ne zolmať ti síc doláro,· ab v 
mo~ol vyplatiť Xonge MilJerovcj (b~hat~j 
ma)lleľke povestného Tampica ) str·vkov dlh 
- ináč hotel prepadne v jej prospc~h. ;\lillc
rová už seba,·edome pripravuje p lán y s 
P.arlncrom Ben Bensonom, majit eľom za
srclatefstva. u ktorého je Anatol zamestnan)· 
ako riadič barkasy. Spoločn\•m úsilím ba ·i 
dovlipom priateľ ov-nt\mornikoY sa ~red sa 
stáva majitefom "Nevad~·" a otv:íra hotel 
pr·e prostých númorníkov . 

l keď sa tentoraz Pr·ešovčania vy hli in
s~cn~.vaniu klasickej operety - "San F ran
crsco malo ukázať súčasné pomery v zá
padnom s, ·ete - predsa však tento čin dra
maturgie nemôžeme považovať za šťastn\·. 
.\j . ~· naš.~j h~dobnej li teratúre h y sa b~li 
naslt lepsre diela. :\lasanetzov musica! -
rozdelen )· do dvoch dielov a 7 obrazov -
vie zauj~tf cliYáka iba zo začiatku. V prie
beh u deJa sa postupne vymím slabosť libre
la, ktorú nevyyažujc ani hudobná zložka. 
Ma~anetzova hudba ncp•·ináša nič no,·ého. 
,. JC~~otli,-)·c!l h.udobných číslach je dosf 
r~zvl~cna. málo rnvcnčná (napr. Yirginina 
pr~sen " 'í. o~r·aze, v poslednom obraze pie
s~n. Joch~. " Crcrnu tvár· múm .. .'' a i.). O 
nrcco lepsre sa mu darí pri cnsemblov-\·clr 
scénach, kde hosfujúci režisér· Karel S;;,a
žík d.o spenr i la~ca zapojil cel)· spevoher
ný subor· ( sbor UJ balet) a takto sa snažil 
:~·tvoriť _renrálnu operetu, h)·r·iacu pestr·os· 
lou a prrcstorom. Je pravda, že oproti po
slcdn)•m insccnt\ciám môžeme tento musica! 
kl adne hodnotiť po režijnej i \'ýtvan1ej slrán
~c, no režisér nie vždy vedel plne Tozh-\•bat' 
Javiskové akcie. Výtvarník Ján Roll ~. h. 
prekvapil dômyselne riešenými scénami na 
~omerne ~alom j a,·iskovom priestore pre
sovsk~~o ?•vadla. Scénickú v)·pravu vhodne 
doplnrlr aJ pestré kostým y Oľgy Filipiovcj 
a. h. Od choreogmfa Jaroslava Bruha žiada-

lo by sa viac vynachádza\'OSli " stvámení 
lanečn ~·ch čísel. 

~o !lc r·eck~j a. speváckej strúnke najlepšie 
7.vladlt SVOJe úJohy Ján Silan (Anatol 
Br~wn) , ~-~zef Hatok (kor·midelník Kay ) a 
9CJZ? sl~!sak (Ben Benson). Júlii Korp{t
SOVCJ (\ rrgínia \Vestová) sa v iac darila 
stránk::~ herecká ncz spev. :\Taproti tomu 
p~st~:a .Xongy ;\Jillcrovcj " podaní Zlaty 
:~enrcneJ. bola dosf str·o lrú. málo rozohratá, 
Jl'J pekny hlasov~· fond sa tu málo uplatnil. 
Pochva~ne sa možno zmieniť o tcmper·a
mentneJ ta ncl'nici Chice, ako ju stvámila 
Oľga Bruho,·á. D\'ojica p1·ešovsk\•ch komi
kov - Július Piusi a Emil Prieložný -
(ak.? telesná strM; X. :'.lillero,·ej) prechádza
la <:asi? do. lacn)·ch cfekto,·, herecké stvár
ncnre Je mrcstami ne,·kusné a na nežiadú
cej. úrovni . (zvláš( ru~i,·o pôsobila ich nc-
6pr·m·na sprso,·ná v~·sJo,·nosť). 

Hudobné n~š~ udovanie "San Francisca" 
bolo zverené drrrgentom Antonovi Buranov
~ kému a Jánovi Chlebnlčkovi. ktorí s or
chestrom podali pricmcr·n'· v\·kon 

. .Ú ária. Ferkot·á 

••• 
Oper·a , . Hige naštudo,·ala k tohoročn)·m 

wagncrovsk~·m v~·ročiam \'alk\·t·u. :\'eb~de 
to však jediná spomienka um.elcov mesta 
,. ktorom kedysi Wagner· pôsobil. na toht~ 
s~ladat c!a. \'edenie opery ch~·stú in cená
cr.c cc~CJ te tralógic Pt·stcii Niebelungov, ako 
aJ J\laJSiro'' spevúkov (alebo Blúdiaceho Ho
lancľana). :\'cbudú to osamotené clramatur
g-~eké i:in~· : ,. sezóne 1963-61i ch~·stá rižské 
rl" ·adlo okrem in~·ch aj Sostako,·ii'o,·u Ka
tai'Ínu lzmajlovovú. 

V Paríži vyšli d ve dôležité monos;'rafic. 
H. Gild napísal rozsiahlu prácu o J. Ph. Ra
mcauo,ri a J. D. Hotschild o L. Bocchc
r·inim, v ktorej v~·u žil svoje objavY do te
r·az neznámych skladatcľov)•ch diel.' ulozc
n~·ch , . španielskych archívoch. 

Umeleckú cenu mesta Berlína za rok 
1963 vo výške 10 000 mariek dostal 
Pmtl Hindemith. Berlínsku umeleckú cenu 
mladej generácie udelili IJansovi ~lartinovi 
Schneidtovi. 
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l Rozhovory o džeze 1~---= ... =---------
v Stúdiu mladých 

]),·oma rozhlasov)·mi prenosmi, a to z 
,-ystúpenia orchestra Karla K rautgartnera 
(28. \".) v Koncertnej sieni Cs. ro7..hlasu 
a z konce•·tu slove11sk)rch džczov)·ch sim
pin v ::\itre (lL \'.) , skoncili v tejto sezóne 
Hozho,·orv o džeze v Stúdiu mlad)·ch. 
.\lózcm<' ~~~ už prNo zamyslieť jednak nad 
t ~·mito d,·oma podujatiami, ako i nad cel
ko\"OU ÚI'O\"iiOU a vs·znamom cyklu. 

\'~-s t úpcnic Džezo\"ého orchestra Cs. •·oz
hlasu (DOCH). vedcní•ho K . Krautgartnc
•· ::~m, po kytlo printefom džezu z:u·o,•c•'• po
ui·cnie i požitok z p •·ccfzneho hudobného 
,-~·komt. K:u·cl Krautgartne r sn totiž na 
tomto konce-rt e podujal na n cfnhkú úlohu: 
,. hodinovom prog•·amc dať poslucháčom 
p•·chf ad o v~Toji a o súi:as n)·ch tenden
ciách hry vcfk)·ch džezov)·ch orchestrov. 
Te~oto záJltCt' sa mu plne vydaril. ?\a kon
ce•·tc odzneli najtypickcj;ie uká/ky z re
pc•·toúru sltÍ\"nych d.lczo'"·~·ch orchestrO\' od 
obdobia swingu až po súčasnosť. Je pozoru
hodné. že jeden orcheste r je schopn~- inter· 
J)l'l'LO\"rtl tukú sit·okú paletu št~·Jo,-. :\o m ož
no podotknúť, že jednot liví sóli sti sn ne
cít ili rovom ko .. doma"" vo všetk \'Ch slohoch. 
:\ajlcpšie oa im hralo v ukázk~ch z obdo
bia swingu (CI•c•·okcc z r epor·toáru Charlie 
Bao·neta a Opus (·. l z repertoáru Sy Oli
·.·era). k~-m v ukúi:kach zo súčasn~·ch sme
ro,- uz h olo cítiť , že sólisti orchestra n e
prenik li tak dokonnlc do cítenia súi:agného 
dzczu. 

Zd:Fitnu pozor·no~ť si zasluhuje lw men 
t:\r Karla Krautgartnera. L""kázal v ňom, ako 
mozno múlo slovami mnoho po,·cdaL :1\c
opakoval u ž zntime skutočnost i. ale nad
'"iizo,·nl na prístupnú lit cmtúru. Podarilo sa 
mu ,-cTmi zrozumi tcfn~-m spósobom os,·etliť 
, -)·voj hry vefl<~·ch orchestrov a v~·stižne 
poukáza( nn špecifické črty hry jednotli'·~·ch 
slú\"nvch d.lczov<·ch telies. 

Oo·~hc-~ lcr ako. celok n ás presvedčil , že 
v súi·asnosti znesie porovnanie s hociktor)rm 
ew·ópskym telesom. Jeho najsilnejšou strán
kou je pn·~nú stolll'a a precizn~r , ·)·lwn jed
notliv~·ch n:'tsll·ojo,-)·ch sekcií, ak o i vyna
chádza'"é orchestrálne úpr·a,-~-. .\Tenšie nedo
s ta tk~- sa vysk ytli hlavne v improvizačnom 
,-~·raze jednotliv~·ch sóljstov. Preto v po
duní orchestra najlepšie v·yznievrrjú rozsiah
lejšie a•·anŽ0\"1\flČ skladby . 

222 

Sc•·iúl džczov)·ch podnjntl v rámci r elá
cie St.údio mlad)·ch sa zakončil koncertom 
~lo,·cnsk~·ch džezo,-~·ch skupin v 1itre. Kon
cc•·• sa konal pod patronútom FV - CS.\I 
J)l'i \ ' ysokcj skole pof nohospodúrskej a \"y
~túpili na 1íom: Sexteto Juraja Szabadosa 
z ].;o;íc a dve b •·nt islavské skupin y - Com
loo li a Tmdi tional club. 

Pn•plnen:í súla a srdei'ná reak cia nitrian
<keho publika dokazuje, že i miulo n.·ati
sla\"y J'astic počet zi1ujemcov o dzczo,-ú hud
bu. \'o ,;aceo·)•ch s Jo,·ensk~·ch mestách pô
sobia schopné džezové skupiny, o ktorých 
dosiaT e'-tc nemúmc d osta toi:n)· prehľad. 
Dok:'rzalo to i exteto Juraja zabadosa z 
Eo; ír . ktorého v~·kon je prísľubom do bu
dúcnosti. Skupina m ala jednotlivé skladby 
precízne nastudo,·ané a uspokojili aj jed
notli,·í sólisti. Dob•·ý v)•kon skupiny je o 
to pozo•·uhodnejsí. že lu ide o hudobníkov 
;irse~ verejnosti dosia[ úplne neznámych a 
len Stúdio mlad~·ch im un10znil o prvé roz
hlaso,·é vy Lúpenie. Xit•·iansk~· koncert u
kiJza l, i:c v b ud úcnosti a (podfa vzoru bra
ti slavsk:)·eh in;tit{ocií) i kultúrne a OS\'Cto,-é 
zlozky in~·ch miest budú musieť snažiť pod
chyti( a podporiť činnosť amatérskych d/.e
zoY)Th skupín. 

Dnt;in skupina. Combo li, už \"iackrút 
,-yst{q>ila v Stúdiu mlad)·ch ; posledne v 
janutí•·i na otvúrarom koncc•·te cyldu Roz
ho,·or~- o džc;;e. a tak môzem e po tomto 
i:a o, ·om odstu pe posúdiť ,-)·voj sku piny. 
(O janm\rovom vystúpeni Comba sme pí
sal i ,. čláJ1ku Džez v Koncertnej sieni Cs. 
rozhlasu. uverejnenom v 2. č. n:ísho časopi· 
su. str. 56-57.) 

Za .1ply nulé obdobie prešlo Combo znač
n~·m v~·,·ojom. V skupine nastali prospešné 
znH'Il~- ( ternjšie obsadenie: Karol Onru·cič
ka - gita ra, \'iktor· llich-éghy - klavír, 
Jmaj :\ o\·otný - kontrabas, Ján Halász -
bicie) n tiež v koncepci i majú hudobníci 
mnoh(; progrcsh·nejšie prvky . Odstránili i 
b~Talú stereotypnosť v repertoári, skladby 
boli zom ch•né tak , aby sa využil prvok kon
tmstu. Dote raz slabšia st.rúnka skupiny -
•·yllnick:í zložka inte rpretácie - vykózala 
, . A'itre podstatné zlepšen ie. Tvo•·ivú a tmos
féru , . Combe 4. dokazuje aj sk utočnosť, že 
zo st~·roch skladieb ich program u dve boli 
dastné skladby č lenov skupiny . 

Bratislavský Traditional club p redviedol 
~- ~ill·e _svoj _šLanda_rdný výkon. Po l<oneep
cneJ strunke 1 v LeJIO skupine nastali určité 
zmeny. Kým na februárovom vystúpení v 
Stúdi u mladých lu·al To·adit ional club všetkv 
skladby v ~týle sk upiny Yerba Buena Ja~ 
Band. ~- Xitr·e - azda pod vplyvom koncer
tov Co·os Bao·bem - holo badať orientáciu 
na nnglickú tradičnú džezovú školu. Xa nit
rianskom koncerte hral Traditional ch1b i 
s ldadl)lt klavi ristu skupin,- L Celku - Cho
d~Hic okolo horúcej kas~. Bol to znujíma
,-y pokus o ,-Jastnú h·ol'lw v tradit'nom dže
zovom slohu. 
_ P? koncerte bola be~c·da účinkujúcich s 

llll!·~an ky~•._obec!:'nSl\"Onr. na ktorej sn n ad
hodolo a ro<'soJo mnoho ot:'lzok džezo,·ej t,·or
hy. 

Cyklus koncertu\' Hozho,·on· o džeze bol 
pn; ~.lcn·cll•k~· džez veT mi ~-~namn~·rn po
rluJallllt. a preto je p otrebné všimu(o ť si 
lorovco'í a zameran ip tohto seriálu 
Konr~rty cyklu sa konali pra;·idelne raz 

za. me~•ac (od januflra). Bolo to doteraz 
naJrO?-~mhlc-jsie podujat ie v s)o,·cnskom dže
~c. ); a konc·crtoch sa postupne vy tried a li 
JPdnak slon'nské skupiny, a to: T•·io Ladi
slava ~cduu·dta, Combo 4 , Traditional club 
ako "J poprt•dné skupinv z česk\·ch kra: 
jí~~ -:- S+ If kvarteto, Stu.d ijnú skui1ina tr~
"" lll'ho dzr~:u. orchrstcr Custúva Br·oma a 
n_zcw~-~- Orť~ICSLC'r Cs. rozloJn u pod vede
'?~~1 ha_r l? 1\I':!Uignrtncra. Z tohto y)·počtu 
U('lllklljllCiť'h vypJ~·,·a. ze posJuch:íči. k torÍ 
,Jcdoqoli j t•dnotli,·(· konec-rt,·. získali tak
n~er _úpln)· ohr·az u súčas~~j v)·konnosti 
n.ctk~·rlr popo·ed ni·ch československ\·ch džc-
zo,-~-dr telies. · 

. l~ólt'Zit~·m zúmcrom cyklu bola i p o·opa
gac~a sl,?vcnského dl:czu. Tento cic[ sa vy
dani. honccrt~· dokázali, ze n n lovensku 
m~\n~c skupi.'~Y, _ktoré mózu s, ·ojou hrou pri
spoet k zvyscnm ll •·o,·nc československého 
džez~. O ÚSJ?~š~om úcinko,•ani slovensk)·cl1 
skupm s,v~d~o J zaradenie nicktoo·)•ch sni
mok zo Studoa mlad~·c·h na prémiovú platr'íu 
C;amoklu~u ('")"jele začiatkom r. 1964 pod 
nan·om Dzcz na koncertnom pódiu). 

l z v)·cho,·ného h l"adiska mali k oncert,
l~ozhov.oo·o,- ~ dzezc s,·oj , -)·znam. Komcň'
~ai-e _ ~ Jcdnothv)·m koncertom sa snažili ob
Jasmt_ J_>•·obiC!n?tiku v)·znamu džezovej hud
by, JCJ _funke! u _u nás a pokúsili sa aj 
cha raktcnzo,·at Jednotlivé sm ery v te" to 
hudb_e. Dúfamr, že i tieto snazenia prispJeli 
k_ vycl~o ,-~ ~l:"•.ročn~.h~ džczo,·ého publika. 
\ ecf ,-selci ucmkuJUCI b oli ,-cfmi prehra-

pecú vyspel~rm obec!'nSt\"Om, u ktorého mali 
ol_1 las pr·úve najnúroc nejšie skladby. Jedno
tl•_, .. é džezové tclesti mohli teda nekompro
m~sne zostaviť repertoár vystúpenia z vý
hot·nc umcleck)·ch hf ailisk. 

Samozrejme. p odujatie takého rozsalm ne
vyhnutne muselo odZI'kacUiť i niektoré ne
dostat~-~- n :ísho džew. Ukázalo sa napr í
klad, ze na lovensku nemáme veľký or
ch~ster. ktorý h~- bol schopn~- lu·a( dl:cz na 
P~'•Jalefnej úc·ovni. Dalej viič~ina našich sku
prn hrá bez dychov)·ch nástrojov. a tak 
b??e ,-ef mi_ dólezité ,:-clto ,·ať sehopn~·eh 
solrsto,· na to cto n{tst rojr. l: pr·ofesion:'rlnvdt 
skupí~ z Č~>_sk~·ch k•·ajín je zas najviic'·~ím 
p;obl_t·mom llllpro,·izačnú in,·encia. ::\icktorí 
s?lls~ • sa príli š spoliehajú 11a svoju p rofe
''Oil~llnu_ technickú rutinu. čím tc·pí ich dl:c
zo,~~· '*~•raz. 

Treba dnk zdôrazniť. že , -šctk,- nedostat
ky. ktoré sa uk:íznli na koncerioch cvklu 
Hozho\"OI'Y o dzczt•. sú skutocnc iba čiast
ko~-~··ho "rhar:Jkletu a t\·oriv{, atmosféro. pa
~UJL~ea ,. súbu-nom i·cskosloven~kom džeze. 
JC z_<u·ukou ďal<ieho roz,·oja, 

?\a, nnsledujíwu •rzónu pript·a, uje Stúdio 
•nlad~-~·h cTai;í cyklus cl.tezon:·ch konc('r
lo,-. \ CI'Ímc. že sprú,·ne nad,:iažr na rlo
~-~ ··ajsip í•spešné_ podujatia n prisprjr k d"a i
'~Cillu JH chlbl'lllll spolupráce i'esk\·ch a slo
,·ens~~·ťh telies. umoi'n í do,ia[ t~rznámvm 
'~"I>H.tÍIIll vystúpenie ,. •·ozldas<' a pom~i.c 
"J pr·• ef a l šej ,-~-cllovc- džc-zo,·C:ho ohccen-

Igor n·a~serberger 

••• 
\'ífazon• l L rnedzinárorlnťj síot'azc v Pal

me na o~tro,-e .\fallorca poi·as 17. svetové
ho kongo·csu lJndobnej mládeže sa s tal L2-
•·oi· n~- Cottfried lT<•fcle z Angsburgu-GogiH
g-cnu. 

·· os_tak?~·ico,-u operetu .\loskva-Ceriomušky 
po·cmoclaJu v sonetskych kin:írh vo Iilmo
,-om spraco,·aní (uviedol ho aj Dom SC p 
v Bmtisla,·e). F ilm nevychádza mechanickv 
z 1>redlohy, hoci autoo·i sccnúra sú totožní 
s autoo·mi ope•·etného l ibreta. l D. Sostako
vii' zlozil p re filmovú v erziu s,·ojej operety 
mnoho non·j hudby. 

Pri pl'ilezitosti J 30. v~-··o i·ia narodenia Jo
ha~ncsa . Br·a J_,~sa ud_clil hamburský mest
sky senat dll'lgentov• Robertovi He<>er·ovi 
B•·ah mso,·skú m edailu ako v\Taz u:nania 
za jeho prácu s Hambursk\.-mi filharmo-
nikm i. • 
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NA OPERNOM FRONTE KĽUD? 
.~. jtinn / . r. sa v Prahe uslmtoénila oper

ná konferencia. Usporiadal ju Svii~ čs. diva
delných a filmo•·ých umelcov ( SCDFU ). 
1\1 alo sa na nej hol'orif o pro
blémoch oho/o fcstii'OI" ia•·iskových diel 
S. Prol•ofic•·a ,. Pra/rc i o stičasnom stave 
éeshoslo•·ensl<ého operné/ro wnenia •·ôbec. 
Pri~nám ,,a. u:; dárno som necestoval na 
podobnú lwnfercnciu s takými nádejami a 
nedočlwvosťou, :;e sa konečne aj náš operný 
s•·et ••ytiahne .::; ulity ( čo sa stáva zried
/,a~>ejšie, aho by sm e si to priali) a ic sa 
postai'Í do radu s 110~imi spisovateľmi. brís
nihmi. sl<-ladatelmi, filmármi i novinármi v 
otvorenom. boji za lcp.šie a progresí~>nejšie 
umenie - na ~lí!ťiade dôsledného odhofo•·a
nio po~os/otkov lw/to .. ej sféry v teórii, my
slení i ,. dennej divadelnej praxi . 

. \lená Vladimíra Lébla o Jaromíra Prtišu 
bo/i a/wby zárukou, ie ÚI'Odné slovo do 
disktt.~ ie nebude zahalené do falošných lwm
plimento•• a ie od ~čiotlm odlo:;íme rul•o
• •ičky o budeme hovoriť (oj pri známej ne
ochote operných pracovníkov k diskusnému 
s/ol'u) honhrétne. otvorene o všetkom. o 
čom treba, aby so staré chyby neopakovali 
a neprešli tichým m/čcním. 

Hovno poviem. že sa tak nestalo a že 
~me premárnili vell•ú prí/e:;itosť. Prečo? 
Myslím. :;c 11a •·ine bola oj príliš široklí 
téma honfercncie, l<torá umo:;nila hovoriť 
o čomlwfveh, čo stívisí s naším operným 
ii•·otom, bez akejlwlveh stí t:islosti a po
riadhu. 

Nielwfho ~rwjímavých a nol'ých myš/ie
no/.;. zapadlo v chaose o zmiitlm problémov 
i problémilwv. vo ••t.ipných (i takých. čo 
len chceli byt' ••tipné ) rcčníchych kaden
ciách. aj ,. om i ef oní ~námych prahtických 
nedostntlwv v našif'h divadlách, htorŕ. 
pravda:;e, neodstráni =:iadna konferencia, ale 
len ••edtici pracovníci spolu s umelechými 
i terlmichými ho/e/;tí•·mi v serió~nej pra
co••nej disciplíne. 

Z tejto časti dishusie o.stane v pamiiti dvo
jaké memento: nepreceňujme ~tia[ mo:;no.v
ti SCDFU, hecl sa nepodarilo ~ískať pre 
svii~ovú prácu veľkú viičšinu operných pro
tagonistov, napr. pra :;ského l\'D, ale i.::; iných 
•·edúcich operných súborov! Tak isto vša/; 
treba dôm~ne odmietnuť podce{wva-
nic a za~ná••anie tu ako dô-
haz nech poslú:;i zmien/ia o festit•ale ja
., js/wvhéo diela S. Prokofieva " rám
ci Praishej jari 1963, na príprave ktorej 
sa čestne podieľal SCDFU s Di••adel. ústa· 
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•·om a inými inštitliciami. Tento festival 
s•·etového •·ý~namu umo:nil komplexný po
hľad na dielo geniálneho skladateľa XX. 
stor .. v ktorom plastichy vynikli obrovské 
hodnoty i problematické stránhy Prokofie
vOI'ých partitúr. To všetho si, pra•·da:;e. ~
slúži ocenenie i hlboký ro~bor . . \'rím dah 
dnes ide aj o čosi iné. 

Obidva úvodné referáty, čo al<o prísne a 
prm·divo súdili ( =:iaľ. málo J.:onhrétne a me
/lOVÍte) . nevyprovohova/i =:indúcu diskusiu 
(aj heá ~ámeme nadsad~ovali) - práve 
preto, ie prepásli •·efhti prí/e:;itosť. Sú to
liz chvíle, ked' je dólcii iPjsie a správnejšie 
ho,·o •· iť o mo•·illke a charaktere umenia a u
m<·leo,· z hlbsej pozície ku.húmej politiky. 
a len potom o pmblémoch operného ~.únru 
a inscenačn~-ch postupoch. Obid•·a referáty 
,. o•·~du./;í tnhéhotn oi:ahá•·múa vy~neli dosln
WI oportunisticl<y! 

.\'emó:;emc sa predsa tváril'. že u nás bolo 
a je v týchto otá~l<ach det/io v poriadku. 
z,. ohrem •·e[hých úspechov napr. slo•·enshej 
opery. o akých .w nám predtým ani nesní
Wiio - nebolo u nás administratit·nych ~á
snhor. rliletantshých rodwdnutí, netiprimnej 
ril·ojalwsti hritérií. re=:isérshych deformácií. 
11rísilností a falošných výkladov! 1\onlwét
"Ych rlolw:.ov po~ná lwžclý dosť. Všetci vie
"'~'· ~e sa prece11o•·alo i podce11ova/o a že 
naša ce/l;oní informovanosť je stále na ne
~iadticej - ní~kej tirowlÍ. 

Domác!' i ~ahraničné IÍspechy na.~ej opery 
ni pre nás ~aclos(u.cinením. i vzpruhou pre 
i>urhimos(. ale práve taJ.: potrebujeme ~istil' 
a uja.mif si, čo •·šetl.-o nám v minulosti 
preluížalo - či u:; oho dos/edo/,: hu/tu. dog
ma/ i ~mu. alebo aj ltetalentovano.~t i a di
letanti~mu - čo spolu Mboho sú•·isí. 

Len rlislmsné wispevhy 13. Karásha a J. 
s~elepcsényilw sa snažili •·yhf adaí aj tieto 
•livislosti . . \lys/Ílu. :;e prá•·c časopisy Slo
•·enshá Inu/ba. Di•·adelné noriny a Hudobné 
rodrledy, Dit•adlo i Slovenshé divadlo by 
mali / era~ :.o/trať čestnú a progresívnt' lilo
lw. Prawla~. ro~hodmí len not•é diela a 
kmlitné inscel1lície dennej divadelnej pra.re 
rt .. prewíd:.ky" - nie predstierať. :C nás 
' a netýlwjti otá~hy. htoré dnes hýbu celým 
:;ivotom a obzvlášť lmltúrnym, to by bolo 
•• llancj chv íli prinajmenej trápne a doka
~ovalo by len pravdivosť Brcchtovlw o~na
čenia opery ~a umenie /abu:;nícke, vo svo
iei podstate od ži••ota odtrhnuté - a to vari 
len nechceme. 

Branislav Kriška 



Novinky 
Štátneho hudobného vydavateľstva, n. p., 

pobočky v Bratislave 
EDICIA GRAMOPLATNI: 

E. Suchoň: NOX ET SOLITUDO. Cyklus piesní. Spieva V. Soukupová. Symf. 
orchester Cs. rozhlasu - L. Hol>ouhek 
L. Holoubek: DCERENKA MOJA. Cyklus piesní. Spieva N. Hazuchová. S.ymi. 
orchester bratislavského rozhlasu 
Císlo platne: 5976 Cena 22.- Kčs 

K H ába: SLACIKOVE KVARTETO č. 3. Novákovo kvarteto 
E. Axman: SLACIKOVE KVARTETO č. 3. Pražské kvarteto 
Císlo platne: 5906 Cena: 28.- Kčs 

D. Kardoš: SYMFONIA č. 3. Slovenská filharmónia - L. Slovák (2 strany) 
Císlo platne 5977 Cena: 28.- Kčs 

GRAMOFONOvY KLUB: 

EJ, HORE HAJ. Pásmo hudby a poézie o Jurovi Jánošíkovi. Zostavil Miro 
Procházka. Rež. Ivan Teren. Hudobná spolupráca - Teodor Sebo-Martinský. 
(2 strany) 
Císlo platne: 15172 Cena: 28.- Kčs 

EDICIA HUDOBNIN A KNIH O HUDBE: 

Franz Werfel : VERDI 
Populárny román o svetovom opernom skladateľovi, kde na úzadi myšlienko
vého konfliktu Verdi-Wagner vykresľuje sa Verdiho osobnosť 
2. vydanie Cena 35.- Kčs viaz. 

Ernest Zavarský: MA U RI CE RA VEL 
Prvý zväzok edicie "Hudobné profily", novej série populárnych životopisov 
majstrov svetovej hudby. Výstižný ľudský a umelecký profil veľkej postavy ' 
francúzskeho impresionizmu. · 
Cena 8.- Kčs brož. 

Zoltán Hrabussay: J O H A N N E S B RA H M S 
"Klasický romantik", veľké B nemeckej hudby, nežistný priateľ Antonína 
Dvoráka a českej hudby, častý hosť Bratislavy ožíva v druhom zväzku edí
cie "Hudobné profily" 
Cena 6.50 Kčs 



, " " SU TAZ 
Rada ROH-Klubu školstva a kultúry v Trenčianskych Tepliciach vypisuje 

na obohatenie a zaktualizovanie repertoáru Speváckeho sboru slovenských 
učiteľov a vôbec a capella mužských sborov speváckych dobovými i cyklic
kými skladbami so súčasnou, hudobno-vokálne spracovanou, prípadne aj zo 
sJovenskej ľudovej tvorby prevzatou tematikou 

l · , , " " 

S K. L A D A T E Ľ. S K U S U T A Z 
L cena Kčs 4000,

II. cena Kčs 2000,

III. cena Kčs 1000,-

Súťaž je anonymná a končí 30. novembra 1963. V porote, ktorá môže ceny 
deliť i presunmi meniť, budú zastúpené SSSU, Sväz slovenských skladateľov 
a ROH-Klub školstva a kultúry v Trenčianskych Tepliciach, na adresu kto
rého treba skladby označené heslom zaslať. 

SLOVENSKÁ HUDBA • Cena Kčs 3,

časopis Sväzu slovenských skladaterov 



Slovenský hudobný fond 
pripravil klavírne výťahy týchto scénických diel: 

TIBOR ANDRASOVAN: Figliqr Gefo. Komická opera. Text napísali: Jeln 
Krčméry-Vrteľová a Martin 'tapák 

JÁN CIKKER: Beg Bajazid. Opera. Libreto Ján Smrek 
Mr. Scrooge. Opera. Libreto podľa námetu Charlesa Diekensa na
písal autor 
Vzkriesenie. Opera. Libreto podľa L. N. Tolstého napísal autor. 

GEJZA DUS!K: Hrnčiarsky bál. Opereta. Libreto Pavol Bra:xatoris 
Modrá ruža. Opereta. Libreto Pavol Braxatoris 
Potulný spevák. Opereta. Libreto Pavol Bra.-xatoris 

KAROL ELBERT, Dovidenia, láska. Opereta. Libreto Ctibor Stítnický a Er
vín Jacobs 

LADISLAV HOLOUBEK: Rodina. Opera. Libreto podľa hry I. Prachara na
písal autor 

SIMON JUROVSKY: Abelovské dievky. Spevohra. Libreto F. Novohradčan. 
Rytierska balada. Balet. Libreto Margita Figuli. 

MILOSLAV KOfUNEK: Ako išlo vajce na vandrovku. Detská opera. Libreto 
Jela Krčméry-Vrt~ľová 

JúUUS KOWALSKI: Lampiónová slávnosť. Komorná opera. Libreto podľa 
hry H. Pfeffera napísal Jarko Elen. 
Rozprávka pri praslici. Detská opera. Libreto Ľudo Zeljenka 

MILAN NOVAK: Nie je všedný ddt. Opereta. Libreto Peter Sevčovič 
Pieseň na vojne. Opereta. Libreto Milan Ferko 
Plná poľná lásky. Opereta. Libreto Milan Ferko 

EUGEN SuCH ON: Svätopluk. Opera. Libreto spracovali: I van Stodola, Eu
gen Suchoň , Jela Krčméry-Vrteľová 

PAVOL SIMA!: Zuzka (Tri priadky). Balet. Libreto podľa slovenskej ľudovej 
rozprávky spracoval autor 

BARTOLOMEJ URBANEC: Máje. Spevohra. Libreto Ján Poničan 



SLOVENSKÁ HUDBA 

IN KE TI 

Č(SLO 8 
ROČN(K VIl 

• • 
pred Il. sj azdom Sväz u slovenských sklada tel ov 

Dezider Kardoš o problémoch 
nášho hudobného života i tvorby 

v celom našom zivote prebieha obrodný proces " duchu posledných straníc
k ych sja::.clov. Poliiaľ riem, Svä::. slovensliých skladate[ov clo tohto procesu 

,·crcjne ešte ne::.asiahol. Cím ~·ys,·etlujete, ze popri ~·elkei akti•·ite spiso~·atelov 
1• tomto smere s{, [adatelia srí v podstate v pasivite o mlčia? 

Dostávam otázku , na ktorú by vlaslnr mal odpoveda( časopis Slovenská 
hudba. Ja si myslím, že skladatelia nie sú s piso,·ateľmi. Ak budú spi sovateľmi , 
budú písať dennodenne do SIL KZ. SP at cľ. , budú vyhl'adávať Laké témy, aby 
napr. zd,·ojnásobili počet predplatiteľov Slon•nskej hudby. Nie však cestou 
pi kantn~·ch hi ~Lorick z nedávnej minulosti. pretože t)·ch by sa našlo dosl. ' o to 
nic je náš ideál. Zati a ľ. ch,·a labohu, píšeme noty - a Lo je spr·á,·ne! :\'edostat
k:-· minulosti odstwňujemc postupne uz niekoľko rokov. a le v)•hradne na 
pôde S . Iste ste o tom dobre inforrno,·an)'-. Obrodn)· pr·o~es , . duchu posled
ných . tmnírkych sjazdov citeľne zasiahol i do nášho zi,·ota a tvorby. J e chu( 
smelo pracovať. kompono,·ať, koncerto ,·ať - a to je hlavné! 

Akú je \ 'á s ná::.or: ::.viedla l ::. v . :.dano,·o~·sliá estetika slovenskú hudobnú 
h ·orbu ? (Prípadne v čom a v ktorých prípadoch ?) 

1czvicdla! Ale v)rvoj našej hudby a t\·orb:-· načas zabr·zdili vykladači tejto 
estetiky, kotrí pomerne dlh)· čas šarapati li . Ich ncmarxistické .,aplikácie" . 
hcmžiacc sa dogmatizmam i, v ulgarizátorskými v)•kladmi (napr·. fudovosti , ná-
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rodného cha rak tem našej hudby, experimentu atď.), jednostranným zavrho
vaním výrazových prostriedkov hudby nášho storočia, ublížili a j niektorým 
talentovaným autorom a dielam. No vývoj šiel ďalej - a naša hudba obstála 
v dielach našich popredných tvorcov znamenite. Príklady snáď nemusím 
uvádzať. Dobre sú známe i našej širokej verejnosti. 

V 7. čísle Slovenských pohľado1) na str. 138 sú veľmi ostré poznámky voci 
Sväzu slovenských skladateľov. Chceli by ste na niektoré ako predseda s1-·äztt 
reagovať? 

Veru nie, nechcem reagovať! Ani som dos iaľ nečítal 7. číslo Slovenských 
po~ľad~v. Al.e to n.ie je podsta~né. Ide o to, že l~,YSterick~ "~víka~ie" ni:~tor~ch 
naštch casoptsov, ICh hudobnych "redaktorov alebo 1 mektorych nasJCh cle: 
nov adresované Sväzu slovensk)·ch skladateľov, nám v práci nepomôžu. Am 
teórie "spozabučkizmu", "kuloárizmu" alebo "taktika" zahmlievania v práci 
nepomôžu. Útočiť a kritizovať Sväz slovenských skladateľov - je veľmi ľahké. 
Sväz slovenských skladateľov je pt·cdsa široký pojem (je to 145 členov a kan
didátov) - preto nemusí menovať konkrétne osoby. Ja, ako autor útoku alebo 
kritiky, si to predsa u nikoho nepokazím. Co keby ... ! Nuž nie tak - to nie 
je fair play ! Ak teda pomáhať , tak potom rovno napísať alebo povedať: "Ty, 
Kardoš, robíš to zle, vy x ypsiloni, členovia predscdnictva, nevedome (alebo 
vedome) škodíte našej tvorbe, vedenie sekcií SSS ine je v dobrých rukách. 
Vy, súdruhovia Suchoň, Kresánek, Slovák, nie ste na správnych miestach. 
Ja (x), my (x ypsi loni) sa cítime múdrejší, schopnejší , my sme tí, ktorí to 
budeme robi ť neomylne, bez chýb." Snáď trochu zveličujem, ale si myslím, že 
kritika, diskusia alebo polemika, ak má byť seriózna, otvorená, chlapská, musí 
pomáhať riešiť problémy, musí byť adresovaná konkrétnym osobám, ktoré sa 
dopúšťajú chýb atď. atď., nesmie problémy komplikovať alebo zahmlievať . 
Ak je diagnóza správna, liečebný postup sa vypracuje na pôde Sväzu sloven
ských skladateľov. Opačný spôsob "pomoci" putuje do koša na odpadky. 

Považujete "priemernosť" za problém slovenskej hudobnej tvorby? V akej 
miere j~ u nás problémom a ako by sa malo proti nej bojovať? 

Nepovažujem- a takého problému niet! Medzinárodné úspechy niektorých 
našich operných, symfonických i komorných diel našich popredn)rch autorov 
považujete za ,.priemer"? Nezdá sa Vám, že je tu chuť tak trochu nihilizovať? 
Sk ladat<~ľ ako tvorca sa vyvíja dlhé roky, teda dlho dozrieva, aby mohol napí
sať svoje "špičkové" diela. Prevažná väčšina našich skladateľov je v stredný?h 
alebo maldých rokoch - a to je radostné. J e sa na čo tešiť. ro rovnako Je, 
pravda, zákonité, že okolo veľkých zjavov krúži a j mnoho menších, ktorí 
tiež pomáhaj ú dosiahnuť najvyššiu kvalitu. Len nazrite trošku do histórie 
hudby a vôbec umenia. Teda nieto problému "priemernosti" - ani sa ho pre 
budúcnosť nebojím! Naša tvorba pevne kráča dopredu, pričom zreteľne vidíme 
aj jej čiastkové nedostatky, ktorými sa budeme zaoberať na našom II. sjazde. 

Zhováral sa dr. Eugen Simúnek 
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Nedokončený rozhovor pred sjazdom 
V letných mesiacoch nebolo ľahké "zohnať" niekoho na predsjazdový roz

hovor. No Andreja Očenáša sme predsa "zastihli", hoci sme ani s ním nemohli 
r·ozhovot· dokončiť. Tak teda aspoň časť plánovaného I'Ozhovoru. Pravda, kaž
dý v tejto predsjazdovej diskusii hovorí za seba. Poznamenávame to preto, 
lebo Kultúrny život uverejnil nedávno poznámku, v ktorej nám vyčíta, že 
sme k článku Zd. Nováčka "0 tvorivý prístup k zložitej problematike" nedali 
redakčnú poznámku, že Zd. Nováček tu hovorí za seba. U každého podpísa
ného článku považujeme za samozrejmé, že autor hovorí za seba. Bez toho 
by časopis nemohol byť tribúnou. Teda a j v tejto predsjazdovej diskusii 
hovorí každý za seba. 

V prvej otázke sme sa spýtali majstra Očenáša, čo by malo byť podla neho 
hlavným problémom sjazdu? 

"Sjazd nie je formálnou schôdzkou ľudí, ktorí si porozprávajú o nedostat
koch a kvalitách za uplynulé obdobie, ale mal by byť pracovnou príležitosťou 
i smernicou, ako postupovať čo naj lepšie v praktickej · oblasti nášho 
hudobného života v budúcnosti. Predovšetkým treba vidieť mnohosť a boha·
tosť možností uplatnenia hudby pri' výchove všetkých nás v centrách, ako 
aj v odľahlejších miestach našej krajiny. Sjazd by mal podľa mňa domýšľať, 
čo všetko treba v hudobnom živote tak pripraviť pre budúce roky, aby toto 
umenie, tak ako všetko, sa stalo životnou potrebou jedincov, a ' tým aj celej 
spoločnosti. Mnohí čakajú od sjazdu, že rozrieši novátorstvo hudobnej reči, 
že rozrieši tematickú zameranosť tvorby, že rozrieši chúlostivé otázky ideovej 
orientácie tvorby pomocou definitívnych formúl, podľa ktorých by sa čle
novia i nečlenovia s týmito ťažkými problémami vyrovnávali . No mne sa 
zdá, že sjazd sa má venovať predovšetkým organizácii umeleckej práce, 
a to vo vsetkých sekciách sväzu. Nijaký z minulých, nových ani budú~ich 
problémov nerozr·ieši teória, ale umelecká prax pripútaná k potrebám našej 
spoLočnosti." 

V 7. čísle tohoročnýcl1 Slovenských pohľadov bola vyslovená 'obava, že 
z III. sjazdu SCS "kto a do akej miery prenesie uzávery do praxe, kedy sa 
aspoň jediný sjazd skladateľov dočká toho, aby sa splnilo jeho uznesenie." 
Aký máte názor na túto poznámku? 

"Cudujem sa pisateľovi tejto vety, že nevidí, že život od každého z nás 
vyžaduje, aby sme svoje umelecké schopnosti v najdokonalejšom tvare uplat
ňovali všade, kde pracujeme. Každý člen sväzu mal v minulosti a tak isto 
bude mať aj v budúcnosti povinnosť, aby sväzovú činnosť nebral teoreticky 
ako činnosť schôdzok a rozprávania, ale ako prácu, ktorú musí aj sám realizo
,·ať všade, kde je takáto práca potrebná pri odstraňovaní nedostatkov, pri 
vytváraní nových hodnôt." 
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V tei istei po.:.námf.w sa hovori, ~e "v našei hudbe nie ie všetko v poriadku". 
ie schematický posto; k novei tvorbe ,.podmienil ~·.:.nik mnohých skladieb pod
priem erne; úrovne, skrýv ane; pod ideologic/-;tí. nálepku." 

.. P1'0gram umeleckého diela je tesne spiitý so všetk~·mi činiteľmi , ktoré , ·y
tvárajú výšku umeleckého diela. 1\ledzi tieto činitele okt·em iných pa t1·í i este
tika, ktorá má v sebe časť sú,·isiacu s vkusom jedinca i po ločnosti . A práve 
o teórii socialistického realizmu vyslon1jú niektorí členovi-a sviizu také súdy. 
že táto teória ako estetická kategória brala v minulosti umelcom pri v ytváraní 
diel možnosť zodpovedne dosiahnu( opravdivé umelecké vrcholy. 

Umelecké dielo je veľmi zviazané s charaktc•·om tvorivého činu každého 
umelca. Ak bol tvorca skutočným umelcom, Yeľkému umeleckému dielu, ktoré 
v minulosti u nás vzniklo, nechýba ani milimeter z eslelick)rch hodnôt. Dôka
zom toho je aj množstvo živých diel. ktoré vznikli u nás v tomto období. 
(Spomeňme aspoň n iektoré: Suchoiíove l\letamorfózy i opem ,·ätopluk. 
Cikkerove Spomienky a jeho ope•·y. l\loyzcsovu VIT. symfóniu i pies•1ov ý 
cyklus V jeseni, Ka rdošov Koncert pt·c orchester a jeho symfónie, Ferenczyho 
Serenádu pre komorný orchestc1·, Zimme1·ove symfónie a klavírne koncerty. 
Symfóniu in C a Symfóniu Ilju Zeljenku. Husľový koncert Petra Kolmana. 
Bázlikovc Pieme na čínsku poéziu a tď .. atď.) Znovu prízvukujemc. že otázka 
umeleckej úrovne bola záležitosťou kompozičnej osobnosti, ta lentu a skladateľ
skej pripravenosti . Na týchto a in)rch dielach možno demonštrovať neopod
statnenosť paušálneho tvrdenia, že " tzv. schematický postoj k novej tvorbe .. 
znižoval umeleckú úrove1'1. Nedokona losť akýchkoľvek die l, ktoré vznikli. 
nc,·iizí. a ak chcete nevyplýva z hlá an(>j est etik ~' · a le v samom skladateľovi .' · 

Ako sa dívate na doteraišiu prácu s,·ä;;tL slovenských s f.dadate[01' ;:, hladiska 
obrodného procesu, laorý u nás prebieha? 

"V týchto dríoch sa dosť čas to stretá,·ame v rozhovoroch s tuk )·mi poznám
kami, ako napr. "čo robíte Vo() sv~izc, aby te otvorili cestu s lobodnejšej tvorbe. 
voľnosti. ab~, sa hudobné umenie dosta lo ďalej , a ko ste ho dostali Yy?" (v~· -
rozumej staršia generácia) . J e zákonitosťou v živote, že nič nezostúva ne
menné z dneška do budúcna. Keď má umelec čo povedať , či je Lo malia r· a lebo 
básnik, výtva rník, niet tnkej . ily, ba ani v minulosti nebolo, ktorá by umeleckú 
myšlienku, čo umelecká osobnosť objaYila, zmietla zo svetu. Nepodarilo sa 
zastavi( pokrokové hudobné mysleni e v celých dejinách, hoci na v)-vin vžd~· 
pôso bili rctat·dačné sily. !'\o museli pr·ísť smeli a objavní novátori , čo svojej 
novej myšlienke vedeli ukovať také umelecké zbrane, ktoré túto myšlienku 
vniesli do spoločenského povedomia natofko, že ich spoločnosť nielen prijala. 
a le a j obdivo,·a la. 1aši mladí schopní umelci musia mať takúto odvahu v~·
zbrojenú dokona l)rmi umcleck)rrni prostriedkami, aby obidvoma v lastnosťami 
dali našej spo ločnos ti to, oo minulé genc•·ácie dali svojej súcasnosti. Tomuto 
ušľachtilému cieľu v)-vino,·ého doZI'ie,·ania sa má umelec oddať cel)· a plnc. 
aj keď tento proces nejde bez ťažkostí. " 
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1\'era; _bolo P~Č~~ť ''O S1•ii=.e slovenských sklada teľov obav
1 po starsel generacu umeleck o-ideové ,·eclenie .. _ y, Tao preberie sva_u ... 

. . ,:\I oja životn ~1 skúsenosť je ta káto: Môj p . f . k . · · · 
v1ac než desiatku. Dnes j tak,. ·t . . ,.. 10 ?SOl ~mpoz• c• c nas vychoval 
budúcno ť päťnásobne viaec uči~c~~~atJ~· t e prl~ra_vuJ ~rne pre ~ne~ok a p~e 
malo byť pä ťnásobne viac. Vždv s~ tcší~n kpoď•_o' ~ab~JC _ukk· azuJ~, ze. by nas 

. l d l . J ' c tr c a ' y ona t akukoľvek pracu v 1ll o m eJ oblas ti. že múmc p • · • · 
budúcno ti A 111·e so 1 • rc nu prlpravenu za lohu do 

· m ma ovcm y. Som p , d ' ·. ,.. . . . odchovaná našimi sk · ť . • res' e cen) , ze tato gcne1·acw, 
•. useno a m1 a uspcchmi a pom k k · 
siCho_ myslenia takými školami. ako sú VSJ\I o,cou po ·ro o_v~r 
o PI'Jpravnom odbornom s"l 1 l ,.. . . a na ? konzerva tor1a, . • •. <O s ve uz an, nchovor·•ac _ 1 , . ; 
, ·ena skolou. ZI\'Otom, rozhiadom j ná rok . ~ · . k Je eps.' c prlpra-
mn začína li A m · d ď . mJ na z•vot, a ·o sme bolt m,·, keď 

• . OJOu o povc ou JC: už má kto dovic ( šta fetu do cieľ~!' · 

\ r spomínanej po::.nám ke lo1•ensl;y'c/> p ol1[ad l . 
III . d ses ' . 0' ' sa IOr on o to :: 
. . Sf?,=- e ,.nepadlo jediné slovo, podľ a ktorého by sa dalo m,d:e ~a :e. r a;:, slov. sliladate[ov, najmä predsedníctv . .u~u .... ova ' 
JeJ práci a o iei vúsledkoch ;:, hľadisJ.-a nov .ol asp?:z/roc/w uva::.~fe o svo-
a de'!'-ok~ati;;áciu nášho verejného ~i~'Ota. Skó;c ~ ~~~~ t ;t:' na 71'~/tlu tvorbY. 

.:fať;e~:,~~1!e k~:;wí dv~'!a" 1s~ :·eCkou ~·=.dialen;;t~~,; o Br::i:~;~~ t~llr:l:n~~~ 
' me ~t ce ostatnym s1a-don't a 1 k L • k . 

mv_se~~e nae frítW1'aný odstup de1>iatich -:n esiaco~·S. ov,~~~-~lL: e~ar ·~u /e ddô[: 
na1ma na tuto poslednú po::.námlw.' · · Y se o p o1•e at 

·~'-'~e ~lo:enská plenárka, ale s lovenský sjazd ! 

pr;~~zť{r s~~~dd~a má konať ~· tedy, ~-eď si to vynútia okolnosti. Už pri pri
na jcser'í l9~3~ A t~Cz t~~1~rdô~':dd S_;a~ "'sdl~vc~sk)·ch skladateľov naplánoval 

u. ze az Y SJazd treba dokonale pripravi ť:' 

d/~ali sm e pr~ Ah. C?,čenáša n_aplánované ešte c[alšie provol-wčné otá=.ky Sko-
' -e sm e m tt te u:. nemohh polo::iť Pravda . . l . . 

~ · , m e ;:, fe 10 1'tny . .. 

Hovorí člen predsedníctva ... 
Zdenko Mikula je čl enom . d d · S .. 

Ako tvorivý taj~mník sklada t~~sck s_e n~ct~a hvda~u slovenských s klada teľov. 
vo. : p . . . , CJ. se cte c o t denne na sväz vykonávať 

,.é,~~ ~~=~~~o~~~~o an• cer- letne me •ace ho nebolo ťazko dostať k p•·edsjazdo-

údruh Mikula, čo hovoríte na to !e v · .. L •• . 
sa o ~'eciach, 0 ktorých predtým n:b~lo 11;:;/~:e},~;' p7;;~~l nový duch a píše 

.,J e dobré a vítané, že sa píše 0 \'Cci h k , 
našich časopisov neobjavovali. Tento fak~ct.r' b toré -~a ~redr na stránkach 
proces mal plnú vážnosť a dôveru treba abye a chem .l l o a Yľ tento _r-adostný 

' , < sa u era cestou udskeJ pravdy. 
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1\"ašej '-'erejnosti nie sú dostatočne znám e výsledky práce Vašej scény. Co 
mienite urobiť, aby sa situácia v tom to smere zlepšila? 

Na jeser1 tohto roku plánujeme festi,·al najväčších inscenácií posledn)•ch se
zón banskoby Lr·ickej oper·y i z, ·olen kej činohry . Dúfame, že nám prídu po
cetní kritici a že okrem tlače mu bude \·enovať pozomosť i film a televíziu. 
Ekonomické v)·sledky I. polroka sú potešitdné - plán tržieb sme splnili na 
100 Oj

0
• návštevnosti na 113.5 0/0 a zároveii sme dosiahli úspoi'U na mzdovom 

fonde. Sme však zvedaví na ohodnotenie nasich umeleck)·ch v)·konov. 

Ďalšie otázky sme polo=.ili .Ján ovi ValacJw,·i. Co chystá banslwbystrická 
opera v budúcej sezóne? 
~a začiatku sezóny vystúpil náš úbor v divadelnej časti Sliač keho hudobné

ho !<'ta s inscenáciami Rigoletta. Carmen. Hrnčiarskeho bálu. ~etopi era a am
fit('alr·álnym prech·edením Krútňavy. Pn·ou premiérou bude Dvorákovn Ru
salka. Ďalej chystáme Rossiniho cvill kého barbiera, z operiet ~lillocker·ovho 
Žobravého študenta. 1\aštudo,·aním tej to Ida ickej operety sa chce s aktívnou 
činnosťou rozlúčiť dirigent René Kubínsky. Baletný súbot· chystá predstavenie 
z ~Iozarto,·cj variačnej tzv. Sonáty ,\ dur. Schumanno\"110 Karnevalu a Staň
kovho baletu Biele v cicrnom, za ktoré dostal na tohoročnej súťaži malých 
baletn)·ch foriem v Pt·ahc čc tné uznanie. n,·a operné tituly sú zatiaľ ncurčené; 
jedn)·m z nich má byť súčasné di<'lo, ktorým chceme uctiť 20. v)•ročie Slo
venského ná t·odného povstania. 

Pra'l-·da, v tomto ~·ýpočte nie sú zahrnuté slá1•nostné a/.;adémie k ~ýznam
ným príle:.itostiam a výročiam, 't·äi:šinu ktorých má DJGT tief. na starosti -
i keď by azda bolo lepšie presunúť túto čestnú úlohu na ochotníkov a súbory 
ĽGT ~·zhfadom na preťa:.enosť divadelných pracovníkov. Plánujete i samo-
statné orchest rálne ~·ystúpenia? 

amosta tné orche trálnc koncerty sú ambíciou každého diYadelného ot·chcs
tm i dirigenta, veď pre Ol'chestl'álne teleso znamenajú možnosť ďalšieho zdo
konafo,·an ia svojej práce a rozšírenia repertoáru. Ziaf. zájazdový režim našej 
opel'y, ktorý vcfmi sťažuje každodennú diYadclnú pr·ácu, nedovoľuje viac 
ako jeden samostatn)' orchestrálny koncert; v('ď i zo yzdialených miest (okrem 
nieko[kých výnimiek) sa vždy vraciam<' do Banskej Bystric<'. 

I<to sa bude podieľať na ré=.ii spomínaných premiér? 

Naši stáli pohostinskí režiséri - Branislav 1\:.riška z košického Státneho 
divadla a Václav Včžník z Janáčko,·cj opery v Bme. S oboma máme v)'borné 
skúsenosti a dúfame, že poluprára s nimi potr·vá i naďalej. 

Zaznamenal Igor \'ajcla 

Ľubn Baricová a Andrej Kucharský v novonaštudovanej inscenácii Cajkovsl·ého opery 
Eugen Onegin na scéne opery S.VD v Bratislave ' ~ 

Foto: J. Vavro 
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O SPIEVANOM HLASE*) 

JÁ.~ STA?\! L\\ ' 

Vefk)· pokrok vo foniatrii a experimentálnej fonetike v posledn)rch de aťro · 
ciach dal podnet k no\·)·m výskumom artikulačnej a akustickej stránky spevác
keho umenia. Yýskumy sa konajú rozličnými prístrojmi. S pokrokom techniky 
vznikajú aj nové prístt·oj e, ktor)rmi sa robí výskum reči hovorenej a spie
Yanej. Sta rý problém vzťahu hudby a reči sa skúma prístrojmi a metódami 
dnešnej vedy. Z posledn)·ch tak)·ch pt·istrojov môžeme uvies ť automati cký 
analyzátor, zva n)· "vidi teľnú reč" , o ktorom písali jeho pôvodcovia H.. K 
Polter, G. A. Kopp a H. C. Green v diele Visible speecl-1- ( 1ew York 194.7), 
zmienili sme sa o úom už dávnejšie pt·i riešení otázok umeleckej reči. Aké 
znamenité výsledky donáša taký to prístroj pt·i výskume, dobre vidíme naj
novšie v knihe K S e cl l á c k a a A. S y c h ru Iludba a slo~'O z experimen
tálního hlediska (Praha 1962). 

Hla v speve sa skúma dnes metódami experimentálnej fonetiky " mnohých 
krajinách. U nás sa tak~· výskum robí v Prahe v kabinete experimentá lnej 
fonetik y Cs. akadémie vied. :\lnož t\·o prác z tohto odboru nniklo na oviet
!.kych konzervatóriách. ·o vé po hi a dy doniesli práce Bagadurova. Zasedatc
leva, ~Iafutina, Levidova, Robotnova, Organova, Aspelunda. Rudakova a in)·ch. 
Pre vážnosť vedeckého výskumu a ponímania umeleckej reci v SSSR vznikli 
labora tóriá e.:-.::perimentálnej fonetiky na každom konzervatóriu. V moskov
skom vznikla p ráca D. A sp e l und a Rozvitiie pevca i ;ego golosa (Moskva 
j 962), ktorá u nás vyšla aj v českom prekl ade. Inak v tomto odbore pracujú 
aj inde. NajnoYšie prevratne zasiahol do tohto odvetvia francúzsky učenec 
a spevák Raoul H u s s o n. Už r. 1935 písal o tvorení timbru vokálov ho
vo rených a spieYaných. Potom nasledovali mnohé ďal š ie práce o rozl ičn)·c h 
otázkach hovoreného a najmä spievaného slova. V nich využíva svoje w J'kf· 
skúsenosti spevácke a svoje vedomosti v matematike, fyzike, biológii a expe
rimentálnej fonetike. Význačná je jeho štúdia z r . 1950 o základných fyzio
logických a akustických javoch v spievanom hlase (Etude des phénom ennes 
phy siologiques et acoustiques fondamentaux de la v oix chantée, Paris 1950, 
91 str. a 34. obr.). Napísa l viac iných prác, napr. o neuro-psychických nťa
hoch medzi fonáciou (tvorením hlasu) a audíciou (počúvanie hlasu), a to 
v Cahiers d'Acoustique III. 1951. Písal o akustike sály zo spe,·ákovho a reč
níkovho stanoviska (tamze 1\', 1962), o aku tických, fyziologick~·ch a psycho
fyziologických podmienenostiach hudobnej estetiky (tamže Y, 1953) atď. 
Z uvedenia asp01'í niektorých jeho prác vidíme, aká rozsiahla je problematika 

· ) 1\'apísané v spolupráci s Delfínou Stanis/a1•ovou 

.... Záber :; inscenácie Barbiera ::o Sev illy na scénť' Státneho diw iCila v Košiciach 

Foto : :\L Litavská 
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spie,-aného hlasu. :\fožno tu spomenúť. že R. Hu_sson s J. B. Sl~víkom Pll:bli
ko,-ali u nás roku 1953 krátky pi'Íspevok Arclutel-aurní akusLLka s hledLska 
výkonného ume/ce (Siaboprudý obzor) . 

\'Simnime si Ysak jeho knihu La 'I'Oix chantée _(Par!s 19?0); sl?v7nský P~:: 
klad titulu knihy je Spie;·aný hlas_ Cien :\'úrodneJ lekar keJ akademte v Partzt 
A. :\l o ul ong u eL Y predhovore k tejto knihe píše, že sa ľíou prv)· raz 
v dejinách ľudstva dostáYa úpln)· vedeck)• a praktický dokument_ o hlase.*) 
R. II us on sa tradičnou fyziológiou hlasu zaoberá len v krátkoslt, ale za_to 
viac miesta venuje tým v)·kladom. ktoré nov)·m pôsobom osvetľujú osobtL
nú fyziológiu spevu. Zaoberá sa veľmi dôležitou vn~tornou senzibilito~ a P?
Lom venuje pozomosť skúman iu a v)-znamu popudll\-ého problému trtedenta 
a klasifikácie na tesiLúrv. Donáša rozbor všetk)-ch n.1kálnyeh te~hník. Podáva 
fvziolo"'ickú anal)·zu záidadn)•eh metód použh-an)·ch pri nácviku a vzdelávaní • t:> 

spievauého hlasu. . . . 
Sám autor knihy píše v úvod<', Žť' v)·k lad t)•chto JaVO\' neextstuje do_terat: 

v žiadnom jazyku. :\'iekloré jeho v)·klady sa môžu zdať elementúrnym1. ale 
cloLeraz ich nikto nepoda l Lak prehľadne a jasne a okrem toho nik ich doteraz 
nepodložil experim entálnymi v)· kumami. ktoré sú poll·ebné práve aj pre oby
cajnú vokálnu ,-)·chovu. \' tom je ,-cfká prednosť IIussonovho diela. Problémov 
je mnoho. 

Zasta,·me sa pri požiadavkách divadelného. resp. operného spevu. R. Husson 
o tejto problematike píše dosť obšírne (str. 101-117). V)•sledkom jeho skú
mania je, že niC't dvojak)-ch fonačn)·ch r~·ziológií pre salónny a divadeln)· 
spev, ale v praxi diYadeln)r spev kladie veľké nároky. ktoré presahujú fyzio
Ioo-ické I)Odmienenosti za ob,·čaJ'n\·rh okolností a treba ich objasniL Výskumy t:> • • 

sa robili rozličn~·mi spenikmi. a Lo najmä z parížskej opet·y .. \ tak medzi 
hlavn)·mi podmienkami sa zistili štyri požiadavky: L požiadavka fr ek ve n
e ie. 2. i n ten z i ty, 3. ti mh t' u a It. požiadavka ne un a veno s l i. 
UYediem<' nieklot·é zistenia. 

Pri požiadavke fr ek,. en c i e muž pri ho,-o,·enom hlase dosahuje (v pr
,·om rcgistri) 240 cyklov za seku ndu pri h lbokých hlasoch a 280 pt·i vysokých 
hlasoch; nikdy neprekračuje 300 cyklov. Iné pomery sú pri spievanom hla
se. Tu muž bežne pouzh·a vy okú hranicu svojho registra, a to 400 cyklo\· 
za sekundu bas a 500 tenor. Zenv hovo;·ia normálne na vlnách od 180 do 220 
cyldo,· prsn)·m hlasom a 300-SOO cyklov pri hlavovom hlase. Zena ľahko 
do iahne v speve 800 cyklov (konlraalt), 1100 cyklov (soprán), ba aj 1300 
cyklo,· (ľahk)• soprán). Ema Sacková dosiahla 1800 cyklov a :\Iado Robinová 
(Paríž) 2300 cyklov. 

Pri i n te n z i te sa uvádza. že zvuková úroveň v intímnej konverzácii 
nepresahuje 40 decibelov. k)·m mocné hlasy veľkej opery dosahujú, ba aj 
p1·esahujú 130 decibelov pri v)•chode z úst. Akustická sila (vo wattoch) vyvi
nutá od 40 do 130 decibelov je o miliardu rá;; väčšia. Preto R. Ilusson naz)•va 
divadelný spev spevom velkei sily. 

Ti m b r e hla u sa experimentálne ťažko meria. R. llusson (102) pouka
zuje na Lo, že spevákov hlas musí byť prenikavý, aby mal dostatočnú nosnosť. 

•) Profesor slavistiky na univerzite v Paríži :\Jare Y e y bol veľmi láskavý a na požia· 
danie nám poslal Hussonovo dielo. Aj tu mu vyjadrujeme svoju povďačnosť za to. 
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Tento jav sa určuje osobitosťou, ktorá sa vzťahuje na mimovokálny timbre. 
Úalej spevákov hlas má byť hutný, aby zachoval Lú istú zvukovú kvalitu, 
keď spevák mení orientáciu zoči-voči poslucháčovi. J\1u sí byť obiemný, aby sa 
hodi l na reprezentatívny charakter určit)·ch úloh: tu sa berú do úvahy roz
mery miestnosti. R. Ilusson ďalej hovoi'Í, že hlas má poskyto,·ať prijateľné 
vibrato, ktoré zodpovedá určiL)·m obvykl~·m normám. 

:\'apokon je požiadavka n <' un a veno st i. V hovorenej reči samohláska 
trvá približne 115 sekundy. Keď a vy lovuje na 150 cykloch za sekundu, hla
sivk) sa sťahujú p t·ibližne 30 ráz. Ak však tenot· drží vysoké C 10 sekúnd, 
jeho hlasivky sa sťahujú 5000 ráz za ebou vo veľmi r)·chlom tempe. ~Iusson 
ďal ej podot)·ka, že spevák okrem toho musí spievať nielen dlho, ale aJ čas~o . 

Dalej sa rozvádza požiadavka f re k v en ci e. Divadelný spev požaduj~, 
aby spevák mohol použiť normálny regis~et· s'·?jho hlasu (pt·vý register m~ŽI, 
druh)• ženy) až po hornú hranicu. a čo vtac, Žiada sa. aby bolo možno realtz?: 
vať efekt silv s ľahko (ou a bez pdlišnej únavy. Y tomto smere sa robtli 
expcrimcntál~c ,-)·sk umy od roku 195 L l·t l Iusson po nich pokladá Li~to 
problémy za ricsené. :\fašli sa tu tri hlavné podmienenosti: a) treba vyhovteť 
určiL)•m · neuro-motorick)·m požiadavkám, z ktor)·ch prinajmenej jedna má 
imperatín1y charakter, b) našla sa uľahčujúea nemo-endokrinná p~d_miene
nosť c) zdá sa, že anatomickú podmienenosť sa požaduje na použtlie spo
men~t<·ch re"'islrov a Láto sa kladie nad uľahčujúcu neuro-motorickú pod-• t:> 

mienenosť. 
R. I [usson a ďalej zaober·á neuro·motorickou podmienenosťou. Ilovorí 

(102), že ľud ký hlas nemôže dosiahnuť vrchol svojho pl'vého alebo druhého 
registra na hocakej samohlá ke nena7"''llizo,-anej (bez nosovosti), iba ak sa 

,. 

HUDOBNE POSONIENSIA 
VO VIEDENSKÝCH ZBIERKACH 

O čulom hudobnom živote Bratislavy v 
minulosti sa v samotnej Bmtislavc zachova
lo veľmi málo prvotných prameľíov (a ak 
sa čim skôr nevyrieši problém centrálneho 
hudobného archívu, hrozi to aj mnohým 
prameľíom súčasnosti). Väčšie či menšie tor
zá bratislavskej hudobnej kultúry, počnúc 
vari jedinečnou kolekciou siedmych stredo
vek)·ch iluminovaných misálov, zachovali 
sa však v susedných krajinách, najmä v 
Maďarsku a Rakúsku. Na podnet dr. Pavla 
Poláka, C. Se., z Ústavu hudobnej vedy SAY, 
som sa informatívne oboznámil s fondmi 
dvoch centrálnych viedenských hudobných 
archívov, so zbierkou Spoločnosti priateľov 
hudby a hudobného oddelenia Rakúskej ná
rodnej knižnice (tretia zbierka v hudobnom 
oddeleni v iedenskej Mestskej knižnice ne
bola v dôsledku stavebných úprav prístup· 

n{t}. Obc spomínané hudobné kolel<cie ob
~ahujú pomerne vefký počet skladieb bra
tislavsk)·ch komponistov. najmä z obdobia 
klasicizmu. V nicktor)·ch prípadoch ide o 
diela, ktoré holi doteraz neznáme, inde o 
skladby síce menovite známe, no doteraz 
neprístupné. 

V zbierkach Spoločnosti priateľ ov hudby 
sú bohato zastúpetú najmä Anton 7.immer
mann (1741-1781) a Juraj Dru~ecký 
(1745-1819). Z Zimmermannovej tvorby, 
ktorá sa lu opatruje, si zaslúži pozornosť 
napr. šesť sonát pre husle a čembalo, vyda
ných v Lyone, 5 sextet pre 2 husli, 2 lesné 
rohy, violu a bas (jedno sexteto asi chý
ba, pretože zrejme išlo o cyklus šiestich 
se:"~:tet - jedno má v názve N° 6), 3 diverti· 
mcntá pre triové obsadenie, 2 symfónie (C, 
D), koncert (D) pre čembalo a malý or· 
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spie,·aného hlasu . .\ložno Lu spomenúť, že R. Hu_sson s J. B. Sl~víkom Pll:bli
ko,·ali u nás roku 1953 hálky pi'Íspevok Arcluteliturni akusLLlia s hledtslia 
výkonného umelce (Slaboprudý obzor) . 

Himnimc si však jeho ]mihu La ·voix chantée (Paris 1960) ; slovenský pre
klad titulu knihy je Spie1·aný hlas. Cien :\'úrodnej lekár kej akadémie v Paríži 
A. .\l o uJo ng u et v predhovore k t<'jlo knihe píše, že sa ľíou prv)· raz 
V dejinách f udslva dos tÚ Va Úpln)• Yedeck)• a praktický dokument. O hlase.*) 
R. II us on sa tradičnou fyziológiou hla u zaoberá len v krátkosti, ale za~o 
viac miesta venuje tým \')·kladom. ktoré nov)·m pôsobom osvetľujú osobit
nú fyziológiu spevu. Zaoberá sa veľmi dôkžitou vn~lornou scnzibilito~ a P?· 
tom ycnujc pozornosť skúmaniu a v)·znamu popudll\·ého problému tr1eden1a 
a klasifikácie na tesitúrv. Donáša rozbor všetk)·ch "'_.kálnych te~hník. Podáva 
fvziolo.,.ickú anal)·zu záldadn)•ch metód použh·an)·ch pri nácviku a vzdelávaní • \:> 

spicvaného hlasu. . . . 
Sám autor knihy píše v úvod<', Žť' ,-)·klad t)•chlo Javov neexistuJe doterat: 

v žiadnom jazyku. :\'iekloré jeho v)·klady sa môžu zdať elementárnymi. ale 
doteraz ich nikto nepoda l tak prehľadne a jasne a okrem toho nik ich doteraz 
ncpodložil experimentálnymi v)· kumami. ktoré sú potrebné práve aj pre oby
cajnú vokálnu ,-)·chovu. \' tom je vdká prednosť IIussonovho diela. Problémov 
je mnoho. 

Zasta,·me sa pl'i požiadavkách divadelného. resp. operného spevu. R. Husson 
o tejto problematike píše dosť obšírne (str. 101-117). V)•sledkom jeho skú
mania je, ze niC't dvojak)·ch (onačn)·ch r~·ziológií pre salónny a divadeln)· 
spev, ale v praxi divadelný spev kladie veľké námky. k toré presahujú fyzio
Joo-ické podmieneno ti za ob,·čaJ'n\·rh okolností a treba ich objasniť. Výskumy t:> • • 

sa robili s rozličn)·mi spcYúkmi. a to najmä z parížskej ope1·y .. \ tak medzi 
hJavn)·mi podmienkami Sa zis tili Šl~Ti požiadaYky: 1. požiadavka fr ek Ve n
C i c. 2. i n ten z i ty, 3. ti m b ,. u a ft. požiadavka ne un a veno s l i. 
Un•di<>me niektoré zistenia. 

Pri požiadavke rr ek venci c muž pri ho,·ot·<'nom hlase dosahuje (,- pr
,·om rcgi tri) 240 cyklov za seku ndu pri hlbokých hlasoch a 280 p1·i vysokých 
hlasoch; nikdy neprekračuje 300 cyklov. Iné pomery sú pri spicvanom hla
se. Tu muž bežne používa vy okú hranicu svojho registra, a to 400 cyklo\· 
za sekundu bas a 500 tenor. Zenv hovo;·ia normálne na vlnách od 180 do 220 
cyklo,- prsn)·m hlasom a 300-500 cyklov pri hlavovom hlase. Zcna ľahko 
do iahnc v speve 800 cyklov (kontraall), 1100 cyklov (soprán), ba aj 1300 
cyklo,· ( ľahk)• soprán). Ema Sacková dosiahla 1800 cyklov a :.\Iado Robinová 
(Pai'Íž) 2300 cyklov. 

P1·i i n Len z i te sa u,•ádza, že zvuková úroveň v intímnej konverzácii 
nepresahuje 40 decibelov. k)'111 mocné hlasy veľkej opery dosahujú, ba aj 
presahujú 130 decibelov pri v)•chode z úst. Akustická sila (vo waltoch) vyvi
nutá od 40 do 130 decibelov je o miliardu rá;;; väčšia. Preto R.. Ilusson nazýva 
di,·adelný spev spevom ve[kei sily. 

Ti m b r e hla u sa experimentálne ťažko meria. R. Husson (102) pouka
zuje na Lo, že spevákov hlas musí byť prenikavý, aby mal dostatočnú nosnosť . 

•) Profesor slavistiky na univerzite v Paríži :\Jare Ve y bol veT mi láskavý a na požia
danie nám poslal Hussonovo dielo. Aj Lu mu vyjadrujeme svoju povďačnosť za to. 
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Tento jav sa určuje osobitosťou, ktotá sa vzťahuje na mimovokúlny timbre. 
Ďalej spevákov hlas má byť hutný, aby zachoval Lú istú zvukovú kvalitu, 
keď spe\'ák mení orientáciu zoči-voči poslucháčovi. l\1usí byť obiemný, aby sa 
hodil na rcpi·czenLath·ny charakter určit~·ch úloh: tu sa berú do úvahy roz
mery miestnosti. R. llusson ďalej hovoi'Í, že hlas má poskyto,·ať prijateľné 
vibrato, ktoré zodpovedá určit)·m obvykl:\•m normúm. 

:\'apokon je požiadavka n e un a veno s l i. V hovorenej reči samohláska 
tr,·á približne 115 sekundy. Keď a vy lovuje na 150 cykloch za sekundu, hla
sivk) sa sťahujú priblizne 30 ráz. Ak však lcno1· dd:í vysoké C 10 sekúnd, 
jeho hlasivky sa s ťahujú 5000 1·áz za ebou vo veľmi rýchlom tempe. ~Iusson 
ďalej podot)·ka, že spevák okrem toho musi spievať nielen dlho, ale aJ čas~o. 

Dalej sa rozvádza požiadavka f l' ek v en c i e. Di,·adclný spev požaduj~, 
aby spevák mohol použiť normálny regislcl' svojho hlasu (prvý register muž1, 
druh)· Ž<.'ny) až po hornú h!'anicu. a čo viac, žiada sa. aby bolo možno realiz?: 
,-ať efekt silv s fahko (ou a bez pdlišncj únavy. \' tomto smere sa robili 
experimcntál~<' v)·skumy od roku 195 t. l·t l lusson po nich pokladá ti~to 
problémy za riešené. :\Tašli sa tu tri hlavné podmienenosti: a) treba vyhov1eť 
určit)·m · ncuro-motorick)·m požiadavkám, z ktor)·ch prinajmenej jedna má 
imperatín1y charakter, b) našla sa uľahčujúca nemo-endokrinná p~d.miene
nosť c) zdá sa, že anatomickú podmienenosť sa požaduje na použ1lle spo
mcn~t<·ch rc"'istrov a táto sa kladie nad ufahčuj'úcu neUI·o-molorickú pod-• t:> 

miencnosť. 
R. IIusson a ďalej zaoberá neuro-motorickou podmienenosťou. Hovorí 

(102), že ľud ký hlas nemôže dosiahnuť vrchol svojho prvého alebo druhého 
registra na hocakej samohlá ke nena7_.'llizo,·anej (bez nosovosti), iba ak sa 

,. 

HUDOBNE POSONIENSIA 
VO VIEDENSKÝCH ZBIERKACH 

O čulom hudobnom živote Bratislavy v 
minulosli sa v samotnej Bratislave zachova
lo veľmi málo prvotných pran1e1·1ov (a ak 
sa čim skôr nevyrieši problém centrálneho 
hudobného archívu, hrozí to aj mnohým 
pramet'íom súčasnosti). Väčšie či menšie tor
zá bratislavskej hudobnej kultúry, počnúc 
vari jedinečnou kolekciou siedmych stredo· 
vekých iluminovaných misálov, zachovali 
sa však v suscdn)•ch krajinách , najmä v 
.\Iaďarsku a Rakúsku. Na podnet dr. Pavla 
Poláka, C. Se., z Ústavu hudobnej vedy S.\Y, 
som sa informathrne oboznámil s fondmi 
dvoch centrálnych viedenských hudobných 
archívov, so zbierkou Spoločnosti priatefov 
hudby a hudobného oddelenia Rakúskej ná
rodnej knižnice (tretia zbierka v hudobnom 
oddelení viedenskej Mestskej knižnice ne
bola v dôsledku stavebných úprav prístup-

n{t). Obc spomínané hudobné kolekcie ob
~ahujú pomerne vcrký počet skladieb bra
Lislavsk)·ch komponistov, najmä z obdobia 
klasicizmu. V nicktor)·ch prípadoch ide o 
diela, ktoré boli doteraz neznáme, inde o 
skladby síce menovite známe, no doteraz 
neprístupné. 

V zbierkach Spoločnosti priateľov hudby 
sú bohato zastúpe1ú najmä Anton 7.immer
mann (1741-178t ) a Juraj Dru;ecký 
(1745-1819). Z Zimmermannovej tvorby, 
ktorá sa lu opatruje, si zaslúži pozornosť 
napr. šesť sonát pre husle a čembalo, vyda
n)•ch v Lyone, 5 sextet pre 2 husli, 2 lesné 
rohy, violu a bas (jedno sexteto asi chý
ba, pretože zrejme išlo o cyklus šiestich 
sextet - jedno má v názve N° 6), 3 diverti
mentá pre triové obsadenie, 2 symfónie (C, 
D), koncert (D) pre čembalo a malý or-
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" k1·ytie" zvuku realizuje na optimálnej výške, ktorá sa obmieňa trochu s opa
kovanou popudlivosťou. R. Husson hovorí, že ~oto krytie otvorených zvukov 
je speváckou " pasážou'. Týmto nanajvýš fyziologickým javom sa autor zao
beral osobitne. Zaoberá sa ďalej neuro-motorickou podmienenosťou, ktorá via
že timbre samohlásky na frekvenciu výslovnosti. Výsledkom jeho skúmania 
v tomto smere je pozna tok, podľa ktorého v speve s "veľkou silou" treba 
brať do ochrany jemný neuPo-motorický mechanizmus hlasiviek a táto okol
nosť si vyžaduje obetovať vokálny timbre výške, ktorá sa má dosiahnuť (104) . 
R. Husson podáva výklad o nazalizovaných (nosových) samohlásk.ach zo 
stanoviska neuro-motorického funkcionovania hlasiviek. Táto otázka sa týka 
jazykov, ktoré majú nosové, nazalizované samohlásky (francúzsky, portugal
ský, poľský) . Aj u nás však, hoci nosové samohlásky nemáme, počujeme 
neraz nazalizáciu samohlások v umeleckom speve. R. Husson po výskumoch 
hovorí, že v divadelnom speve nazalizovan)·m hláskam, resp. zvukom sa 
treba vyhýbať za každú cenu. Ak sú v jazyku nosové samohlásky, treba ich 
ohraničiť na otvorené nosovky, a to tak, aby boli čo najmenej nosové. Pri 
"pasáži" treba vylúčiť akúkoľvek nosovosť a nosovú samohlásku - daného 
jazyka - treba nah!'adiť zatvorenou samohláskou, ktorá je akusticky danej 
nosovke najbližšia. 

R. Husson hovorí potom o neuro-endokrinných podmienenostiach a napo
kon o zvláštnych prípadoch sopránov, ktoré spievajú v treťom a štvrtom 
registri (Mado Robinová, Erna Sacková, Yma Sumac atď.) . 

Ďalej je otázka správnosti spievaného hlasu. R. Husson hovorí , že by sa 
zdalo, že z požiadavky frekvencie vyplýva a j správnosť, ale v akustičnosti 
to tak vôbec nie je. Zv uková správnosť , rozvádza ďalej R. Husson, závisí 

chester, no najmä melodrámy Andromeda 
a Perseus (existujú z nej kompletné orches· 
trálnc hlasy a dvojmo klavírny výťah) a 
Leonardo a Blandina (iha klavírny výťah, 
zhotovený Mariannou Luhi). Juraja Dr·ušec· 
kého (1745-1819) reprezentujú, pochopiteľ· 
ne, najmä skladby pre dychové súbory : 17 
partít pre 2 hoboje, 2 anglické rohy, 2 
lovecké roh y a fagol, ďalej 21,. partít pre 
2 hoboje, 2 rohy a fagot ; z ostalných skla· 
dieh sú zaujimavé di vertimenlá pre éemba· 
lo a sinfonia "La Bataglia" pre dva orches· 
tre. Bratislavský mestský hudobn)' riadileT 
František Tost (1745-1829) mit v tejlo 
zbierke značný počet čcmbalových reduto· 
vých nemeckých tancov a menueto'l (5 cyk· 
lov zväčša po 12 tancov) . Pozoruhodné sú 
aj klavírne ("pour le clavecin ou Piano· 
Forte" ) skladby bratislavského klavírneho 
virtuóza a pedagóga Františka PnYla H.i A"le
ra. Sú to klavírne ron dá ( 3), sonáty ( 4 ) i 
rozmanité piesy, vydané na rozdiel od pred
chádzajúccih nie vo Viedni, ale v Bratisla
ve u Schauffa, doteraz neznámeho vydava
teľa. To, že Spoločnosť priaterov hudby 
vlastní celé desialky tlačených i opísaných 

236 

skladieb-Jána Nepomuka Hummela (1778-
1837), netreba zdôrazr"\ovať. 

V hudobnom oddeleni H.akúskej národ· 
nej knižnice majú od Zimmermanna okrem 
chritmových skladieb hlavne komorné sklad
b~·. pôvodne patrili Stýrskemu hudobnému 
zu r·uženiu v Stýi·skom Hradci: 12 kvinte! 
pre 2 husli, 2 violy a has, 6 kvarlet pre 
2 husle, v iolu a has, 12 Zingaresi ( !) pre 
čembalo a hlasy symfónie č. 3 (B). Kata
lóg zbierk y upozorríuje aj na to, že adagio 
z Zimmcrmaru1ovej 3. sonáty pre husle a 
čembalo vyšlo v diele J. B. Cartiera L'Art 
du Violon ou Division (Paris s. a. ). Drušec
k)• je tu zastúpený okrem troch partít pre 
d ychové súbor:-r najmä cyklom 12 kvartel 
JWC 2 husli, violu a bas, ako aj niekoľk)'· 
mi tancami. Riglcr tu má Anleitung zum 
Klavier Iur musikalische Lehrstunden, ktorý 
mu roku 1791 už v druhom vydaní vydal 
Schaufi. Je to zrejme predchodca jeho veľ
kej školy, vydanej roku 1798 v Budíne. 
Tvorba Heinricha Kleina (1756-1832), kto· 
rý bol podr a toho, čo o t"oom vieme, hudob
níkom európskeho formátu, je tu po prvý 
raz doložená konkrétnymi ukážkami. Schauf-

~ ~~eve o~ au~itívneh~ ko~texu subjektu, tak isto a j od prijímacieho a prená
SaJuceho ustroJa, .ktorym Je .~cho. Hlas J?Odľa neho môže mať mim.oriadny 
rozs~h bez to?o, ze h?' sa poz~adavka spravnosti plne uskuoočnila, čo pri nie
ktorych spevakoch byva, dodava Huson a hovorí že rozsah hlasu závisí od 
~leuro-moto~i.ckého ústroja subjektu, kým správn;sť závisí predovšetkým od 
Jeho senzonalneho ustrojenia. 

. Raoul Hu~son _sa podrobne zaoberá požiadavkou i n t c n z j ty. Podáva 
vysledky sku~~ma v ?hla~ti n~uno·motori~kej , hlasivkových väzov, pravého 
srd~ a~?'· Pouz1Va tu aJ. slmmame A. M. ~ 1 Gi or g i o vej, Fisiologia della 
resptra"_,wne nella fo~zt?ne (Corso teorcttco-pratico di foniatria, Torino 1956). 
~e l~,ove sa tu u~azuJe~ z~ och~blo.sť. pravého srdca číha na speváka "veľkej 
s1ly , a keď sa tato obJavt, robi ťazke prekážky veľkej vokálnej intenzite (str 
108). . 

Veľmi delikátna je otá~k!a timbru, lebo sa vzťahuj e na prenika'"osť , resp. 
ostr?s ť (lesk) hlasu , ďa.leJ ?a. hutnosť, roz~ah a vibrato. Prvoradý význam 
v divadelnom speve ma pri timbre hlasu Jeho prenikav<>sť. Ak je v tomto 
smere nedo~t~tok v hlase, jeho použitie v divadle, píše R. Husson (111), je 
s~oro ne';lozne, leb~ tu sa hlas zdá hluchý a nemá nosnosť. R. Husson skúmal 
vset~y , lleto pod~Ienky _divadelného hlasu. Timbre je podľa jeho učenia 
d';'OJaky, a. to vokaln?' a m1movokáln y. Prvý pochádza z hrdelno-ústnej dutiny, 
ky:O ~ruhy z Ia:yngalnych (hrtanových) kvalít (50). Prenikavosť je pri tvorení 
kazdeJ samohl~sky daná závažnosťou harmónie obsiahnutou medzi 2500 
a 3500 C):klamJ_. Pri tom ~e~de o ich množstvo pri akcii v ústnej dutine, ale 
? hrtanove kvahty. Harmoma VIO vokálnom spektre je tým silnejšia čím vyšší 
Je tonus pri spájaní hlasiviek (111). Casť tonusu vzniká z vôle s.ilijektu prt 

fove vydanie jeho šiestich Contre-Danses 
ho_ legitim uje ~o svetského skladateľa, kým 
zbrerka Devol!o Sacris Hymnis, obsahujúca 
Šlv?r·hlasné úpravy duchovných piesni so 
sprrevodom organa, vydané roku 1815 u 
bratislavského Belnaya, súvisela asi s Klei
novým pedagogickým povolaním. Aj Rakús
ka národná knižnica vlastní veľk\' počet 
llummelových skladieb. • 

Z kartoték dvoch naj väčších viedensk)•ch 
lrudobných zbierok vidno že tvorba bra
tislavských reprezentantov' klasicizmu nebo
la l? kálne obmedzenú, kým skladby kom
ponrstov neskorého baroka a klasicizmu kto· 
ri pôsobi li na slovenskom vidieku, dd Ra
kúska .neprenikli (Fr·ancisci Budinský Zlat-
ník, Bilnický atď.). ' ' 

Vzhradom na to, že nem:ílo posonicnsii 
vo viedenských hudobných zbierkach pred
stavuje unikáty, bolo by potrebné získať 
7. týcl~to prameňov mikrofilmy - najjedno
r~uchš•e na základe existuj úcej dohody medzi 
CSSH. a H.akúskom o výmene mikrofilmov 
ar·ehívneho materiálu, ktorá hy sa iste dala 
rozšíriť aj na hudobné pramene. Získaním 
mi krofilmov by sa urýchlil n ielen výskum 

všetkých fáz klasicizmu na Slovensku, ale 
~~ska~a hy sa i možnosť sprístupniť najlep
s•e. dJela ~ohto obdobia dnešnej interpretač
neJ prax.t (na jmä pre mládež študujúcu 
hudbu). Nazdávam sa totiž, že hy v takom 
type edície, ako je Musica viva historica 
ktorú vydáva Státní hudební vydavatclství: 
mohla vyjsť napr. kritická reedícia Zimmer
mannových husľových soná t alebo výher z 
klavírnej tvorby obdobia klasicizmu. Takéto 
vydania by, prirodzene, neurobil i neaktuál
nou vedeckú edíciu prameJ'iov h udby na Slo
vensku, klorá sa, dúfaj me, v dohľadnom 
čase zrodí pod egidou Ústavu hudobnej ve
dy SAV. 

Spolu s vydávaním prameňov hudobnej 
minulosti Slovenska bolo hy treba začať aj 
s ich popularizovaním v koncertnej pra.'CÍ. 
H.ozhlasové naštudovanie Zimmermannovej 
melodrámy je tak isto aktuálne a reálne 
ako povedzme uvádzanie Drušeckého ko
morných skladieb pre dychové súbory, ktoré 
sa u nás Y ostatnom čase tak sľubne roz
víjajú. 

Ladislav Mokrý 
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akcii a druhú cas( pochúdza z aktivácie podnebi~, určenej čiasLočne ':o~ál~ou 
technikou subj ektu. R. llusson podot)rka, že ttelo dva pramene to111ckych 
prínosov určujú v)•chovn)' proces. . . 

Co sa týlw hutnosti hlasu, táto je nezávislá od úpravy h t·dclno-ústneJ dut•~Y· 
Podľa v)rskumov hutnosť timbru rástla s vertikálnou hlb!w u, vakou s~ hlaSI\I
ky spájali pri každej fáze fonač~ého záveru. Z toho V):plyva, ze veľke_ hrta~;' 
majú v tomto smere v)·hodu. Am tu však vš~~~o.:;epl~tt do ~od··~~nostt. ~a-~J·~ 
mavé je, že všetky uvedené speváčky s "vys~·~· rcgt~tramt_maJU veľmi stlne 
h lasivky, hoci ich lat·yrLx (hrtan) má obycaJnC nc •~ apadne ro~m~ry (~ -~~) . 
V crtiká lne hlbka hlasiviek je väčs ia pri hl bkach ako pn v)rškach , cl a leJ Je. vacsta 
pri zadu)·ch zatvorených samohláskach, ako pri '.'šetk)·~h ostatn5:~h. ~astte~ keď 
sa timbre stemňuje, a rasti e, ak sa postavcme dutmy rozvtJa tym, ze sa 
zväčšuje impedancia (zdanlivý odpor) privodcná ?a lar·y~x (112) ._1~ .• 1-Iusson 
všal' podotýka, že hoci hutnosť zvukov vyslovenych ~ubj ektom ~avt st predo: 
všetk)'m od individuálnych anatomick)rch daností , Jednako pr~ ve. uv.ed:ne 
činitele sú fyziologickými prvkami, kLoré netreba zanedbať vo vo~alneJ vyucb~. 

Co sa týka obj cmnosti hlasu, zisťuje sa, že objemné hlasy maJÚ v~dy ľ_udt a 
s dlhou a pricst•·annou Ju·delno-ústnou dutinou. Objemnosť hlasu P.r~ hoc~.l~~~: 
rej samohláske závisí od intenzity základného tónu: Tento zvuk ~oze _zvac~1t 
svoju amplitúdu v konečnom vokálnom spe_ktre _1ba vo funkcu. ~osilnema. 
ktorú možno pd padne nájsť v hrdclno-ústnCJ dullne. _Toto. sa m?ze slať ~o 
far~xe pri samohláskach predného radu a v hrdelneJ dutine p•·• samohlas
kach zadného radu. 

Dlhšie sa R. llusson zastavuje pri probléme "vibrata". Pod týmto slovom 
rozumie moduláciu nízkej frekvencie, ktorá sa stavia nad moduláciu v )•šk): 
a môže dosiahnuť aj v)·šku a aj intenzitu hlasu. Jej periodicita sa kolíše medzi 
3 a 8 za sekundu, pri čom sa za prostredný normál pokladá 6. Ak sa frekven
éia znižuje na 5, dostáva už aspekt vlnenia alebo aj trasľavost~. ~k sa f~ek
vencia dYíha k 7 a 8, často prestáva byť badateľnou a hlas sa ]UV~ hladl'Y~· 
Normálna ft·ekvencia závisí okrem toho od rekurentnej (zvratneJ) popudlt: 
vosti subjektu. Dvíha sa na 6,5 pri tenoi·och a sopránoch a klesá na 5,5 pr1 
basoch 1<1 altoch. 

Pri týchto otázkach sa používajú v ýskumy prof. Eugena R~d~k~va z akus
tického labora tória Státneho konzervatória v lVloskve. Oznarml ICh osobne 
a R. Husson publikuje základné tézy prof. Rudakova (114). Fyziologick)· 
pôvod vibrala, pokiaľ ide o intenzi~u a frekv?nciu, ešte nie j ~ do podro.bností 
objasnený. Isté je, že vibrato je tóntckým preJavom mus~ul_atury la ryn?'atn?h?. 
zvie1·ača (sphincter). Preskúmalo sa, že vibrato frekvencJC Je b_adateľne _naJm.a 
pri otvorených samohláskach v susedstve krytia zvuku a že 1mpedcnc1a P~J
vodená na larynx sa ho usiluje nepatme zmenšiť. R. Husson (115) zaznaČUJ~, 
že výskum toho alebo oného vibrata je veľmi d~l ikátny,_ ~le možn~ ho rob1ť 
kombinoYanou hrou opoi')' (opory na timbre) a pnvodencJ Impedancte. Posled
ná sa určuje farbou vysloV10vaného hlasu. 

Pri probléme neunavenosti ide o dve veci:. ~~av~ ce?v~rálneho ? ervstva 
a únavu laryngálnej muskulatúry. Ilusson sa mrm obstrneJSie zaobera .. 

.Strata hlasu" je p1·e divadelného speváka vážnym problémom. NeJ_de_ tu 
o ~fóniu , t. j. stratu hlasu vôbec, ale o stratu intenzity hlasu a súčas~e aJ ~tas
točne a lebo úplne o stratu timbru - nielen vokálneho timbru, ale aJ premka-

238 

vosti , ostria hlasu. R. Husson expet·imentálne skúmal tento problém. Hovorí, 
že ak spevák má najväčšiu intenzitu ·120 decibelov, môže spievať pt·vé úlohy 
'" opere. Ak sa intenzita zníži na 110 decibelov, móže ešte spievať prvé úlohy 
v menších sálach, v sálach druhej kategórie, a le môže obsadiť už iba druhé 
úlohy v opet·e. Vtedy sa povie, že "stratil časť svojich vokálnych prostried
kov". Výskumy v oblasti intenzity h lasu ukázali, že pokles vokálnej intenzity 
môže a obyčajne vypl)rva z príčin , ktot·é vôbec nepochádzajú z lal'ynxu (hr
tana). ~Iedzi príkladmi takých príčin uvádza: 1. fahšiu a lebo ťažšiu únavu 
pravého srdca, 2. pokles brušného tlaku, 3. vyčerpan i e nadobličkového kor·
tecu (kôry). R. Ilusson podot)·ka, že tieto nedostatky ostávajú nepovšimnuté, 
ak sa lekárske vyšetrenie robí len laryngologicky. 

Uvádzame tu aspoň výsek z toho, čo Hussonovo dielo donáša. R. 1-Iusson 
robil výskum registrov, osobitne v unikátnom prípade parížskej speváčky 
Mado Robinovej. Obšírne sa zaobet·á "krytím' otvoren)rch zvukov. Skúma 
postavenie trubice hltanovo-ústncj pt·i fonácii. Tu sa uvádzajú kinorôntgenové 
snímky. Porovnáva sa spôsob artikulácie v hovorenej reči so spôsobom v spie
vanej reči. Zase sú tu snímky a nákresy. 

Otázok je veľa. R. 1-Iusson ich skúma s veľkým talentom, akríbiou a inteli
genciou. Noví pracovníci a čoraz novšie prístroje časom iste donesú ďalšie 
osvetlenie týchto problémov a nastolenie prípadne novej problematiky. 

Aj z toho, čo sme tu uviedli, môžeme vidieť, že otázka výskumu spevu, hla
su a spievanej reči je na nových cestách. Vedecké osvetlenie a riešenie prináša 
napokon vážne opot·y aj speváckej výučbe. Otázka vedeckého výskumu a vô
bec ponímania umeleckého spevu nic je dnes iba problémom vedeckých fone
tických laboratórií, lež zasahuje hlboko i do života opery a koncertných pódií. 
Vedecké diela, rozpravy a štúdie H. 1-Iussona, O. Hcy manna, R. Keldorľera, 
doc. Trojana, Ch. Kennedy Scolla, E. F. IIerberta-Cacsariho, krásna kniha 
francúzskej speváčky Madelaine ~Iansionovej (L'Etude du chant, Paris 1956) 
atď. sú priamo mobilizačn)'mi ukazovateľmi cesty aj k pt·aktickým úspechom 
v tomto odbore. Aké neblahé následky vo výkonnom speváckom umení má 
nedos tatočná odborná kvalifikácia mnohých učiteľov spevu, poukázal Jean
Claude Hivierc v predhovore ku knihe spomenutej francúzskej speváčky. Tu 
ide o praktickú stránku tých otázok, o ktorých na pozíciách prísnej vedy písal 
R. Husson. 

Poznanie vedeckých v)•skumov a praktickej práce v odbore umeleckého 
spevu v cudzine môže len pomôcť snahám o vysokú út·oveň tejto umeleckej 
oblasti u nás. ••• Na zahraničných koncertných pódiách sa 
objavila nová symfónia P. I. Cajkovského, 
označovaná ako jeho VII. symfónia. Nejde 
však o celkom originálne dielo tohto rus
kého skladateľa; skicoval ju už pred Pa
teti ckou (VI.) , ale nedokončil. Casť mate· 
riálu použil pre svoj posledný klavírny kon
cert, ktorý taktiež nedokončil (urobil tak 
po jeho smrti Tanejev). Zo zachovaných 
materiálov upravil Semjon Bogatyriev štvor
časfovú symfóniu . Tretia časť je Bogaty-

rievova inštrumentácia Cajkovského klavir
neho Scherza, o ktorom sa upravovatef 
domnieva, že bolo určené pre túto symfó
niu. Tzv. VII. symfóniu P. J. Cajkovského po 
moskovskej premiére dirigovali okrem iných 
E. Ormandy a J. Singer. Je však sporné, 
či bolo správne označiť toto dielo za VII. 
symfóniu, keď pod t)rmto číslom sa v lite
ratúre myslí Cajkovského symfónia Man
fréd. Nebol by napr. lepší názov Nedokon
čená symfónia? 
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~ašc storocic už hodne p rispelo k rozvoju 
organového umenia: spočiatku technicky pri 
s tavbe nástrojov, potom historicky - objn
venún a rekonštrukciou hodnotných starých 
místrojov a napokon esteticky, hnutím tzv. 
"organovej reformy", ktoré nadviazalo na 
klasické ideály. Na tomto základe, ba pa
ralelne s nim, došlo k stupriovan)m požin
da,·kám na hru , ku koncertnému uplatňova
niu organa, k štúdiu a osvojeniu štýlových 
interpretačných zásad a napokon k vzniku 
rozsiahlej literatúry o celej organovej pro
blematike. Skladatelia prispeli mnohými 
skladbami, stavajúcim i nové a obsiahlejšie 
nároky nn nástroje i interpretáciu. Tieto 
rozvojové tendencie však vôbec nie sú tak 
jednoliate, ako by sa zdalo. Organové ume
n ie je viazané nn svoju " materiálnu zá
kladriu" - nástroj, ktorý je už svojim cha
rakterom (je to v lastne z mnohých súčastí 
zložený komple:'t) taký variabilný vo zvu
ku, technike a možnostiach, že každ ý or
gan je v svojom priestore individualitou. 
To je podstatný rozdiel oproti ostatným ná
strojom, z ktorého vyplývajú dve skutoč
nosti: po prvé, organ má svojich milovní
kov, fanúškov, ktorí sú zasvätení do proble
matiky nástroja a niekedy pozoruhodne li
terárne i umelecky v tomto smere vzdelaní 
a po druhé, je tu daný takrečeno nekonečný 
zdroj na diskusie, zrovnávania, a čo viac, 
každá novostavba nástroja poskytuje mož
nosti (nie vždy využívané ) uplatniť ume
lecké názory, estetiku , experimenty i tech
nické zlepšenia navrhovateľa a stáva sa 
automaticky ďalším ohniskom vzruchu. O
kolo mnohých, hlavne starých nástrojov je 
vytvorený celý nimbus - v dobrom zmys
le - pretože boli inšpirátormi skladieb sláv
nych skladateľov, ba m ajú i význam štý
lotvorný a formotvorný (Silbermannovc or
gany p re J . S. Bacha, Schcrerove, Schnitt
gerove atď., pre scveronemeckých majstrov, 
Antegnatiho pre Talianov, Rieppove 
pre južných Nemcov, Cliquotovc pre 
Francúzov, Cavaillé-Collove pre C. F ranc
ka a jeho školu a pod. ) . J e 
teda stále o čom diskutovať, mnohé ešte 
možno objavovať, a čo j e azda najdôleži
tejšie, štruktúra organa (pretože našťastie nie 
je kodiiikovaná) pripúšťa stály vývoj , oh
mer'íovanie a zlepšovanie. Nic div, že litc-
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ratúra o organo,·om umcuí je ta ká rozsiahla 
a jej problémy si vyžadujú periodické publi
kovanie - v odborných časopisoch. O nic
ktorých najznámejších (žiaľ , len kon tinen
tálnych) chcem stručne refero,·a C. 

Franctí::sky štvrťroční/~ L'Orgue dosiahol 
v roku 1962 svoje 104. čís lo. Rediguje ho 
známy organológ a historik, vydavateľ diel 
starých francúzskych majstrov ·orbe rl Du
fourcq. Casopis je venovaný techn ike, es
tetike a histórii organa, pravidelne referuje 
o v)·znamných novosLavbách vo F rancúz
sku a o rekonštrukciách starých nástrojo,·. 
Okruh záujmov je rozsiahly. Napríklad v 
93. čísle referuje o organovom umeni (hlav
ne staviteľstve) , . Kanade, na pokračovanie 
uvcrcj r'íujc seriál o anglickej organovej 
hudbe, celé i:íslo 81. bolo venované pa
miatke výzrmmného or·ganového staviteľa V. 
Gonzalesa. V regionálnej kronike komrntuje 
koncertnú činnosť vo Francúzsku. Zaujímavé 
sú tiež inzerá ty organov)·ch staviteľ ov, kto
ri ponúl;ajú veľmi vkusne vyriešené a prie
storove nenáročné domáce cvičné organy! 

Hola11dsk ý št vrťročník De PraestanL zapo
čal s,·oj 13. ročník. Rediguje ho organový 
umelec, skladateľ a riaditeľ Kráľovského 
konzervatória v Antverpách Flor Pccters s 
redakčnou radon. Vychádza vo veľkom for
máte, prináša historické a ži,·o topisné p ráce 
vo vcfmi peknej úprave a s bohatou obra
zovou časťou. Zaoberá sa tiež témou -
aktuálnou a vcfmi obľúbenou - o mecha
nickej traktúre, svojho času referoval i o 
československom organe v Cajkovského sie
n i v i\loskvc. Zaujímavé sú uvedené d ispo
zície všetk)·ch novopostaven)·ch organov , . 
Holandsku a bohatá rubrika " organové d rob
nosti", v ktorej sú zprávy o dôležit)·ch u
dalostiach v organovom svete. N otov:\ prí
loha obsahuje skladbičku m alej form y, oby
čajne ľahko predvediteľnú, od holandského 
skladateľa, čim sa chce časopis zavďačiL 
hlavne radov)·m odberateľom a súča~nc po
puJarizovať vlastn)•ch skladateľov. 

Dalším holaodsk)m časopisom je mesač
ník Het Orgelblacl, ktorý ,. ~·chádza len od 
roku 1958, ale získal si obľubu pestros(ou 
problematiky, ktorú prináša. a pokračova
nie vychádza "Organový cestopis po E uró
pe" od dr. Ir. \V. Il. Knappa, ktorý s 
niekofk)·mi spoločníkm i každoročne podniká 
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cestu do niektorej organologicky zaujimavej 
oblasti alebo krajiny a referuje o tamojších 
organoch, umelcoch i problematike. Hlavný 
redaktor, dr. J. van Spronsen sa zaoberá 
organovým umenún východnej E urópy a 
toho času prináša stať o Ceskoslovensku (do
teraz uverejnené štúdie siahajú po XIX. 
storočie). Pravidelne sa referuje o gramo
fónových platniach a o novej organologickcj 
literatúre. Stichting Orgelccntrum, spoločnosť, 
ktorá vydá,·a časopis, vydáva každoročne 
aj organový kalendár s nádhern)·mi rcpro· 
dukciami a publikuje umelecké fotografie 
významných organov. Nepravidelná notová 
príloha prináša menšie organové skladby 
jednak v obyčajnej notácii, jednak v notá
cii klavarskribo. Casopis prináša aj tcrm1-
novú listinu organových konce1·tov v Ho
landsku. Prekvapuje napdklad početnosť or
ganových koncertov: za dva za sebou idúce 
mesiace hrá napríklad Feike Asma 25 kon
certov , P iel van Egmont 14 koncertov, 
atď. a to vo vlastnej krajine! 

Vedúcim nemeckým časopisom je dvoi
mesaéník Musik und Kirche, ktorý má za 
sebou už 32 ročníkov. Hoci sa zaoberá pro
lestantskou duchovnou hudbou vcelku, or
ganové problémy tu zaujímajú čelné 
miesto. Tento časopis je prvoradým fórom 
nemeckých organistov, pretože na jeho strán
kach sa prebojovávala "organová reforma·'. 
Clánl..-y majú vysokú úroveň, diskutuje sa 
vášnivo a s odbornou znalosťou. R oku 1956 
sa na stránkach časopisu viedol boj o hudbu 
Maxa R egera. Popredný nemecký organista, 
znalec Bachovho diela Helmut \Valcha, na
padol Regerovo dielo ako "ncor·ganové·', 
prolirečiacc nástroju a jeho estetike. V prie
behu diskusie, ktorá vyvolala veľký rouuch, 
sa vyslovili mnolú známi odborníci a začrelo 
sa hlboko do organovej problematiky. Po 
prvý raz sa tiež ukázala jednostrannosť 
zásad "organovej reformy", ktorá priniesla 
v dejinách síce nebývalú obrodu organového 
umenia a jeho očistenie od gýču, ale za
tiaľ nevedela dosť presvedčivo preklenúť 
oblúk od zvukového ideálu barokovi•ho or
gana k požiadavkám dnešného hudobného 
citenia. Pravidelne sa recenzujú nové hu
dobniny a prinášajú fotografie s dispozícia
mi nových organov. Casopis vydáva edícia 
Bärenreiter, redigu je ho hudobný vedec dr. 
Walter Blankcnburg. Ostatná časť časopisu, 
i keď sa nevenuje priamo organovej proble
matike, je veľmi zaujímavá najmä pre sbor
majstrov a dirigentov, pretože sa zaoberá 
kantátovou a oratórnou literatúrou, prináša 
rozbory, rozpravy o interpretácii, štýlové 
otázky atď. Pretože protestantská duchovná 

hudba si osvoj ila Bachovo dielo ako základ, 
venuje sa mu prvoradá pozornosť a časopis 
sa teda skoro v)·lučne zaoberá otázkami hu
dobnými. 

Ars Organi je orgánom spoločnosti pria te
ľov organa "Gesellschaft der Orgclir·eunde" 
a vychádza nepravidelne. Ci ef om spoločnos
ti, ktorá zd ružuje organov)•ch umelcov, sta
,·itcľov, organológov i milovníkov organa, 
je pričir'lovať su o umelecky hodnotný organ, 
usporiadanie organov~•ch stretnutí, exkurzií 
a festivalov. Casopis slúži tomuto účelu u 
venuje sa aktuálnym otázkan1 a problémom. 
J\f no ho príspevkov sa venuje obhajovaniu 
organovej reformy a zavádzaniu mechanic
kej traktúry. Najhodnotnejšie sú článk y, pri
nášajúce prednášky a referáty z organov)·ch 
stretnutí a festivalov, ktoré usporiada spo· 
ločnosť raz za rok, u to vždy v inej kra
jine. Roku 1963 je plánovaný spoločný zá
jazd k vzácnym španielskym organom. Cen
né sú i recenzie a obsiahla bibliografická 
dokumentácia organovej literatúry. Casopis 
vedie na dobrej úrovni známy organológ a 
disponent dr. Walter Suppcr, jeden z po
predných nemcck)·ch organo,·)·ch odborní
kov. 

W alcker-II ausmitteiltmgen je domáci a 
propagačný časopis najväčšieho nemeckého 
organárskcho závodu Walcker v Ludwigs
lmrgu. Uvádza síce dispozície vlastn)rch vý
znamnejších novostavieb organov, ale ne
robí prázdnu reklamu. Na kriedovom pa
pieri s farebnými fotografiami uvcrcjr'lujc 
organologické štúdie na vedeckej úrovni. V 
č. 28 z apríla r. 1962 prináša napríkla.t 
vý rlatok z dizertačnej práce Wolfganga Lin
hardta " 0 vzdušnicových a traktúrov)rch 
systémoch organa·', v ktorej autor skúma 
a fyzikálnymi meraniami dokladú zvukovú 
a akustickú rozli čnosť tej časti organa, kto· 
rú sa považuje za " st-roj". V číslach 1.-;). 
napríklad bola anketa vedúcich organo~·ch 
umelcov o otázkach trak túry, v č. 22 o akus
tických hodnotách registrov, píše sa o otáz
kach ladenia, architektúry nástroja a podob
ne. Na tomto časopise je s~·mpatické, že 
neost{Lva pri starých problémoch a nczjcdno
dušuje situáciu v organovom svete rozdele
ním tá borov na zastaralý, romantický a no
vý, "organovo reformný", ale skúma problé
m y pod ľa ich dôležitosti v živom, L j. pre 
predvádzanie hudby podstatnom zmysle. 

Taliansky časopis L'Organo má charakter 
sborníka a vychádza polročnc od roku 1960. 
Hedigujú ho hudobný vedec R . Lunelli a 
organový umelec L. F. Tagliavini. Casopis 
má výlučne vedecký charakter, prináša ob
siahlej šie štúdie s podrobnou dokumcntáciOL! 
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HUDB/\ 
VO VYSIELANí 

NEHUDOBNÝCH RELÁCIi *) 

l'iovinovú stránku, potlačenú zhora nadol 
i zľava doprava tým istým typom písma, 
bez variácií obrazu, nikto nečíta rád. Novi
nár pre to používa titulky, medzititulky, rôz
ne do-uhy písma, fotografie, aby lepšie roz
členil optický obraz novín. Ak pri čítaní 
hrá dôleZ:itú úJohu zrakový vnem, pri počú
varú rozh lasu rozhoduje o úspechu vnem 
sluchov)r. Preto obdobný dy namický spô
sob " lámania" - ako jedného z formotvor
n ých činiteľov - potrebuje aj dlhšia roz
h lasová relácia. To sa dá uskutočniť predo
všetký m: 

a ) striedaním účinkujúci ch (ak je spea
ker iba jeden - zmenou výrazu hla
su, inten zity, tempa), 

b) kombináciou rozhlasovo-tvorivých 
prostriedkov (hovorený text, dialóg, 
scénky, vmontovanie originálnych sní
mok a zvukov), 

c) funkčným p oužitím hudobných pros
tried kov. 

Rozhlas má teda tri prostriedky pôsobe
nia : slovo, hudbtL a ::;vukové efekty. Keďže 
však svet akustiky je predsa len chudob
nejší ako optický svet, snaží sa rozhlas vy
užívať svoje vý razové možnosti harmonicky 
(ma.x.in1álnou sporivosťou). V hovorených 
reláciách napomáhajú rozhlasovú špecifič
nosť hudba i zvukové efekty, ktoré účinne 
podporujti aktiv itu poslucháča, jeho obra
zotvornosť, a tak nahradzujú nedostatok v ne
mov zrakových. Ciže pri počúvaní rozhlasu 

• ) Udo TCrause: Die Musik als Element der 
Dramaturgie und Illustration in der 
gestalteten Sendung der kleinen Form 
(Rundfunkarbeit 4, 1961, DDR) 

a súhrnom v troch reč iach. Zo zaujímavejších 
prác treba spomenúť obsiahlu štúdiu A. Cur
tisa o čembalovom a organovom d iele Tar
quinia Merulu, článok o talianskom "Plene" 
od L. F. Tagliavinih o a dôležitý prínos o 
svetskom organovom umení v kráľovskom 
paláci v Neapole v J\..'VII. storočí od U. 
Porta-Guirleo v 2. čísle. Sborník obsahuje 
i recenzie, dispozície organov a drobné 
zprávy. Ferdinand K/inda 
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,.votrie sa do n ás sluchom svet ochudobne
n)' o vizuálnu stránku, ale zároYer'í i obo
ha tený o tento efekt, ktorý však vyvoláva 
možnosť iotegr·ity (plnosti)." •• ) 

Témou tohto príspevku je: hudba ako 
dramaturgic/;.ý prvok vo vysielaní nehudob
ných relácií, a Lo či u ž jednoduchých, zá
kladných ro;;h/asových ~nrov (fej tón , črta, 
poviedka a iné) a lebo ro::;h/asových foriem 
::;ložitých (montáž, pásmo, r·evue a i.) , ktoré 
svojimi rozmani tými kompozíciami p osky
tujú najpestrejšie možnosti pr·e jej použitie. 

Použit ie hudby v rozhlasových hovore
n ých reláciách zostáva stá le pálčivým prob
lémom. Táto práca n eraz vyžaduje podrob
nejšiu znalosť h udobného diela než konci
povanie v)rlučne hudobných programov . Sa
mozrejme, týmto nechceme robiť z hudby 
akési tabu. Ide Jen o jej správne využíva
nie aj v nehudobn)·ch reláciách, ktoré ra
cionálnym použi tím hudby (alebo štylizo
vaných zvukov) prejavujú sa stá le viac ako 
akustické zobrazenie skutočnosti. Hudba lu 
umocr1uje text, dáva mu emocionálne za
far·benie, pomáha niesť myšlienku, navodzu
je patričnú náladu. Niekoľko hudobných 
akordov vyvolá i bez siahodiJ1ého vysvet
ľovania (za predpokladu, že hudba vychá
dza z textu) predstavu najintímnej šich zá
ž.itkov, postačia k d okresleniu prostredia, 
atmosféry , historického alebo chimerického 
ovzdušia a pod. Teda m yšlienky , city sa dajú 
vyjadriť nielen slovami autora, ale často 
p ráve pomocou hudby, ktorá nevytvára iba 
osviežujúci oddych , ale účinne skoncentrová
va pozornosť na ďalšie počúvanie. Bezpo
chyby existujú i úspešn é relácie, kde niet 
ani jedinej noty . Bolo by však veľkým o
chudobnením rozhlasových tvorivých a vý
razových prostriedkov, ak b y sa nevyužíva
la možnosť hudbou umocňovať účinok ho
voreného slova - pochopi teľne funkčne, or
ganicky, s fantáziou a h lavne s plnou ume
leckou zodpovednosťou. Preto sa aj rozhlaso
vá žumalistika snaží vytvárať rozhovory, fej
tóny, Cr-ty, skeče a ďalš ie druhy svojich žán
rových foriem tak)rm spôsobom, aby si kon
zument mohol počuté domyslieť. Súčinnosť 
slova a hudby znamená v reláciách tohto 
druhu spätú organizáciu , jeden rozhlasový 
žánrový celok, v ktorom hudba plní viacero 
ú loh. 

Ak sa pokúsime roztriediť hlavné funkcie 
hudby ( a lebo štylizovaného zvuku) v slov
n ých reláciách, prichádzame k jej štyrom 
základným funkciám: 

••) Panorama dell'arte radiofonica di En
rica Rocca, 1938 Milana 

1. funkc ia rámcovacia - hudba rámcuje 
celú reláciu alebo jej časti; 

2. fu nkcia predelu - hudba dotvára ob
sah L.:xlu a zárove.r'í pósobí ako pre
del; 

3. funkcia ilustracná - hudba vytvára 
charakteristické prostredie (napr. pred
stavu zábavn ej miestnosti); 

4. kombi nácia funkcií - hudba okrem u
veden)·ch úloh vyvoláva i tematické 
asociácie so vzťahom k dramatw·gic
k :)·m uzlov)·m b odom textovej časti 
relácie. 

(V živej p raxi strctávan1e sa ešte s de
tailnejším dclenim ; hovol'ime o motivickej, 
gradačnej, rozrušovacej funkcii h udby a 
pod.) 

Kde má byť v relácii hudba umiestnená? 
.\k Lo berieme vo všeobecnosti, tak zvyčaj
ne už na začiatku, lebo prvé emócie sú 
pomerne slabé. Hudobný úvod totiž poslu
cháča " naladí" , usmerní jeho pozornosť na 
nasledujúci záži tok , a tým dáva relácii ur
čitú závažnosť. P reto na tento účel treba 
využíva( nielen premyslen)r úryvok textu, 
ale aj funkčnú hurlbu, ktorá má úlohu sti
mulátora, podnecovateľa. Teda vhodným 
spojenim textu a hudby možno navod iť pú
tavý začiatok, rozhlasovtÍ e"--pozíciu, ktorá 
priťahuje, prenáša poslucháča do takéto du
ševného stavu, keď ľahšie pochopí, čo mu 
predkladáme. Koniec koncov vzbudiť iba 
záujem nestačí. Preto už od prvých slov 
treba vol iť tak ý štýl, aký sa zachováva i 
v ďalšom priebehu, aby sa pozornosť počú
vaj úceh o udržala po cel)· čas trvania re
lácie. 

Aho ::;araáovať hudobno-tvorivé prostried
hy do hovorenej relácie? Prirodzene, nie 
svojvoľne. Vonkoncom n esprávne j e, keď sa 
už hotov)· rukopis vezme ro ruky a jedno
d ucho tam , kde sa to a s i hodí, vpíše: 
hudba. Naopak. Už pri koncepcii každéh o 
žánrového d r·uhu treba m·ažovať. na k to
rom mieste je h udba potr·ebná, kd~ organic
ky pa trí. Tu predpisovať nemožno. Ziadna 
rozhlasová syntax totiž autora nen auCJ, čo 
mu n apovie jeho auditívny inštinkt. Preto 
najspoľahlivejším v odidlom pri rozhodova
ní o dramaturgickom použití hudby je pre
dovšetk)rm auditívny prístup autora k spra
covaniu danej témy a starostlivé preštudo
vanie relácie pred jej štúdiov~rm n ahráva
ním. Iný prístup k veci, "opačné h ľadisko 
zavádzalo b y nás do nebezpečia planého, 
nefunkčného použitia hudby a naša práca 
by už v tejto koncepčnej poloh e nemala 
zdravý základ .... ) 

Pre správny systém zaraď ovani a hudob
ný ch prvkov v hovorenej relácii nie je fah
ké nalinajkovať univer·zálne platné poučky, 
pretože individuálnych možnosti, ncvyčerpa
teľn)•ch komb inácií je naozaj veľa. Tieto 
sú prakticky dokonca také mnohoznačné, že 
vymenúvanie všetkých eventualít by bolo 
rozsiahle a vždy neúplné (i keď je táto 
voľnosť relatívna a v istom zm ysle obmedze
ná). Vychádzajúc však z bežnej praxe, mož
n o povedať, že hudba ako dramaturgický 
prvok je: 

1. často už v ú vode relácie; 
2. v reláciách, ktoré sa skladajú strieda

vo z dr·amalických ( scénick)rch) a e
pick~·ch (hovorených) foriem, približ
n e v styčných bodoch medzi scénkami 
a textami ; 

3. v reláciách, pri k torých sa čiastočne 
alebo úplne upustilo od medzitextov 
(nap r. pri lcrátkych rozhlasových de
tektívkach); 

4. v reláciách, v ktorých sa s prvkami 
napätia v deji rozvíjajú zárove1'í aj 
prvk y n apätia v hudbe, čo súčasne 
pos(tva dej a zvyšuje účinnosť; 

5. ako vhodný prostriedok, doplľíujúci et
nografiek)• materiál (napr. pri rozhla
sov)rch cestopisoch prináša hudba svoj
rázny kolorit kraja); 

6. v reportážnych reláciách, v ktorých sa 
deje, uskutočnené v rôznych časových 
odstupoch, p odávajú ako súčasné (tzv. 
št)·lové hudobné mosty) ; 

7. zvyčajne na záver relácie, kde hudba 
zhi1'ia, n echáva doznieť nadhodené 
m yšlienky, dáva za dôležitý obsah ko
nečn)' bod. 

Citateľ azda vysloví ďalšiu otázku a Lo -
akti hudbu? Jednoducho povedané': každú 
hudbu ; inšLJ·umentálnu i vokálnu elektronic
k ú, konkré tnu, syntetickú, kto;á môže v 
~anej s i t~~cii plniť určitú dramatur·gickú 
uloh u. Prrruesť však poslucháčovi akustický 
o_bra:;, pln ý a b oh atý , alebo izolovaný v 
t rchom pozadí, nie je také ľahké. Treba do
mýšrať ideový zámer, možnosti jeho reál
nel.1o splnenia, úspešného vyznenia, urč.iť s 
naJväčšou konkrétnosťou druh hudby, jej 
povahu, c itlivo zvážiť, či hudba je v tej
kt<>rej ~elácii nevyhnutná, kde, v akej m iere, 
v akeJ podob e, reprodukcii atď. Z tohto 
'')'P~~'va, že obsah relácie korešponduje s 
pouzilou hudbou, ktorá plne zodpovedá 

... ) Miloslav Jareš: K problému hudby v 
literárních a dramatických poŕadech 
(Rozhlasová práce 1, 1962, Praha) 
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zmyslu a je vhodne, správne vmixovaná. 
Jej výber predpokladá primeranú šírku, no 
súčasne vylucuje každú nadbytočnosť. A 
je len samozrejmé, že v)-ber hudobného 
,;.ánru treba podriadiť progresívnym fakto
rom relácie. 

Závažné požiadavky na zreteľnosť, plas
tičnosť a intenzitu zvukového obrazu kladú 
nemalé nároky pri konečnom realizovani ne
hudobných relácií. Veď - odhliadnuc od u-

melcckých prvkov interpretácie - pre h ·a
litu rozhlasovej práce je rovnako rozho
dujúce správne posúdenie celkovej ak~~~
nosli všetkých prvkov. Ostatne, pouzJtte 
hudby ...- hov01·en)·ch reláciách závisí od 
systematickej aklivnej spolupráce. slovesnéh~ 
a hudobného redaktora, ktorá JC schopna 
,-,-produkovať rozhlasovo účinné relácie v 
p~ospech všetkých posluchácov. 

František Braniš 

Memorandum z vedecké konference 
o otázkách hudebrú výchovy mládeže v období dospívání 

Pedagogický institut Ostrava, 18. června 1963 

V období dotváŕení socialismu v naší vlasti a ve výchove pŕíštích generací 
epochy komunismu je tŕeba zapoj it všechny slož_ky. k usku~ečn!ní tech_to cíl~. 
Jednou z revolučních vymožeností naší doby 1 ~ 1ednotna vseo~ecne. ~zd~~ 
lá,·ací škola. Dosavadní. ieií ráz je však pŕíliš Jednostranne racwnaltsttcky. 
Pŕíliš málo se stará o citovou výchovu mládeže. A pŕece nic tak nepn~ptva 
k formování m orálrúho profilu mladých lidí, pŕíštích budov~telu komumsmu~ 
jako estetická výchova a z ní v prvé ŕade výchova hudebnt, nepostradatelna 
::.vlášte v letech dospívání. 

Dosavadní učební plány SVVS a odborných škol prumyslo~ých i učňovsk~c~ 
k tomu nepŕihlížely . Veškerá školská hudební výchova lw ncí u .nás v 9. t~td~ 
ZDS a mládež práve v kritickém veku puberty zustává bez veskeré este!!ck e 
1·ýchovy. Jeií hlas - pévecky neukáznen a nev~~.n - ~lrubn_e, r;ezn dk? 
dochází k hlasovým poruchám s následky pro cely zwot. Ctt mladeze otupt, 
ztrácí schopnost apercepce skutečných umeleckých hodnot, k ?e,muž b'l! ly 
pŕed pttbertou vytvoŕeny jen základní pŕedpoklady. Mláde~ se oct~a v_e svyc~ 
cito1•ých zmatcích bez opory hodnotného uméní, a proto SL hled? mstmktwn.e 
náhražku v kosmopolitrú hudbe tanecní, často umelecky bezcenne, ,, odrhovac
kách a m6dních šlágrech. , • . , . , , . 

Vytváŕí si záporný postoj k národnímu kulturmmu de~tctvt, k, hdove ~~~n~ 
a klasické i novéiší hudbe, ieiíž znalost patŕí nesporne k vseobecnemu vzdelam 
inteligentního človeka epochy socialismu a komunismu. K náprave tohoto 
stavu kterí budí vážné znepokojení, i e naléhave nutné: 

1. Doplnit učební plán SVVS ve tŕídách 10.- 12. povinnými hodina~i h'-':
dební výchovy, které by daly absolventiun podobný. rozhled po naší 1 sve
tové hudební kultuŕe, jaký maií mít po naší i svetové ltteratuŕe. 

2. K uskuteČI'íování Léto lwdební výchovy školit odborné vysokoškolsk~ 
''::.délané učitele na pedagogických institutech i filosofi ckých fakultách um
,·erzit. , . 

3. Nezapomínat, že d'l-·e tŕetiny dospivaiicí mládeže dov ršují své vzdelant 
na šlw lách odborných a v 11 Čňovshých učilištích. I pro tuto pŕíští mladou 
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technickou inteligenci ie nutno zavést povinnott lwdební v ýchovu iak recep
tivrú tak aktívni. Pouhé záimové l~:roužky a sou bory LUT nebo výchovné kon
cert~ tu nestai:í - ie tŕeba systematické odborne vedené výchovy dech 
mladých lidí tohoto veku. 

4. K sjednocerú zatím roztŕíšténých snah ruzných činitelu v hudební výcho
vé ie tŕeba zŕídit jednu koordinuiící instituci, jak bylo navrženo na III. 
sie::.du ses. 

5. K zverejňování nových poznatku z praxe i teorie hudební výchovy, 
hlavné z výzkumu a vedeckých studií z pracovišť vysokých škol, ie tŕeba ob
noviL ~>ydáváni samostatného časopisu Hudebrú výchova. 

Výchovní pracovníci velkých závodu, hutí a dolu Ostravska dosvédcuií 
:.e své praxe, že tam, kde se pestuje hudba a zpev a ;sou organizovány spoleé
né návštevy divadel a koncertú, lze mluvit o zlepšení povahový ch a morál
ních kvalit m ladých lidí. Potvrdwií totéž zkušenosti našich sousedti a pŕátel 
z NDR, Maďarska, Uhaiinské SSR a i. 

Zlepšení hudební výchovy na SVVS pŕinese prospech i pedagogickým insti
tuttim a ostatním vysokým školám, které nyní dostávají maturanty bez ialié· 
koliv hudební prupravy. Budott·Li budoucí učitelé hudebne lépe pripra1·eni, 
proieví se Lo na všech školách všeobecne vzdélá~'acích i v osvétovém f.i,·ote 
našich obcí a venkova. Podaŕí se tak bezprostŕednéii uskutečnit spoieni školy 
se životem i s naší národní kulturou. Prospéch z toho bude mít tak mláde!., 
tak všechna naše společnost, pŕedevším zvýšením kulturní úrovne všech pra
cu jících, kteŕí budou schopní k onsumovat neivyšší umelecké hodnoty, iež byly 
a isou vytváŕeny na celém sveté. 

Tak si pŕedstavuieme dovršení kulLurní revoluce, id ie iedním z pŕedních 
r.ílu naší doby. 

KAHL VOTTEHLE 

PRAHA a BRATISLAVA 
(Kapitola :;o spomienkove; knihy 

"Dom pod lwie::dot/') 

V roku 1955 som sa stretol v Bad Schan
dnu s riaditeľom hudobného oddelenia čes
kého Státneho vydavateTstva1) Václavom 
Mikotom a vedúcim podniku zahranii:ného 
obchodu Artia2) l\latejom Senarom. Bol to 
p rvý rozhovor o spolupráci. 

V myšlienkach som sa mimovoľne vracal 

l) má to byť v tedaiší hudobný odbor Stát
neho vydavateľstva /{rásne; literatlÍry. 
hudby a umenia v Prahe (po:;n. prekl. ) 

2) autor má na mysli riaditeľa nakladatel
stva Art ia ( po:;n. prekl. ) 

do roku 1923, keď som s batožinou nn chrb
te a s husľami pod pazuchou ilegálne pri
šiel na prvý nemeck)· .,Týždeň spevu" do 
Ccskoslovenska. Medzit)-m došlo medzi o
bidvoma národmi k mnohému zlému. !\lo
hol tu mať taký rozhovor vôbec nejaký zmy
sel ? 

l\lal zmysel a neskôr bolo z toho stretnu
tie v čase, keď politicky boli pretrhané všet
ky nitky. Aj v tomto prípade sa osvedčila 
úcta pred veľkými kultúrnymi výkonmi a 
spoločné uctievanie významných osobnosti, 
ktoré oba národy zrodili, osvedčila sa ako 
dosť pevný most, ktorým možno preklenúť 
priekopu medzi Východom a Západom a 
medzi nemeck)rm a českým svetom. Poli-
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tické doktríny rôzneho dnthu zamedzili do
teraz nadviazaniu užších stykov medzi Spol
kO\'OU repub likou a Ccskosloven kom, ako 
aj osta tn)•mi v)•chodn)·mi štátmi mimo So
vietskeho s,·iizu. Teraz ich prekonala !md
ba na malom č iastkovom úseku, ktor)• sa 
môže nejakému " len-politikovi·' pozdávať 
ncdóležit)•m. ktor~· sa však v tomto prípade 
viacej než u in)·ch národov dotýka samot
nej podstaty l>ytosti pa t'lRet·ského národa. 
Pozornosť hudobného nakladateľa, ktorý vy
šiel zo spcvtíckcho hnutia, musela sa obrá
tiť k českému muzikantstvu, k pôde, v 
ktorej sú kot·cne umenia Dvorúka, Smetanu, 
Janúcka 11 l\ lartin u, a m uselo naňho zapôso
biť, ako sa tu až po s účasnosť rozv inula 
cut·ópska hudobná krajina par exellencc -
nic v poslednom rade aj rozkvetom sloven
skej hudby, napr. v E ugenovi Suchoiíovi 
a Jánovi Cikkerov i. Tak som sa odvážil aj 
tu ísť touto ces tou sám. vo vedomí, že 
pt·oti mne stoja významné osobnosti ako 
partneri rozhovoru. Tento dojem neskla
mal. Zmluvy sa osveclcili, oddanosť veci a 
úcta pred Tucľmi , ktorí sa jej venovali, umož
nili n nik skutočného partnerstva. 

V t)·ch mesiacoch sa rozhodlo, že nakla
dateľstvo Bruckncr-Verlag vo Wicsbadcne 
presíd lilo pod nov)•m menom Alkor-Ed ition 
("Aikor" je arabské pomenovanie biirenrei
Lct·o,·skcj hviezd).3) do Kasselu. T)·m. že 
toto vydavateľstvo obstar{" ·alo rozš; rovanie 
viedť'nského súborného vydania diel Bruc
kncro,·)•ch, ceneného v celom svete, a tým, 
že sa k nemu teraz pridružiJi pražské kom
pletné vydania n,·ol·áka a súboru Smetano
v)•('h d iel, vše tky s najlepšim prevádzkovým 
matct·iálom, tým bolo naraz v m ojom nakla
datcľskom ka talógu zastúpené 19. storočie, 
l<toré v t'lom dosiaľ chýbalo. K tomu pri
stÚJ)ila ešte skutočne šťastná náhocla: s fir
mou Bruckner-Verlag prišiel do môjho na
kladateľ st va dr. Fritz Oeser. Ako znalec 
opier a tvorby Bruclmcra, Dvofáka a Sme
tanu mohol sa teraz '"·datne veno,·ať 19. 
storočiu, a počet diel z ·tej to epochy . vydá
van\·ch sčasti v nakladateľstve Alkor-Edi tion 
a sČast i v nakladateľstve Bärenreiter-Verlag, 
r)·chlc vzrastal. 

Dalšia zmluva zahrnuJa o niečo neskoršie 
aj operné diela československých skladate
ľov a i tu dovolila vzájomnou dôverou 
napl nená spolupráca s pražsk)·m správcom 
tohto sektoru dt·. Vojtéchom Strnadom prá
cu s dlhými perspektívami. Priniesla plodné 
výsledky. V dr. Ku.rtovi Honolkovi sa na-

3) ide o symbol nakladatelského podnika
nia K. Votterleho (po::.n. prekl.) 
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šiel prckJadatef t)•chlo opier , ktorý bol " 
ch1ojná~obnom zmysle toho slova "reč i zna
lv" a za niekoľko krátkych rokov dal štr
~á;tim j::n·iskov)·m dielam nielen "klasikov" 
Smctnnu. l),·orúka, Janáčka, ale a j mlad)·ch 
eeskoslovcnsk)•ch skladateľ ov, novú 
podobu v nemeckej reči. Táto práca za-
do,·úzila napr, Smetanov~'ID " Dvom • 
nlovóm" za tri roky ,·iaccj ncmeck)•ch 
prc,·cdeni, než sa ich uskutocnilo 
v pt·iebehu prcdchádzajl!cich sedemdesiatich 
t·okov- bola korunovaná no,·ou l!·iumfálnou 
cc tou "Pt·cdancj nevesty·': jej ot·iginálu 
vem }· nový nemecký prek lad Kurta Ho
nolku dobyl u~ tr·idsa(päť javisk. Pre Srne
tnnovho .,Dalibora" a Dvoľúkovho "Jakobí
na·' (ako pre mnohé iné opery ) ich čas 
azda len príde. Lebo naše divadlá a naša 
hudóbná kultúrn môi.u up~trcbiť tvorivé 
podnety z hudobne takej plodnej oblasti a 
prinajmen'om v oblasti umenia je koexisten
cia nielen možnú, a~c nevyhnutná. Len stret
nulic ľudí, len zrovnávanie ,·edcck)•ch vý
sledko,·, len v)•mena umeleckej tvorby cez 
,·šctky hranice m6že nás uchrániť pred tým, 
aby sa svet nestal znetvorením. Aj hudJbná 
veda má tu svoje úlohy. Problémy, ktoré 
nám uložili dej iny, mô~u byť najskôr roz
ric;cné ' ecn)·m bádaním, ako ho v Spolko
vej rcpuulike uskutočnili napr. \\'alter \\'io
ra. \\'nll ť r' almen a l\l ichael Komma. Deji
ny hudby l<rajiny v centre Európy musia 
byť dnes hudobnou Yedou napi ané bez 
šovinistických a rcvanšisti ck )·ch tcnrlencií. 

Dt·. Ocsct· a ja sme boli medzitým často 
v Ccskoslovensku, napr. na Pražskej jari 
alebo z iného podnetu. Zažili sme ešte lÚ 
radosť , že srne sa znovu stretli s Otakarom 
Sourkom krútko predtým, než zomrel, s 
mužom, ktor)• - možno ho v tÔm smere 
zrovnáva( s Fr·icdrichom Orvsandrom - ve
noval celý svoj život vyložc~iu zmyslu Dvo
i'ákovho ži,•ota a diela; vďakou sme zavia
zaní ti c.l jednému zo správcov jeho odkazu, 
d vol·:'!kovském u bádateľovi a skladateľovi 
J ánovi Hanušovi. :\Iohli sme mať pôi.itok z 
praž kého hudobného života v celej jeho šír
ke a Yď ačímc predovšetkým vynikajúcemu 
dirigentovi J aroslavovi Krombholcovi a spe
vákom a speváčkam Národného divadla za 
nezabudnuteľné operné večery. Vždy na nás 
tu·obila silný dojem srdečná, ľudská atmo
sféra, ktorá je - aj u umelcov - bez ma
nierov operných hviezd a bez arogancie. 
Zdá sa nám, akoby hudba v tejto krajine 
"v srdci E urópy" (tak sa volá jeden z časo
pisov vy dávaných v Ceskoslovensku v ne
meckej reči ) mala celkom iné postavenie 
než u nás: jej sila preniká životom celého 

národa. Nemusíme byť stále s,·edkami to
ho. ako Yeľmi sa u nás hudobn)• život roz
padá na jednotlivé veľké oblasti. k toré ne
chcú mať spolu nič spoločné? Koho zau
jíma hudba v škole okrem tvch ktorí sa 
ríou bezprostredne zapodievajti'? .:Odhudob
ncnie" učiteľ ského stavu má co raz si lnejšie 
dó ledky. J\emúme žiadnu ľudovú hudbu v 
plnom zmysle toho slova, len tu i tnm slm
piny. V oficiá'nom hudobnom živole sa pre
hlbuje priepas( medzi expcrirnenlujúcou a
vantgardou a masou koncertného publika 
pre ktoré je Hindemi th ešte vzdy su·ašiakom~ 

V hudobnom živote Ccskoslovcnska sme 
naproti tom u našli niečo, čo sa u nás už 
vylr:llilo : živú účasť ľudu na hudbe - od 
folk lóru až po vážnu umeleckú huclbu, a 
to aj na súčasnej tvorbe. Potvt·dia to dva 
príklady. 

Ešte počas života Bohuslava :\fartintl bolo 
v mestečku Poličke, kde sa 8. decembra 
18SO narodil ako syn zvonára, zr iadené je
ho múzeum a pamätník. Je to istotne zá
sluha ženy, ktorá bola B. .\Iarti ntt blízka 
od čias jeho mladosti. Treba si vážiť že 
niečo také bolo možné v mes1e s päť 'tisíc 
obyvateľm i. ešte k tomu u sk ladateľa, ktorý 
najviičši u časť svojho života strávil mimo 
Ccskos:ovenska. Sotva sa dá nájsť niečo po
dobné ,.o "cľkcj Spolkovej republike. Dojali 
sme sa lúčili s paňou ~Iaruškou Pražanovou, 

K. päťdesiatinám 

ktorá nús sprevádzala na kostolnú vežu do 
rntrzea. 

Iný zážitok, ktor )• nám objasní situáciu : 
pohraničná kontrola medzi Ceskoslovcnskom 
a Rakúskom. Nemali sme čo zatajovať. no 
ani celkom čisté svedomie sme nemali. lebo 
kto mohol ,·edieť, čo zaujíma slovenského 
pohraničníka? \'za l z kufra starý kartón. 
"Prosim, otvoriť! ·' Prečítal na ňom nalepcnú 
adresu : Profesor Ján Cikker, Bratislava. Skôr 
n~ž som otvoril kartón, začal rozhovor : "Ján 
Crk ker, "eľk)· slo,·enský skladatef; opery 
Jánošík, Beg Bajazid", na čo som odpove
dal : "Jún Ci kker je náš dobrý priateľ, prá
ve sme ho navštívili." Tým bola kontrola 
skončená. P )•ta l som sn, č i to bol ojed inelý 
pdpad. Keď som nabudúce opúšťal Ccsko
slovcnsko, tentoraz z jeho českej i:asti pt·ia
mo do Spolkovej republiky, rozprával som 
colníkovi, že sa v raciame z Prahy z prvého 
predvedenia novej opery J ána Cikkera. Bol 
o tom celkom presne informovaný· \ 'zkrie
senie, najnovšie dielo Jána Cikkera 'mu bolo 
už jasn)•m pojmom. ::\e,;em, či ,;rsl\·a po
hraničníkov v Spolkovej republike mú po
dobn)• ." zfah k majstrom nemeckej hudby. 
Pohrall!ční úrad níci b)-vajú ist)•m právom 
po,·azovaní za reprezentantov svojho náro
da. Sťastná krajina, ktorej skladatelia sa 
tešia takej vážnosti u colníkov ! 

Preložil Vít Dam 

Dr. ERNESTA ZAVARSKÉHO 
• Clovel;~ ostréh? umu a nezvyčajnej hú
zevnatosl t, s europsky rozhľaden)·rn rnvsle
ním a pct·spekúvanl i, kritického a nár;cné
ho voči sebe i voci druJ1ým, britkého slova 
ale miikkého srdca, ľud sky bezúhonného ~ 
tak poznám dr. E rnesta Zavarského. 

Túžbn po poznaní, stále však prcrušo
vaoil atakami choroby, viedla ho rodáka 
z Varovho Súra, po maturite v 'Kláštore 
pod Znievom (1933) na štúdium filozofie 
a dej ín umenia na univerzity do Mníchova, 
Insb~ucku_ a I~rakova. Roku 191í4 absolvuje 
na FtlozoftckeJ IakuJte SU v Bratislave odbor 
ps~ch?lógie, dejín umenia a estetiky. Zú
pa.Lts_ty vzťah k hudbe, ktorý nadobudol 
študtom kompozície na konzervatóriu v Tns
brucku a neskôr súkromne u Fr. WeidJicha 
klavírnej a organovej hry u St. L. Németha: 

ntttil ho napokon, keď mal za sebou už 8 
rokov vysokoškolského št ttdia, zaví·šiť i hu
dobné vzdelnnie. Styri roky študoval korn
pozíciu a teóriu na brnenskej JA.\IU r. 
1951 získaJ doktorát po dlhoročnej p

1

ráci 
v seminári doc. Stédror'ía a prof. Racka di
zertačnou prúcou "V)rvoj hudobnej reči Eu
gena Suchoňa". 
Počas vojnových rokov pracoval naj prv 

ako d t·amaturg Ľudového divadla v Nitre a 
od r. 1942 sa ako rozhlasový redaktor sú
časne zameriaval oa hudobnovýchovnú čin
nosť. V tej funkcii sa bližšie zoznámil so 
slovenskými skJadateľmi svojej gener:ície, 
vykonal mn oho najmä pre nastupujúcich a 
svojimi reláciamj položil zákJad budúcej Hu
dobnovzdelávacej redakcie. Keď ho po oslo
bodeni vymenovali za riaditeľa Hudobnej 
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vzor vedeckej akríbie obsiahlou biografiou 
nášho nestora Jána Levoslava Bellu (1955). 
bol iniciátorom série profilov slovenských 
skladateľov napísaním prvého titulu "Eugen 
Suchoň·' (1956), nedávno vydal tiež prvú 
knižočku série ";\lalých profilov", životopis 
M. RaYela (1963) a konečne našiel záujem 
o ~tyri roky ležiace "Príspevky k dejinám 
hudby v Kremnici·' - u Herder-Forschungs
stelle fiir l\Iusikgeschichte v Kieli. :\'enašicl 
však pochopenie pre obsiahlu biografiu Eu
gena Sucho•'\a, pretože vývoj jeho hudobnej 
rci'i (ktorou sa zaoberá dvadsať rokov) si 
, -ykladal po svojom. :\lá hotovú zaujímavú 
;túdiu o modalitných systémoch, dosť oje
dinelú '" literatúre. Pracuje na veľkom diele 
o Bachovi. chce tiež ešte povedať slovo do 
organológit:'. ktorou sa oddá,·na zaoberá. 
SústaYnc pracuje ako člen redakcie veľkej 
svtcovt:'j cnc~·klopédic ;\lGG, kde má na sta
rasti sloYcnské heslá. :\fedzitým je nepre
hľadné množstvo drobnej. ale dôležitej publi
cistickej práce v časopisoch domácich a zn
hraničných (medziiným redakcia slovenskej 
(·asti dvojčísla časopisu ;\I usicn r. 1958, kto
•·•i získala našej hudbe mnoh)·ch priaznivcov 
,.o s,·ctc a vlastne po prv)· raz komplexne 
informovala svel o sloYenskcj hudbe), v 
1 oz hlase, televízi atď. 

komory, všemožne sa usilo,·al zo stavovskej 
organizácie urobiť kultúrnu inštitúciu. Do 
roku 1948 bola Hudobná komora okrem inej 
činnosti jedin)'Tll organizátorom koncertov. 
S jej pomocou sn vtedy dostávali na pódiá 
mladí slovenskí inte•·prcti a do Bratislavy, 
ktorá si sotva vydýchla z vojnowj vravy, 
YCdel dr. Za\·arský pritiahnuť aj význam· 
ných zahranicn)·ch umelcov alebo komorn.:· 
súbory. Roku 1947, d,·a roky pred založe
ním SF, pracuje Zavarsk)• na založeni pro
fesionálneho Komorného orchestra nn báz<· 
Hudobnej komory. Ciele boli privysoké a 
neuskutoĽnili sa. Rovnako i jeho snaha o za
loženie slovenského hudobného časopisu v 
rámci :\laticc (iného patróna , -tedy nebolo) 
stroskotalo na odpore jej zástupcu, hoci slo
v~nskí hudobníci boli nadšení. V Sväze slo
Yenských skladateľov (1953-1958) ako ar
chivár a krátky čas po XX. sjazdc KSS. 
aj ako tajomník vykonal pre slovenskú hud
bu neoceniteľnú službu, keď na prcmié•·n 
Bega Bajazida "na Ylastnú bradu" pozval 
zástupcu nakladatefst,·n Alkor a Bärcnreit<'r. 
Taký bol vlastný začiatok prenikania slo
,·cnských hudobnín do sveta! 

Co povedať o jeho vlastnej - hudobno
vzdelávacej práci? Ze "-ydal (19!,6) našu 
prvú takú prepotrebnú "Všeobecnú náuku 
o hudbe", prvé naše novodobé dejiny "Sú
časná slovenská hudba" (1947) , postavil 

Y celej jeho činnosti a vo všetk)·ch jeho 
dielach možno od začiatkov sledova( can
lus firmus: slúžiť rozvoju slovenskej hudby. 
.\ ko tvrdohlav)• harcovník hol Yždy vpredu, 
ukazo,·al na potreby, ciele a perspektívy i 
vtedy, keď holo bezpečnejšie ustúpiť. Ne
,·edel zaspať a staral sa, aby ani iní nezaspa
li na va,-rtnoch. Bol si vlastným prorokom. 
keď v istom inkriminovanom článku napísal: 
.,Aké budú následky? Diskusia. ktorá zničí 
kritika morálne (a nielen morálne), alebo 
azda - ako jej dôsledok - vznikne tvorb:~ 
s hlbšími než dosi aľ h o dn o t am i es le
l iekými i ideovým i ?" Na šťastie 
bol prorokom aj pre našu hudbu a sám 
má z toho najväčšiu radosť, lebo je s ňou 
spätý celým svojim dielom. 

2elámc mu mnoho síl u zdra, ·ia, aby sn 
mohol ešte viac než dosiaľ podieľať na tej 
clruhcj časti svojho "proroctva"! 

Fercliru~nd K/inda 

Z inscenácie Verdiho Trubaclítra na scé-
ne opery Slovenského národného divadla ..... 

v Bratislave 
Foto: J. Vavro 
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l 
ZAMYSLENI E NAD ABSO LVENTMI 

Dala som si záväzok, že vypočujem všet
ky absolventské koncerty bratislavského 
konzervatória i Vysokej školy múzick )•ch u
mení. Záväzok vermi neuvážený, lebo jeho 
plnenie značne narušovalo praco,·né plúny 
rnojich dní no zá,·äzok užitocn \• hlan1c 
preto, že v'iac ako tridsať absoh·"cntov na 
piitnást ich koncertoch v pomerne krátkom 
<'asovom rozpätí troch mesiacov už dáva 
objekúvny obraz situácie a dostatočné mož
nosti niektor)•ch záverov. 

P redovšetk)·m som si overila tri zásadné 
skutočnosti, o ktorých sa už vyslovilo veľa 
n:ízorov (i nesprávnych) a odznelo vera 
diskusií (i tendenčn)·ch) , a to: 

L že na SJo,·ensku je dosť pozoruhorl
n)•ch talentov. ale nedostatočne roz,·inutý 
hudobný život na našom vidieku nedáva 
ži,·nú pôdu pre ich ďalši rast, a tak sa vo 
viičšine prípadov neroz,·inú; 

2. ze na~e umelecké školy, kom:ervatóriá 
i Vysoká škola múzick)·ch umení sú peda
gogicky dostatočne fw1dované, aby pripravili 
svoj ich poslucltáčo,· na štart na umeleckú 
dráhu; 

3. že je životne potrebné orgarúzačne čo 
najuzšie zblížiť konzervatóriá s Vysokou ško
lou múzick)·ch umení, lebo len tak zabezpe
číme komplexnosť prípravy mlad)-ch umel
cov. 

Dôkazov správnosti týchto záverov je dos(. 
Predovšetk~-m sú Lo niektoré pozot'llhodu(· 
výkony, ktoré prerastajú obvyklý priemer 
a znesú prísnejšie kritériá. Takéto v)·nimoč
né zjavy sa vyskytli práve Lak na konzerva
tóriu ako na YS:\!U a výkon na absolvent
skom koncerte je ,. konečnom efekte často 
na rovnakej úrovni u '-)-nimočného absol
venta konzervatória ako u be.lného absol
verlla YS:\IU. Táto skutočnosť často zrádzn 
k nesprávnym a povrchn)'ln zá,·erom, pri
čom sa neberie do úvahy spravidla cel~· 
rozsah v)·konu - napr. zrovná,·a sa len 
jed na skladba, ako ju zal1ral absolvent kon-

Záber .:: lwšickei inscenácie no,·ei ope
~ reLy Gei.::u Dusílw Karneval na Rio 

Grande 
Foto: M. Litavská 

zer,·atória, ktor~· ju hral ako j!'dinú, kým 
diplomant YS:\Iu ju mal zaradenú do celo
,·ečerného recitalt1. Xapriek tomu je tu fakt, 
:i:e verk)· talent sa ťažko dá vtesna( do 
organizačnej štruktúry školy a že ,. jeho 
rozlete ťažko určiť , čo smie na konz<•rva
tór·iu a čo až na v~·sokej škole. I medzi to
horoi'n~'llli ab~olventmi ,.:, na to priklady: 
huslista Teodor 1\fés.::ároš (žiak V. Koľinka) 
prednieso l ako absolvent konzen·atória so
nátový večer, na ktorom IHa) Bacha, Mo
z:u·ta, Beethovena a Brahmsa. Hral s Turia
nott Frar'íovou. an i n ie absolventkou, len 
poslucháčkou V. ročníka, a nemožno ani 
p•·i pr·ísnom meradle hodnott'nia povedať, 
že to bolo nad sily t)·chto mladých, nada
n ~'ťh ľudí, nakorko citJi,·á súhra a komor
nosť bola taká, akú badáme u umelcov ro
ky spolu hrajúcich. J e to v)·nimočn)· prí
pad a nebolo by spr th·ne stano,·iť pr<' ab
solventa konzen ·atória ako normu celove
čcrn\· koncert. lJ absolventa konzen·atória 
už ~-zhfadom na jeho vek nemožno s isto
tou určiť mieru jeho možnosú, ale len p r ed
p o k l a d y ďalšieho ra; tu pod vedením 
pedagóga. J" Yšak potrebné v úzkej spolu
pr[tci oboch skôl v)·nimočný talent sledovať, 
opatrrw usmerľiovať už v priebehu štúdia 
na konzer·vatóriu s využitím pedagogick)·eh 
skúseností oboch škôl. Práca s talentom je 
Yermi zložitá a je potrebné ku každému pri
slu po,·ať osobitne a veľmi obozretne, aby sa 
mu dostalo čo naj väčšej starostlivost i, no 
na d nr hej strane i správneho ľudského a 
občianskeho zamerania, aby sme vyeho,·ali 
z Lalentovnn)•ch jedincov nielen silné ume
lecké osobnosti, ale i zodpowdn)·ch fudí a 
obl'anov nášho št{ttu. A to je úlohou nielen 
mar·xizmu-leninizmu. alebo občianskej v)·
cho,·y, ale hla,·ne u č i te f a h l a vn é h o 
p r· c cl m el u, ktorý ako vzor. autorita a 
priateľ má svojho žiaka viesť i " rozvoji 
charakteru a občianskeho profilu. 

K)·m u vynikajúcich absolventov konzer
vatórií zodpovednosť za ďalší umelecký ro~:
voj preberá spravidla YS:\IU, za ďalší ra l 
a možnosti rozvoja Yynikajúcich diplomantov 
vysokej školy preberá spoločnos(, ktorá mu 
pre ne vytvára podmienky. Podmienky sú 
dané stupľiom rozvoja hudobného života a 
tu n(ts <·ak >i ešte stále Yer a prúc<'. i keď sa 
od oslobodenia a najmä od r. 1948 urobil 
obrovský krok dopredu. Bol Lo vsak rozvoj 
kvanti tatívny. V dnešnej etape je však po
trebné zamerať sa predovšetkým na rozvoj 
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kvalitatívny. Spičkové umenie nám nemô
že vyrás( na p r i e m e r n ý ch možnos
tiach uplatnen ia. Tu nemám na mysli umiest
nenie, zamestnanie absolventov, ale mož
nosti ich ďalšieho umeleckého rastu. U spe
vákov to nic je tak)· podstatný problém. pre
tože napr. uplatnenie znamenitého Juraja 
Hrubanta v opere SND dáva samo osebe 
možnosti ďalš ieho umeleckého rastu tohto 
nádejného speváka, ale pôsobenie vynikajú
ceho Miloša Jurkoviča v rozhlasovom or
chestri - i keď správne a potrebné - ešte 
samo osebe nie je zárukou ďalšieho rastu, 
lebo ak sa tento vynikajúci flautista má 
stať sólistom medzinárodnej úrovne - a 
všetky predpoklady na to má - musí pr a
v i d e l n e a č o s l o vystupovať na kon
certných pódiách, inak sa ním nestane. To 
isté platí o huslistoch a ostatných inštru
mentalistoch, no najmarkantnejšie je to u 
klaviristov a dirigentov, ktorí väčšinou vo 
svojom zamestnani (stávajú sa pedagógmi 
alebo organizátormi) nemajú zabezpečené 
ani tie najzákladnejšie podmienky, sústavnú 
prácu na svojom nástroji, pokiaľ sa im ne
podari umiestniť ako korepetítori alebo sbor
majstri - lenže koľko je takýchto mož
ností na Slovensku? 

Z toho všetkého, čo sa tu povedalo, jasne 
vyplýva, že za ďalši rast špičkových zja
vov medzi absolventmi vysokej školy je 
zodpovedná predovšetkým štátna správa, t. 
j. národné výbory všetkých stupňov, ktoré 
vytvárajú podmienky rozvoja kultúry a ria
dia ju, ďalej osvetové zariadenia a masové 
organizácie, ktoré sú organizátormi kultúr
neho o spoločenského života, organizácie 
zriadené a určené konkrétne na rozvoj kon
certného života, t. j. Koncertná a divadelná 
kancelária a !<rajské podniky pre film, kon
certy a estrády a v neposlednom rade Ľu
dové školy umenia, okolo ktorých by sa mal 
hudobný život miest sústreďovať. A tak sa 
kruh uzaviera a vraciame sa ta, odkiaľ sme 
vyšli, na konzervatóriá a čiastočne na VSMU, 
kde okrem špičiek ročne absolvujú desiatky 
dobrých muzikantov, ktorí odchádzajú na 
slovenský vidiek. 

Celkový, veľmi dobrý priemer tohoroč
ných absolventov je základným ukazovate
ľom úrovne pedagogickej práce na našich 
umeleckých školách. Ani o jednom z toho
ročných verejne absolvujúcich poslucháčov 
nemožno povedať, že nedosiahol úroveň, 
ktorú máme v našom vedomi tradíciou vý
sledkov našich umeleckých škôl upresnen\1 
ako normu. A kto sleduje vývoj po niekoľko 
rokov, musí vidieť vzostupnú tendenciu v 
tomto priemere. Dokazujú nám to okrem 
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iného aj umiestenia poslucháčov slovenských 
konzervatórií a VSMU v STM v medziškol
ských celoštátnych zápoleniach. Je to prí
sľub pre umelecký rast slovenských or
chestrov (žiaľ, stále ešte počtom vzácnych), 
ale hlavne pre zvýšenie úrovne huaobných 
oddelení Ľudových škôl umeniaf kde ešte 
stále máme veľký počet nekvalifikovaných 
učiteľov. Absolventi konzervatórií, ktorí ne
pokračujú na Vysokej škole múzických u
mení alebo nepôsobia v orchestroch, odchá
dzajú na ĽSU dnes už ochotnejšie ako pred 
rokmi. Ešte stále sa však na tento údel dí
vajú viac ako na existenčnú nutnosť než 
ako na dôležité a záslužné poslanie. Veď 
práve oni majú byť tým stredobodom, tou 
hybnou pákou rozvoja hudobného života 
mesta. Predovšetkým svojím pedagogickým 
pôsobením na škole, výchovou žiakov k lás
ke k hudbe, ale tiež svojou účasťou všade 
tam, kde sa tvoria podmienky pre budova
nie hudobného života: v kultúrnych komi
siách národných výborov, vo výboroch Kru
hov priateľov umenia, v ľudovej umeleckej 
tvorivosti - veď ako málo " muziclrovania" 
je v našej ĽUTI - a, samozrejme, aj v 
a ktívnej umeleckej činnosti na učiteľských 
koncertoch, ktoré by mali byť súčasťou po
vinností učiteľa ĽSU. Zdá sa, že vedenia 
našich konzervatórií túto úlohu absolventov 
chápu správne, nakoľko v posledných dvoch
troch rokoch už nerob! rozmiestňovanie ab
solventov také ťažkosti ako v minulosti, čo 
je výsledkom správneho výchovného za
merania poslucháčov. 

Veľmi kladnou časťou tohoročných ab
solventských koncertov bola hojná účast 
hudby JG-x. storočia v programoch, a to nie
len tým faktom, že ju toľk! hrali, ale najmä 
tým, a k o ju hrali. Mladým adeptom u
menia je hudba XX. storočia blízka a radi 
ju hrajú. Spomeňme len Gerhardtovho, Míl
kovha a Kubíčkovho Hindemitha, Cattari
novho Prokorieva, Sirokei Holoubka, Livo
rovho Nováka, Hrubantovha Kabalevského 
a Ferenczyho, Kerekešovei Vileca - to boli 
výkony, v ktorých bolo citiť skutočné pre
žitie skladby, stotožnenie sa s ňou, radost 
z jej interpretovania. Je to ďalší úspech 
pedagogickej práce na našich umeleckých 
školách. 

Na proti tomu nemožno nevidieť druhú 
stránku veci - zanedbávanie klasickej tvor
by, o predklasickej ani nehovoriac. Je to 
rovnaký problém na konzervatóriu i na Vy
sokej škole múzických umeni, a to tak v 
kvantitatívnom zastúpeni na koncertoch, ako 
aj v kvalite interpretácie. Napríklad J. 
S. Bach zaznel jediný raz - na spomínanom 

sonátovom večere Mészároša. Alebo zrov
najme výkon O. Milka (horna) v Hinde
mithovi a v Mozartovi. Okrem precíznej 
Mozartovej sonáty v podaní Més:ároša a 
Fraňovei a štý love čistého Haydna 8/ahu
šiakovei sme na absolventských koncertoch 
nepočuli klasické dielo interpretované na 
takej úrovni ako diela romantické i diela 
XX. storočia. 

Závažným problémom Vysokej skoly mú
zických umení je výchova spevákov a diri
gentov v súvislosti s operným štúdiom a 
orchestrom. Vysoká škola vychováva spe
vákov predovšetkým pre operné scény. Veď 
časť diplomovej práce spočíva v predvedení 
jednej závažnej opernej postavy na j a
v i s k u. Ale aké sú podmienky pri štúdiu? 
Nanajvýš v dvoch operách (a to len vy
volen!!) sa dostane v priebehu štúdia po
slucháč na javisko, a to vždy na premiére 
a snáď v jednej repríze (ak je alternantov 
viac, tak len na premiére). Je mysliteľné 
pripraviť sa za týchto podmienok na prácu 
v opere tak, aby bol mladý absolvent pre 
naše ope.m é scény prínosom? 

Ešte paradoxnejší je stav vo výchove di
rigentov. i\lladý adept dirigovania počas štú
dia diriguje pred rozhlasovým vysielačom, 
pred gramofónom, pred klavírom (tam je 
aspoň živý človek, ktorého možno vidieť!), 
len pred svojim vlastným "nástrojom", ži
vým orchestrom diriguje dva-tri razy počas 
celého štúdia. A veľmi často je jeho diplo
movou prácou opera (lllenberger, Návrat). 
kde má kvalitne zvládnuť cudz! orchester 
a celú scénu, nn ktorej má z vyššie uvede
ných príčin neistých sólistov a nezospievaný 
sbor, a to všetko na dve-tri skúšky s or
chestrom, lebo angažovanie operného orches
tra SND je záležitosť organizačne veľmi 
zložitá a finančne nákladná. A to je hlavný 

Záver sezóny SND: 
Na rozdiel od nedávnej inscenácie Tann

häusera, akéhosi bojiska kladov a nedostat
kov v inscenačn)'ch postupoch, v hudobnom 
naštudovaní bola posledná premiéra sezóny 
1962/63, predstavenie Verdiho Trubadúra, 
vzácne vyrovnaná. Vyrovnaná preto, lebo 
súboru sa takmer ideálne podarilo vyhovieť 
základnej požiadavke Verdiho, autora, ktorý 
dáva interpretovi veľké možnosti , veľké prl
ležitosli, ale pritom od neho aj veľa žiada. 
Verdi potrebuje dve veci: dobré hudobné 

dôvod, pre ktorý operné štúdio VSMU je 
živoriacim útvarom, akýmsi nutným zlom, 
držaným kvôli diplomantom a nie tým, 
čím by malo byť: avantgardným operným 
pracoviskom, plným tvorivého kvasu a mla
dého elánu, vyhňou toho nového, po čom 
súčasná opera volá. A snáď je to len preto, 
že taká výberová škola ako VSMU nie je 
schopná z počtu svojich poslucháčov vy
tvoriť orchester. Ale je tu sesterské konzer
vatórium so svojím komorným a symfonic
kým orchestrom. Nedá sa tu spolupracovať? 
Koľko úžitku by z tejto spolupráce bolo! 
Inštrumentalisti by získali orchestrálnu prax 
vrátane koncertných majstrov z radov po
slucháčov VSi\IU a sólistov z oboch škôl, 
ktorí by počas štúdia pravidelne vystupo
vali s orchestrom. Dirigenti by pracovali 
s ú s l a v n e pod vedením pedagóga so ži
vým orchestrom. J e to predsa nevyhnutný 
predpoklad nielen technickej, ale najmä psy
chologickej prípravy dirigenta. A speváci by 
na javisku získali hereckú a pohybovú is
totu. A režiséri už počas štúdia by mali 
možnosť venovať sa opernej réžii v pra.xi . 
J e to ďalši dokrunent potreby spolupráce 
a užšieho sklbenia práce konzervatórií a Vy
sokej školy múzických umení. 

V tomto stručnom zamyslení nad pripra
vou a budúcnosťou tohoročných a ďalšieh 
absolventov našich umeleckých škôl bolo na
črtnut) l'h niekoľko problémov, z ktorých 
každý by si vyžadoval samostatný rozbor. 
Snahou článku však je, aby sa s autorom 
zamysleli všetci, ktorí môžu v riešeni týchto 
problémov pomôcť: štátna správa, organi
zácie, inštitúcie, vedenia škôl, pedagógovia 
a v neposlednom rade a j ideová organizá
cia Sväz slovenských skladateľov so svojimi 
krajskými odbočkami. 

Anna Kováŕová 

, 

TRUBADUR 
naštudovanie a ľudí, čo , ·edia spievať v tom 
praYom zmysle slova. 

Za dirigentským pultom stál Viktor Má
lek, dirigent, ktorý rešpektuje speváka. Tento 
rešpekt však nejde na úkor stavebnej kon
cepcie a dodržania tempa celého predstave
nia. Pevný, ničím nehatený kontakt javiska 
s orchestrom pramení skôr v .Málkovom sve
domitom a prcsnom hudobnom naštudovaní. 

Prevažná väčšina interpretov Trubadúra 
patrí k mladšej generácii, ktorá teraz ume-
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Dnes práve tak aku pred státisícročiami 
J.A. VALSIK 

Je všeobecne ::.ncíme, ~ hudba, spev a 
tanec 1•::.nikli v samotných počiatkoch ľud
stva a niet tahej {udskej shupiny, v ktorej 
by - v tej či onej forme - niel~torý z 
týchto prvkov nejestvoval. Málol~to však 
vie, :.e ešte dnes :.ijú na našej planéte lu
dia, ktorí si ::.achova/i httltúme prvky z čias 
v::.dialených od stíčasnosti snáď aj milión 
rohov. J e teda pochopiteľné, :.e štúdium 
=.ivota a hmotnej hultúry týchto ludí nám 
podáva aspo1í pribli:.ný obra::. o tom, oho 
:.ili nalíi dávni predkov ia, ako spievali a 
tancovali, ako v y::.erali ich prvé hudobné 
nástroje. . 

Jednou takouto Cttdskou slwpinou sú o
byvatelia Andamánskych ostrovo''· ktoré le
:.ia v Indickom oceáne, presnejšie v Den-

lccky dozrieva a od ktorej možno právom 
očakävať renesanciu spevácko-hereckého u
menia u nás. Anna Poláková. Bohuš Hanák. 
Ľuba Baricová, Ondrej ~Ialachovski· a čias
točne i Juraj \Viedermann predstavujú prv :, 
garnitúru nášho operného súboru. Dva v~·
kon y v Trubadúrovi prekvapili. úloha Azu
ceny by si žiadala azda hutnejší, tmavší. 
" (ažsi" hlas - teda nie je to celkorn do
máca pôda pre nov ú členku súboru Jarosla
vu Sedláľovú (míune dojem, že ani pre 
Baricovú); rozumným využi tím svojho -
najmä v pianách neobyčajne jemne znejú
ceho - hlasového fondu a vkusnou herec
kou interpretáciou sa podarilo Scdláľovcj 
vytvoriť jednu z najlepšieh kreácií večera. 
Dalej prekvapil Juraj Hrubant v úlohe 
Fer-randa, basista so zdravým , veľmi nos
ným hlasom a muzikalitou. Yvetta Funko
v{t v úlohe lnéz presvedčila, že divadlo 
správne volilo aj pri v)·bere absolventov 
YSMU (alternovala Marta Meicrová). 

Dr. Janko Blaho po rade vynikajúcich 
charakterových postáv vo veľkej tenorovej 
partii v ;\1anricovi znova udivuje kondlciou. 
v akej si dokázal po toľkých rokoch udrža( 
svoj has. U Leonóry Margity Cesáyiovej 
dominuje skôr javisková pra.x, citliYé herec
tvo a bohatstvo výrazových prostriedkov. 

Pri vystúpeni tenoristov takmer vždy a
kosi mimovoľne V7"fiiká v diväkovi obava, 
strach, či spevák spieva svoj part bez 
úrazu, bez trápnych momentov. Spev Tm
richa Jakubka hneď od prvého výstupu 
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gáls/;om ::.álive. Patria k najmenstm ľuďom 
na svete: priemerná výšlw mu:.Ov sot,·a do
sahuje pol druha metra a :.eny sú, pravda, 
ešte menšie. Všetci sÍL po celom, doslovne 
po celom tele úplne holí. Iba hlava ie po· 
krytá vino-vlasmi, stočenými do. ruliči~k . 
Cierna poko!.ka s modravým a!. fw/hastym 
les/;om nápadne hontrastuje s belosťou očné
ho bielim a mohutných .zubov. Napriek to
mu, že sÍL to vlastne trpaslíci, je ic~ tl'lo 
celkom súmerné a mohutné S\·alstv o ml u · 
m o:.,íuje neuveriteľné 1•ýkony. 

Rovnako ako naši praprapredhovia, Zl f lL 

aj i\ndamánci v prvotnopospolnej ~po/oč
nosti. Politiclití organi::.ácia tal~mer ne,estv u
je : majú síce ahýchsi "náčelnílwv", ale t~ 
stí whí, ktorí si s'·ojimi ,·Jastnosťami zíslwil 

vzbudzuje pocit istoty . Odspieva predstave
nic bez jediného zlomu, bez jedi11ej hrdza
vej škvrny na kovovom lesku svojho krás
neho hlasu. Dúfajme, že nie iba náhodou 
nepripísali k jeho menu v programe doda
tok a. h.! Trubadúr nepatr! k najvď ačnej
šim operám pre režiséra. Július Gyermek 
ostal :,homne v pozadí, predstavenie bolo 
skôr záležitosťou dirigenta a Yýtvarnika. Pa
Yo! Gábor vyt,·oril jednu zo svojich najlep
šieh a najúčinnejších scén. Je jednoduchá, 
pr·iestornú, pri rýchlom striedarú obrazov 
p•·estavbami ncspomaľuje tempo predstave
ma. 

P•·eklacl Trubadúra robil skúsený operný 
dirigent Ladislav Iloloubek. Ako hudobní
kov i šlo mu zrejme hlavne o čo najspráv
nej šiu dcldam~íciu, o spievateľnosť slovo. 
Preklad, i keď dnes nie je už dobr)·, aspo1í 
z takéhoto aspektu obstoji. 

Sú však i horšie prípady. Dodnes sa po
užívajú preklady (najmä talianskych opier), 
ktoré priam h ýria nezmyslami, nevhodnými 
kostrbatý mi ver·šami, skresrujú pôvodný 
zmysel textu v or·igináli a pritom nerešpek
tujú ani najzákladnejšie pravidlá správnej 
opernej deklamácie. Pravda, u mnohých o
pier ani hodnota operného libreta v origináli 
nic je zvlášť verká, ale znetvorené podoby 
operných textov, ktoré putujú po slo,·cn
ských opcrn)·ch scénach a každý interpret si 
ich musi sám z prípadu na prlpad vylepšo
vať, priam volajú po náhrade. 

z. ·"· 

dôveru a úctu ostatných. Nikto všah nic je 
povinný ich počúvať a náčelníci napohon 
ani nemajú možnosť "ynútiť si poslušnosť. 
Andamánci sa ži1·ia lovom, rybolovom a 
zberom ovocia, horienlwv a hlú::.. Stedrá 
príroda im dodá všetko, čo potrebujtí, bez 
toho, aby boli mítení namáhať sa. 

Pre ka!.dého človeka je charahteristické, 
~ ho celým životom striedavo sprevácl;aj•í 
radosť alebo .zármutok. Obidvom týmto po
citom dáva výra.:: hudbou, spevom alebo 
tancom. Andamánci nie sú výnimlwu. Aby 
sme mohli podrobnejšie hovoriť o tejto pro
blematike. musíme ich geograficky i etnicky 
rozlíši(. Z Andamánskeho súostrovia (204 
ostrovov o celkovej ro.zlohe 6995 hm2) sú 
iba tri obývané: Jllalý Andamán, Veľký 
Andamán a Severná Strái. 

Obyvatelia Malého Andamánu - Ongio
via - sú ľudkovia neobyčajne milí, dobro
srdeční a príjemní. Táto vlastnosť je však 
spoločná všetkým Andamáncom, pokial ich. 
pravda, nenalmeváme. Ongiovia tancujú pri 
najro::.manitejších príležitostiach a nemusí Lo 
byť práve svadba, oslava bohatého lovu ale
bo medová hostina. Tancujú a spievajú tak
mer vždy, takmer každodenne, preto:.e ra
dost" a vese/os( jedného sa čoshoro stane 
radosťou všetkých. Majú 11ela tancov. no 
jeden .z nich je v každom smere ::.aujímavý. 
Ide totiž. o unihát, aký nenájdeme nikde 
na svete. Pri troche fantá.zie by sme ho 
pokojne mohli nazvať Tancom zadných 
tv{arí. 

Prv aho sa lto pohúsime - rov na/ro aha 
spevy, htoré ho doprevád::.ajtí - podrob
nejšie opísať, treba po::.namcna{, že pre An
damáncov je charalaeristicl.:é .značné stučne
nie sedacej časti a hornej tretiny stehien. 
Toto, pravda, platí v ovela •·äčšej miere pre 
ženy aha pre mu:.Ov, a preto aj ženy majú 
práve pri tomto tanci " prím". Tento jav -
rwhromadenie tulm v túchto miestach -
nazý11ame steatopýgia a môžeme ju pozo
rovať aj v Afrihe, a to lL /Crovákov a Ho
tcntotol'. Ale teraz u!. h. samotném" tancu: 

Poved:.me rovno, ~ príprava IWII. - rov
naha ako na litorýlwlvek tanec, je ovel'a 
zložitejšia (toto sa tý/ro najmä žien) alw 
sám tanec. ]( jedinému ich oblečenitt -
po/cial tak mô!.eme nawať trs sušených pal
mových vúhonkov, k nakinége. pribudne 
~irlanda náhrdelníhov .z lístia a hvetov pra
lesa, ich polw:.Jw je dôkladne natretá ko
rytnačím tttlwm, zmiešaným s farebnými 
hlinkami, uši sú o.zdobené prá ,,e tak aho 
hrdlo - a tanec sa ::.ačíno. 

Nie, ne::.aznejtí tam-tamy, píšťaly ani .::vu~ 
hy rohov, ba ani .zvuky vyludzované z ulít 
morsk-ých miil.l~ýšov. Táborom alw na povel 

znie hlasitý tleshot. Ale po.zor! Ongiovia pri 
tom neuplatňujú iba dla11e; k tleshotu rúk sa 
priclru!.uje .zvuk vyludzo"aný prudkými tÍ· 
dermi lýtoh na vlastné sediace časti. Odery 
sÍL prísne rytmické a prepis na papier by 
vy.zeral asi ta/ao: (Krát/ro =.; dlhá =-). 
-.-.-.-. -. Úder nohy je vidy medzi 
potleshom rúk. Krátku dobu teda vytvárajtí 
práve nohy, resp. tídery o sedacie časti. Mu:.; 
i ženy v ytvoria akýsi kruh, ich rozostm•enie 
býva ::.1·yčajne striedavo mu:., žena. mu~. 
!.ena . .. Zra::.u, v najneočahávanejši okamih. 
shočí do stredu hruhu mui-speváh a básnih 
a nhot~i ::.mesou spevu a recitovania pred
ruíša st.aré piesne o bohatých lovoch, o mc
de, /;ton) ie na Malom Andamáne jednou. 
z najväčších pochúťok, alebo o hrdins/qjch 
''inoch príslusníhov vlastnej skupiny. V.zcí
päti ho vystrieda iný, ktorý voľne impro
v i:.uje svoje verše i melóditL na ahtuálnu 
t.ému. Verše sú neobyčajne prosté, ide skôr 
o pró::.u aho o poé::.iu, ale spôsob, al~ým 
Ongiovia prednásajÍL a spievajú, nemožno o
:.načiť inah ako poetický. K spevu sólistov 
.<a pridajtí aj ostatní, htori dlho, nel;onečne 
dlho opahujú refrén práve improvi::.ovanej 
alebo starej známej piesne. 

Je to práve spev a recitácia, pri ktorých 
sa rrajlepšie u/wí::e ::.vláštny hlas Ongiov. Je 
tichý a polwjný, ale predsa sa akým.fi 
zv/á.~tnym, neopísatelným spôsobom líši od 
nášho. Je v ňom čosi sladké a molové, čosi, 
na čo by sme márne hladali vhodný vý
raz. 1\"ihdy nie je v:.rušený. nikdy nie je 
chripCavý. BanJLÓn ongiských mu:.ov rruí v 
.•ebe hebhosť ::.amatu a me::.zosoprán a soprán 
~ien nie je ostrý. Znejtí mähko a lahodne 
a ťa!.lw sa na ne ::.abúda. 

Ano, Ongiovia, títo maličkí čierni (ucl
hovia. ktorí dnes, v dobe atómov ých elek
trární a príprav na ho:.micl,:é lety, ~jú asi 
tak, aho žili naši predhovia v dobe dreve
nej, nepoznajti ž iadny lwdobný nástroj. Ich 
tance sú ::.viičša •·efmi obscénne: .znázor
iwjú v lastne ich lásku a milovanie, a keď 
ich rytmus plne uchváti. ::.obiehajú do de
tailov, htoré udi.,ujú nielen majstro"shým 
odpo::.oro,·aním skutočnosti. ale aj natura
li:.mom. Je len samo.zrejmé, že deti pri ta
hejto .zábave nesmú chýbať . . Vevdojak na· 
podobňujtí pohyby, spev a recitácie dospe
lých, opalwjiL si ich, hoci spevy i tanec .•a 
už dávno shonči/i. Pokia{ tecla bude na Ma
lom i\ndamáne čo len de.•a( domorodco1·. 
budú, tak alw dnešní Ongiovia, radi tanco
vať všetky svoje tanec. presne a verne od
po.zorované. T ecla práve tak, aho tancujrí 
rlnešní Ongio"ia tance svojich dávnych precl
hov. 

Na \ ' elhom 1\ndamáne je situáci(L trocha 
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iná. Dávni obyvatelia jeho pobre:.ia - A
rioto - z ktorých v roku 1954 žilo ui len 
dvadsaťtri(!), vynašli kedysi dávno jediný 
hudobný nástroj, ktorý existuje no Anda
mánshom stíostroví. Je to pukuta jemnga -
akýsi druh , ,e[kého konvexného štítu z čer
veného dreva ( Pterocarpus dalbergoides ). 
Drevo tohto stromtL je neobycajne tvrdé a 
zvláštne vonia. Táto aróma odpudzuje ter
mity, a tak nepredstaviteľne namáhavá prá
ca spojená s jeho ••úrobou nevyjde nazmar 
pod ich ktÍsadlami. Na Andamánoch je tento 
strom práve tak rozšírený ako v našom i
hlicnatom lese smrelt alebo borovica. 

"l-Ira" na tento hudobný nástroj je ne
'byčajne svojrázna. Bubeník ho kopancami 
rozoz<>uči a nn toto znamenie sa nostavia 
tanečnici po obidvoch jeho stranách. Cer
vený hudobný štít je pred tancom pomalo
vaný čiarami z bieleho ol~ru a .ozdobený re
ťazami lián. Tieto stÍ popretahované Otvo
rom, ktorý je vydlabaný napriec z opačnej 
strany, ako je tá, do ktorej bubeník kope. 
Z toho istého ot•·oru v ystupuje povrázok, 
ktorý hudabník ddí v ruke, a tým zamedzu
je, aby sa od neho štít vzďaľoval. Aby sme 
pou:.ili velmi jednoduché prirovnanie: vy
zerá to tak. al>o keď si chlapec priviaže 
futbalovú loptu o povrázok, ktorý ddí v 
ruke a striedavo kope do lopty pravou a 
lm·otL nohou. Lopta skáče, preskakuje, ale 
uniknúC nemô:.e . . . Vyldenutý a celkove 
dasť nepra••idelný tvar tohto štítu, ktorý 
je tízhy tam, hde sa opiera o zem a široký 
na opačnom ltonci, ltde je privin:.aný po
wázhom, by mohol znamena{ nebezpečie, 
ie štít po opakovaných lwpancoch uklzne. 
Kame/1. položený pod rovnú stranu, do kto
rej hudobník hope, pomáha re::.onancii, ale 
uíro••eň zabraňuje sldznutiu štítu. 

Jednotliví " majstri" bubna síL nútení z 
času na čas sa vymieňa{, pretože tance sa 
zvyeajne začínajú večer a končia sa niehedy 
ai nad ránom a sprievod k nim je, pocho
piteľne, únavný. 

Domorodci z pobre:.ia Velkého Andamánu 
(A ri oto) sprevádzaj tí tanečníkov tlieskaním 
rúk a spevmi. (Tanec zadných tvárí však 
Arioto nepoznajú!) Aj tu sa prejavuje ob
scénnosť, ktorá tvorí základ všetkých anda
mánskych tancov. Aj napriek tomu je pre 
nás pohlad na tancujtícich domorodcov ú
chvatný: Cervená žiara fakiel, rázny MJtmus 
a krásne stavané telá. ktoré sa v tejto žiare 
mihotajú, hukot oceánu a krik zveri z pra
lesa, to je obráz;ok, l>torý nielen uchváti, 
ale aj strhne do nadšenia nad pradávnym 
umením maličkých ludí, čiernych ako an
damánslw noc. 

Jeden z tancov A ri oto je iste taký starý 
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ako oni sami. Rytmus je tu trochu val
nejší, spev prešiel od forte k pianu, ai pia
nissimu. Dodnes ho tancujú ieny vymiera
júcich Arioto. Je to ich tanec: slabo tlieska
jú rukami do rytmu, ale aj dlaňami o lýt
ka. Ich postoj je pri tomto tanci trocho 
smiešny. preto:.e všethy ženy tancujú v po
drepe, hlava shlonená ai na prsia, jedna ru
ha ddí v zápiistí druhú. Tancujú ,, .:;á.~wpe 
a v:.dy na vykročenie nohy udrú rukou, 
htorú ddi druhá, do lýtka. Vyznačenie ryt
mu je prosté: - - - -. Melódia nie je 
pri tomto tanci stabilná. Meni sa, ale jej 
rytmus sa tancu vždy dokonale prispôsobi. 

7.ntiaľ i'o ženy tancujú v podrepe, muži 
stoja a striedavo dupajú pravou a ľavou pätou 
o zem. V jednom okamihu vykročia s telom 
dahlw tUlhnutým dopredu ••pred. Medzitým 
už ženy prestali tancovať a sprevádzajú ta· 
nec mužov spevom . Obsahom ie - ako 
by aj nie, veď sme na Andamánoch -
sexus. 

Je jasné, že sa ItL vynára viacero otá
zok: Ahý starý je Tanec zadných tvárí. ako 
dlho je známy hudobný štít - pukuta jem
nga. aký je hlaso••ý rozsah Ongiov a Aria
to. ako to po tejto stránke vyzerá na po
slednom z obývaných ostrovčekov - na 
Severnej Strá:.i. Na tieto otázky môžeme 
iba zodpovedne pokrčiť plecami: 
Ne1•ieme. Isté však je, ie práve Ongio
•·.a boli celé dlhé storoi:ia uchránení 
od civili.:;ácie. Ale nielen to! Búr
iivé vody Indického oceánu - okrem nie
lwľk•ích málo výnimiek - nedovolili pri
státi/! na ostrovoch. Znamená to teda, ie -
pohial siahneme k veľmi odvážnemu pri
rovnaniu - Malý Andamán je, možno po
"edať, dodnes prirod=enou re::.erváciou ludí, 
laorých kultÍLra a celý spôsob života neboli 
v =ásade narušené cudzími vplyvmi. 

Iha velmi podrobné šttirlium iivota On
giov, týchto maličkých vládcov Malého An
damánu, ktorý je vlastne kúskom zabud
nutého raja na zemi, by mohlo da{ v bu
dúcnosti na tieto, ako aj na iné otá=ky, 
spolalllivú odpoveď. Co nám prezradí vý
slwm Sevem ej Stráže - nevieme. Pristá
tie na tomto ostrove sa nikomu z vede~ 
kých pracovníkov dodnes nepodarilo. Na 
výskum Arioto z Velkého Andamánu je už 
neskoro. V roku 1954 ich bolo ui len dvad
sat"tri a niet nádeje, ie sa rozmnožia. Za to 
patrí "vclaka a uznanie" anglickým koloni
=<ítorom ... 

Ale aj dnes je isté, že tak, alebo aspoň po
dobne, alw spievajú, hrajú a tancujú Anda
mánci, spievali, hrali a tancovali v minulosti 
n~ši dáv ni predkovia. V minulosti, ktorá 
ešte i dnes žije na Malom Andamáne. 

Z BUZKA • • • 
o Zdenkovi Košlerovi 

Tažko je napísať rueco nové o umelec
kom profile Zdenka Košlera, tridsafpäťročné
ho šéfa opery Státneho divadla v Ostrave. 
Veľa sa už hovorilo o jeho senzačnom víťaz
stve v súťaži mlad),ch dirigentov o Cenu 
Dimitrija Mitropoulosa v New Yorku, v 
ktorej získal prvenstvo medzi 58 dirigentmi. 
Veľa vieme . o jeho skvelom dirigentskom 
umení, v ktorom sa vzácne spája suver·eni
ta a úspornosť gesta s fenomenálnou pamä
ťou, citlivá muzikálnosť s architek tonickým 
zmyslom pre výstavbu skladby, jedinečné 
schopnosti symfonického dirigenta s maj
strovstvom operného dirigenta. Mnoho sme 
už počuli o jeho kľud e, p•·ehfade, duševnej 
vyrovnanosti a umeleckej diseipline. 

Je neuveriteľné, že tento usmievavý, op
timizmom a životnou pohodou prekypujú
ei nenápadný mladý človek, neodo'atefný 
rozprávač je tým umelcom, popri ktorom sa 
ostatní súťažiaci zdali iba "nadanými a
matérmi" - ako písala o Košlerovi americ
ká tlač. S úsmevom prichádzn k dirigent
skému pultu. Niekoľko okamžikov - a 
jeho tvár je už svedkom úplnej koncentrá
cie a tvorivého zaujatia pre interpretáciu 
skladby. Je pôžitkom nielen ho počúvať ale 
nj sledovať jeho gestá a najmä J·ehó tvár. d , 
Je o razom všetkého, čo sa deje na javisku 
i v orchestri. Dirigovanie opier spamäti je 
u Košlera samozrejmosťou, a tak neustále 
v pravom zmysle slova vedie, modeluje a 
koriguje hudobný prúd do neobyčajnej pô
sobivosti a dokonalosti. 

Zastihol som Z. Košlera v jeho pracovni, 
práve keď sedel s Júliusom Kowalským nad 
partitúrou jeho opery Lampiónová s lávnosť, 
ktorú naštudoval v Ostrave pre začiatok tejto 
sezóny. - Znova rozpráva o tom, ako v 
čase, keď už ostatní súťažiaci ležali" v 
partitúrach povinných skladieb a" obohrá
vali" si ich, on sa len dozvedel ~ svojej 
účasti na súťaži. Bolo to v januári a v 
marci už odchádzal do New Yorku', keď 
krátko predtým dirigoval premiéru Semiona 
Kolka. 

A=da niečo o organizácii sútaže - znie 
obligátna otázka. 

Bola vzorná. Spolu s Poliakom Piotrom 
Wolným, ktorý však pre onemocnenie od
stúpi l, boli sme jediní účastníci zo socialis
tických krajin. Musel som si pripraviť 12 

skladieb, medzi povinnými boli: predohra k 
Carovnej flaute, Cisársky valčík, sprievody 
k Chopinovmu Koncertu f mol a duetu z 
Mozartovho Dona Juana. Dalej sme si mali 
vybrať po dvoch skladbách z oblasti kla
sickej, romantickej a súčasnej hudby. Samo
zrejme, dostali sme aj skladby, partitúry 
ktorých sme nikdy nevideli ( ani orchester). 
no po niekoľkominútovej príprave sme už 
s nimi predstupovali pred orchester (vý borný 
orchester "Symphony of the Air", kedysi ve
dený Toscaninim). Sitom pre súťažiacich 
bol náročný sluchový test - zápis pred
hranej, harmonicky komplikovanej skladby 
pre neobvy klé komorné obsadenie priamo 
v transpozíciách. 

Co by ste núm povedali o jednotlivých 
kolách súťaže? 

V p rvom kole som dirigoval I. vetu z 
Dvofákovej Symfónie d mol. V druhom ko
le som dostal Coplandov "El salon Mexico" 
a I. vetu z Koncertu pre orchester od Bélu 
Bartóka. V semifinále na prvom vystúpeni 
- som dirigoval - naspamäť - sprievod 
k Chopinovmu Koncertu a t\lozartovmu Du
etu a začiatok predohry Caro,·ná flauta. Na 
druhom semiiináloYom vystúpení som diri
goval I. vetu z Bartókovho už spomenutého 
koncertu a v treťom semifinále ako skladhu 
z listu časť Esejí T. Brurda. 

Potom už nasledovalo finále a .:;á1>er sú
(a:.C. 

Vo finále som mal najväčší úspech s 
Dvofákovou Symfóniou d mol, rovnako ako 
na gala koncerte víťazov. Keď začal aj 
orchester vyvolávať "bravo", čo ináč ne
bolo zvykom, verte, bolo to také pôsobivé 
že mi naskakovala "husia koža". Poča~ 
súťaže vládlo medzi účastníkmi krásne pria
teľstvo, často sme sa schádzali (času však 
bolo veľmi málo) a ohn.ivo diskutovali o 
aktuálnych hudobných problémoch. Porota 
pracovala presne a objektívne - nedošlo k 
žiadnemu protestu. 

Súťaž bola verejná? 

Až do semilinále nie. Aj porota nás pozna
la len podľa čísel. 

Ako ste prijali zprávu o získaní prvej 
ceny? 

Úprimne povedané, veľa som tušil. Po 
prvom kole mi totiž chodili gratulovať čle
novia orchestra k prvému miestu - a ta
káto kritika a ocenenie práce je pre diri
genta najlepším vodidlom a uznaním. 
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.A nakoniec: čo vyplýva ;:: Vášlw viLa::
stva pre Vašu áalšitL umelechtí prácu? 

\" tejto sezóne sa (h ·akrát vrátim do 
N cw Yorku, kde budem pracovať ako asis
tent dirigenta Bernsteina. Chcem tu tiež 
propagovať českú hudbu. ktorá je okrem 
Dvoráka známa len sporadicky (vrátane Ja
náčka). Obccenst,·o je dosť koozervativne, 
kto si m yslí, že je tu len samá elektronika, 
dodekafónia a najmodernejšie smery. veľ
mi sa m)•Li. Svoje hlavné poslanie Yšak 
vidím " Ostrave, pretože ako šéf opery 
cítim prvoradú zodpo,·cdnosť za jej ďalší 
umelecký yzostup. 

Veríme, .:e po návrate ;:: New Yorku, 
nám poviete niečo ::aujímavého o tamoj
šom hudobnom .:i••ote. 

Určit e si potom budem môcť urobiť cel
kový obraz. Zatiaľ som mnl málo času, 
hoci som videl predstavenie v Metropoli
tain opere, počul som koncerty 1'\ewyorskej, 
Bostonskej a Filadelfskej filharmónie. 

Zhováral sa Pŕemysl Vrba 

Beethovenovská 
konferencia v Pie~fanoch 

Y rámci Piešťa nského festivalu bola , . 
diíoch 12.-14. júla 1963 v Piešťanoch Kon
ferencia BeethoYenovej spoločnosti v CSSR. 

Po slúvnoslnom otvor·ení konferencie a 
zpráYe za uplynulé obdobie (\L Malura) , 
odznelo 5 referátov. Anton Elodncr 
v rde.rátc "Beethoven a Slovensko" pou
kázal na vrelý yzfah Ludviga van 
Beethovena k Slo,·cnsku, spomenul jeho 
návšte,·y Y Brntislave, Piešťanoch, v 
Dolnej Krupej a v 1-lloho,·ci. V referáte 
.. Beethoven a Hummel·' dr. Zoltán Hra
bussay objasnil vztnh Ludwig::r van Bcctho
vcn::r k bratislavskému rodákovi J. ~- Hum
melo,·i. i\lá ria Tarantov:'! v referáte "Beetho
ven a H . Klein" poukázala na priateľstvo 
medzi Becthovenom ::r bratislavsk)·m hudob
níl,om H. IGcinom. Referát dr. jozefa Tvr
doň::r "Beethoven v nemeckej próze a po~
zii" načrto l vplyv skladateľa na nemeckú 
liter::rtúru. Pozornosť vzbudil zaujímavý r<'
ferát dr. Vladinúra Karbusického z Prahv 
"Beethoven a osvietenská ľudová piesPr'í'; _ 
Zaujímavý priebeh mala i ži,·á a podnetná 
diskusia. Dalej tu odzneli Bcethovcnove die-
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la, ktoré m::rjú yzťah k Slovensku, v podaní 
1\udolfa :\lacudziňského, Syh-ic ~lacudziň
skej a dr. Zoltána Jlrabussayho. 

Zájazdom do Hlohovca a Dolnej Krupej 
sa účastníci presvedčili o tom, v akom de
zolátnom stave sú beetbovenovské pamiat
ky na Slovensku, čo nás nijako nerepre
zentuje pred kllltúrnym svetom. V Hlohov
ci sa záujem sústredil na zámocké divadielko 
z roku 1802 a crdôdyonk)· kaštieľ; beetho
,·enovské pamiatky, ktoré tu boli do roku 
1945, opísal býval)• riaditeľ Juraj Toppe.r€er 
s riaditeľom vlastivedného múzea Mikulá
šom \"alenčíkom. Y Dolnej Krupej si náv
števníci v sprievode členov miestneho ná
rodného , -)·boru prezreli brunswikovský kaš
tieľ; tu T. Slezák a D. Balažovjcch, býv. 
zamestnanci kaštieľa, podrobne opísali niek
dajšie zar iadenie kaštieľa, arclúv, knižnicu, 
obraz:heri n najmä beethovenovské pamiat
kv. SúčasnÝ stav kaštieľa zanechal u každé
h~ otrasný. dojem. Účastnlci si prezreli aj 
zámocký park a kostol s hrobkou Bruns
wikovcov. 

:\a z:h·cr bola prijatá rezolúcia, z ktorej 
1 rcba vyzch·ihnúť najmä všestranné úsilie 
o záchranu kaštieľa v Dolnej Krupej, kde 
sa má '')·tvoriť hudobné múzeum (historické 
hudobné nástroje zapožičia Národné mú
zeum " Prahe) s pamätn)·mi izbami Lud
wiga van Beethovena, prípadne aj iných 
hudobníkov, ktorí majú vzťah k Slovensku. 
Dalej bude podaný návrh na premenova
nie sadov pri Beethovenovom pomníku v 
Piešťanoch na Sady Ludwiga van Beetho
vena a na zakúpenie Beethovenovej busty 
od ::rkad . sochára Júliusa Bárúaya. Tak is
to bude podan)· návrh na zakúpenie tejto 
busty pre zámocké divadielko v Hlohovci. 
Clenovia spoločnost i sa uzniesli, že budúca 
konferencia Beethovenovej spoločnosti bude 
,. roku 1964 v západočeských kúpeľoch 
Tepliciach. 

Yo výstavnej sieni kina Moskva hola o
t,·orcná výstava "Beethoven a naše kraji
ny". 

· :\a vile Bacchus A. IGodner odhalil pamät
nú tabuľu Becthovenovi. Na tejto slávnosti 
sa o. i. zúčnstnili zústupca mestsk(•ho národ
ného výboru, riaditeľ Cs. štátnych kúpeľov 
l\IUDr. Ladislav Hansko (ktorý dal pamätnú 
tabufu vyhotoviť) a Tomáš Turčan, riaditel 
kult. a spoločenského strediska. 

Večer 14. júl::r 1963 bol " koncertnej sie
ni Slovanu koncert Slovenskej filharmónie 
pod vedrnírn Paavo Bergluoda z Fínska, 
spoluúi:inko,·al Vibcke Warlev. 

Anton /(/odner 



Novinky ..., 
Státneho hudobného vydavateľstva, n. p., 

pobočky v Bratislave 
EDlCIA GRAi\IOFONOTICH PLATNI: 

D. Kardoš: Symfónia č. 3, op. 33. Slovenskú fill1arm6niu diriguje Ladislav Slovák. 
Obj. číslo: DV 5977 Kčs. 28.-

A. Moyzes: Symfónia č. 4, Es dur, op. 38. Slovenskú fill1arm6niu diriguje Ladislav Slpvák. 
Obj. číslo: DV 5947 Kčs 28.-

E. Suchot1: Nox et solitudo, cyklus piesní: Zmráka sa, Balada, Stará romanca, Hľa luna 
bledá, Topole. 
Spieva V. Soukupová - symfonický orchester Csl. rozhlasu diriguje L. Ho
loubek. 
Obj. číslo: DM 5976 Kčs 22.-

SLO\"ENSKA POEZIA: 

K. Bendová: Mierová noc 
Rozprávka 

J . Kostra: Verš vďaky 
V. Reisel: Tak prišli k nám 
S. Záry: Pieseň mesiacu 

Zdalo sa mi 
A. Plávka: Ako chlapec 

Ruky 
J. Lenko: Mojim žiakom 
P. Horov: Mame 
V. Mihálik: Spievajúce .srdce (úryvok) 
P. O. Hviezdoslav: Ežo Vlkolinský (úry-

vok) 
Slovenský Prometeus 

Obj. číslo : DV 15157 

ll OZPJI A VKY: 

rec. 

rec. 
rec. 
rec. 
ri'C. 
rcc. 
rcc. 
rec. 
r·cc. 
rec. 

rec. 
rcc. 

M. K.r'.úovičová 

1\I. Huba 
M. Kráľovičová 
l\ L Huba 
l\ L Kráľovičová 
M. Huba 
r.. O zábal 
1\I. Huba 
l\ l. K.ráiovičová 
v. Záborský 

v. Záborský 
r.. Ozábal 

Kčs 28.-

CIN CIN - veršovaná rozprávka. Rozpráva V. Bálintbová, M. Úradničková, 
Z. Simečková, H. Kostolanskä, E. Fagulová a P. Mikulík. Hudobné úryvky 
zo Serenády O. Ferenczyho. 
PASTETOV'r CHLEBIK 
HVIEZDICKOVA ROZPRA VKA 

Obj. ČÍSlO DYM 15180 

- číta J. IGimo 

Kčs 22.-

EJ, HORE HAJ. Pásmo hudby a poézie o Jurovi Jánošíkovi. Výber zo slovenskej ľu
dovej poézie, z diela Jána Bottu a hudobnej tvorby ľudovej i umelej. 
Zostavil Miro Procházka. Réžia Ivan Teren. Hudobná spolupráca Teodor 
Sebo-1\Iartinský. 

Obj. číslo: 15172 Kčs 28.-

EDICIA lÚJOOU.'ilN A KNIH O HUDBE: 

~rnest Zilvarský: 1\Iaurice RA VE L 
Prvý ?=väzok edície "Hudobné pro (íly", novej série populárnych životopisov 
majstrov svetovej hudby. Výstižný ľudský a umelecký profil veľkej postavy 
francúzskeho impresionizmu. Kčs 8.- brož. 

Zoltán Hrabussay: Johannes BR AHM S 
"I<lasický romantik", veľké B nemeckej hudby, nezištný priateľ A. Dvofáka 
a českej hudby, častý hosť Bratislavy o7Jva v dmhom zväzku edicie .,Hu
dobné profily". Kčs 6.50 brož. 
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Slôvenský hudobný fond 

pripravil tieto skladby zo slovenskej piesriovej tvorby. 

TIBOR ANDRASOVA~: Ozven:y Z\ povstaleckých hôr. Cyklus piesni na veiŠe Vojtecha 
?.liháliku. 

OTO FEHENCZY : Kytica lesná. Cyklus piesni pre barytón n klavír na verše Ru
dolfa Fábryho (Les v noci - Lesné zvony - Zemežlč 
Starý dub) 

LAD l SLA V HOLOU BE l<: Dcérenka moja. Cyklus piesni pre mezzosoprán a klavfr na 
verše Vojtecha Mihálikn (Spev nad koUskou - Zivot pre
krásny - !ažké dni - Hajaj, spinknj) 

IVAN ijRUSOVSKY : 

FRICO KAFENDA : 

FRICO I<AFENDA: 

FRICO K\FENDA : 

FRICO KAFENDA: 

ZDENKO MIKULA : 

Cervený muk. Cyklus piesni pre scprán a klavír nn verše 
Maše Haľamovej (Jar - Stesk - Tulácka - Elégia - V zaklia-
tej hore) ' 

Tri piesne pre mužský hlas a klavír na verše Jána Smreka 
(Prológ bez slov - Listy - Okúzlenie - Pieseň) 

Sty ri piesnf; pre mužský hlas a klavír na verše Jána Smreka 
(~očná pesnička - Spev o domove - Tu, v tomto meste -
Vždy nové vzkriesenie) 

Tri miniatúrne piesne na verše Andreja Plávku (Zravé inter
mezzo - Pie~eň baladickú - V sobotu večer) 

Oda mo rados( pre soprán a klavír na básel1 Vojtecha Mi
háJika 

Tri piesne pre stredný hlas a klavír (Dnes - Prípitok -
Načúvaj duši) na verše Ivana Krasku , Milana Lajčiaka a Ste
lana Krčméryho 

ALEXANDER MOYZES: V jeseni. Cyklus piesni pre me7..zosoprán a klavír na verše 
Jána Smreka (Odpočinok - Zhľaďme vrásky - Nočná ruža -
Jeseň - Dážď) 

ALEXANDER ?llOYZES: Dve piesne pre vyšši hlas a klavír na verše Jána Smreka 
(Pečať mojej zeme - O láske) 

EUGEN SUCH OK': 

B. URBANEC: 

MICHAL VILEC: 

JAN ZIMMER: 

Ad nsti'a. Cyklus piesni pre soprán a klnvlr na verše Stefana 
Záryho (Pieseň milému - Pieserl vesmírnych milencov -
Zivlom - Bodka vo večnosti - Návrat) 

Pieseň o horách pre tenor a klavlr nn verše Kristy Bendovej 
(Pozdrav - Ráno v horách - Pri potoku - Ozvena - Na 
brale) 

Vysoké letné nehe. Cyklus piesni pre stredný hlas a klavir 
na verše Pavla Horova (Vysoké letné nehe - Kľuje sn spod 
-oblohy - Hľa, zrebné plátno· poli - Keď sa kosia sená -.... 
Zriedia nn úvrati - Než sn mi začnú lúskať) 

Pamiatke Jiiího Wolkera. Cyklus piesni pre bas a klavír (Noc 
na kopci - Prvému máju - Umierajúci) 

Materiály dodá za výrobnú cenu Slovenský hudobný fond, Bratislava, Gorkého 19, tel. 531-50 
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pred Il. sjazdom Sväzu slovenských skladatelov 

Mikuláš Jelínek o našom koncertnom umení 
l a prve; Prehliadke slovenského koncertného umenia odzneli výkony 

$lovenských interpretov všetkých vekových skupín, od tých naimladších po 
naistarších, vekové rozpätie šty roch desaťročí. Neuznávam triedenie podľa 
·veku za umelecké kritérium, ale akosi sa zauf.ívalo takéto označovanie. Preto 
$a chcem i vás opýtať, či sa počítate k " mladým alebo k "starým". 

Obávam sa, že nejde iba o označovanie, ale že ide o hlbší problém v našum 
k oncertnom umení. Hoci jeho vývoj je nesporný, nešlo všetk<O hladko a do
mnievam sa, že nie vždy ani celkom prezieravo. V minulosti totiž triedenie 
na "star)•ch" a "mladých" často platilo ako umelecké kritérium, hlavne pre 
neodborníkov, ktorí sa zamerali na niekoľko málo vtedy už renomovaných 
umelcov, takže pre druhých, tzv. "mladých" niekedy nebolo toľko možností, 
ako by si rozvoj ich talentu vyžadoval. Spomeňme, koľko mojich vrstovníkov 
dostávalo odpovede, že "mladí" ešte musia počkať. A spomeltme tiež, že 
v tomto období z rozličných dôvodov, ale vždy aj za pričinen ia tejto situácie 
<>dpadlo niekoľko talentov, ktoré buď rezignovali , alebo sa dali na cestu men
š ieho odporu. Išlo v podstate o to, že okruh umelcov, ktorý bol pover-ovaný 
určit)mi reprezenta tívnymi úlohami, či už premiérový m naštudovaním zá
važných diel alebo vystúpeniami doma a najmä v zahraničí , sa rozširoval dosť 
váhavo, s nedostatočnou dôverou voči nastupujúcim umelcom. Veď iba pred 
dvoma rokmi sa prelomili ľady v Slovenskej filharmónii a celý rad "mladých" 
sólistov ukázal, že dôvera nového vedenia SF bola opodstatnená. 
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Ešte ste ostali dlžný priamu odpoved. 

Už aj odpovedám: bol som príliš dlho - celých 15 rokov koncertnej čin
nosti - "mladým", a odrazu je tu situácia, keď si tento pred ikát dáva o desať
roči e mladšia generácia, ktorá ma možno radi k "starým". Neviem to, a le 
nebolo by správne teraz, keď chceme po rozbore starého stavu robiť lepšie, 
prehodiť toto hodnotenie dole hlavou, lebo zasa by sme sa dopustili rov
nakej chyby: vekové kritérium by sme povyšovali na umelecké. Myslím, že 
teraz, keď prehliadka ukázala široký, ba najširší front nášho koncertnéh(} 
umenia, nasím jediným kritériom musí byť len a jedine kvalita. Treba jej dať 
plnú podporu, so zodpovednosťou a perspektívou na dlhú dobu do budúc
nosti. Vývoj umeleckej osobnosti potrebuje svoj čas a, pravda, i pomoc. 

Ako si to lwnkrétne predstavujete? 

Umelec rastie s úlohami. Je záležitosťou Sekcie koncertných umelcov, aby 
mobilizovala umelcov samotných a vecou usporiadateľských inštitúcií, aby 
dávali dostatočnú možnosť vôbec uplatniť výsledky ich snažení. Priznajme si 
celkom otvorene, že nemôžeme očakávať patričnú chuť a koncentráciu do prá
ce na tých najvyšších umeleckých úlohách od umelca, keď mu nemôžeme za
ručiť , že výsledok jeho práce bude primerane uplatnený v spoločnosti. Napri
klad naštudovanie recitalu vyžaduje dlhé a dlhé mesiace sústavnej, neprerušo
vanej práce. Uplatniť ju možno v terajších podmienkach jeden jediný raz -
na recibale v Bratislave. V iných slovenských mestách sa recita ly neusporadú
vajú, do českých krajín včítane Prahy sa s recitalom temer vôbec nemožn(} 
dostať. Honorár? 600-800 Kčs. Prečo spomínam takéto "prízemné" a von
koncom "nesjazdové" veci? Lebo jednoducho žiaden náš koncertný umelec 
nežije z hotového, a teda nemôže mu byť ľahostajný výsledok jeho niekoľko
mesačnej , ba aj ročnej práce. Môže nechať toto hľadi sko stranou a spravidla 
lo aj urobí z čistého nadšenia pre vec - ale, pochopiteľne, len raz za dlhý čas. 
s čím sa nemožno uspokojiť. Práve v umení je žiadúca maximálna sústavnosť 
a sústredenosť . Bez nej sa skutočne vynikajúcich výsledkov nedočkáme. Mno
hí, pravda, idú cestou ľahšou, umelecky menej náročnou, avšak lepšie ocene
nou. V tomto je paradox, ktorý by mal byť napravený v záujme um e n i a_ 

Každý náš občan má právo na prácu a dostane ju, a to v o forme trvalého 
zamestnania, teda v perspektívnej, celý ďalší život a aj jeho pracovné výsled
ky ovplyvňujúcej forme. Nemala by byť dosažiteľná aj pre koncertného 
umelca? 

Isteže. Domnievam sa, že inštitúcia štátnych sólistov by mala byť pod
statne rozšírená a mala by takto, a j keď nie celoživotne, tak aspoň na kratšie 
-dlhšie obdobie byť nie "honorom", ale ideálnym podkladom pre stály, kon
krétnymi úlohami naplnený rozvoj každého umelca, ktorý sa upla tnil svojím 
talentom, húževnatosťou a doterajšími výko nmi. Pomohlo by sa tým ďal
šiemu rozvoju nášho koncertného umenia. 

Zhováral sa Ferdinand Klirula 
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Peter Kolman hovorí o otázkach súčasnosti 
M~dzi ~lad~m i slovenský?l~ skladateľmi je niekoľko svojráznych indivi

du~~·t zapa~enyc? za progr~s.Jvitu no~éh_o umeni!l, ktorí nielen veľa kompo
nuJu, ~le aJ ohm~o dtskutuJu ,_ polemiZUJÚ a svoJe názory vyslovujú verejne 
~.a stranka~h kulturnych čas_optsov. J edným z najmladších, ale aj najvýraznej
stch ~ladych sklada teľov Je 26-ročný Peter Kolman. V súvislosti s našou 
pt·edsJazdovou anketou sme mu položili dve otázky. 

Dr:es s.ú U;,Ž, našei. verejn~sti známe viaceré vaše skladby a čítali sme aj nie
h~ore. vase. clanky L .r;olemtky, z ktorých možno usúdiť, aké estetické názory 

•su 1'am b!tzke. Zau~tmalo by nás, čo súdite o ďalších perspektívach rozvoja 
slovenskeJ hudobneJ tvorby? .· 

~roblemati~; súčas?ej hudby nie je taká _jednoduchá, aby sa dala objasniť 
beznou "~r~u na o~azk?' a odpoved~. Co Je dobré a čo zlé, čo progresívne 
a ~o .r~akcne. - .lo su ?tá.zky, ktor~ m~dy nebude možné zodpovedať anketa
mt,. clan~~m J ,, SJazdovym~ ro~ovamam1 (ako sa to kedysi myslelo) ; odpoveď 
m?zno naJsť tba v konkretneJ a neustále sa premieňajúcej praxi (ak nemáme 
l ~ teť na dogmách), v neust~ lom pohybe tvorby (ak nemá stagnovať) , v ne
vtazanom u~elecko~. expertmente (r~k. tv•orba nemá zohrávať 1·eakčnú úlohu). 
vo v_eľ~orysych akc1ach na propagacm nového umenia (ak nemá zájsť do 
~rovmcwnahzmu) . Akonáhle budú u nás vybudované predpoklady pre všetky 
!~elo faktory, prestane byť otázka novej hudby niečím, 0 čo treba viesť roz
stahle ,- a čas~ veľm}. trpké - b?je! p~etože toto umenie začne ži ť svojím 
vlastny~ ~?rmalnym ztvoto~. To Je Jedmá forma odpovede na všetky otáz
ky o VyYOJI, o zmysle exper1mentu, o progresivite nového umenia. 

_Mohli bY_ ste nám prezradiť, aký ie váš názor na kompozičné využitie no
vyc_h te.~~mk a tvorba ktorých skladateľov je vám z tohto hladiska najsym
pa twke1 sta? 

~Iyslím, ~e k:'l~dé ~ele~k~ dielo musí priniesť do umenia niečo nové; aby 
s~e sa vyJa<J:Ih termmolog10u kybernetiky : musí poskytovať informáciu 
nte redundan.cm. To ,_,nov_é" mo_žno,. pr~vda, vyjadri ť rôznymi spôsobmi, asi 
ta k, ~?ko . r~~';l hovorta roz?ymJ recaml .. Každé~u človekovi je však jedna 
~ rcc1 n~Jbl~z~1a. J e t~, tá rec! k_tor~~ sa melen vyJadruje, ale ktorou aj myslí_ 
~~~d?~ntk t1~z "mysl! v urČiteJ reCI a tou sa obyčajne aj vyjadruje (ak nie je 
znasdnovany). Nazdavam sa, že moderné umenie vedie k istej stručn<>sti J e 
l~ odô~odn.~né celým živ~tným štýlom dnešného človeka a rýchlou pulzá~iou 
s-~~sn.eho zt_vota. S~mpattcká j~ mi preto t':'o:ba Antona Weberna, ktorý do
~~ze ~yt\~O~I ť veľm1 zmysluplne celky .v mmtmálnej časovej rozľahlosti. Vá
ztm st ~:u~?•ho ~ona - ako človeka, ako umelecký typ i ako autora " ll canto 
sospeso Cl "Ep1tafu na F. G. Lorcu". Cením si novú tvorbu poľských sklada
teľov. ~esta, ktorú vykonali za posledných sedem rokov je obdivuhodná -
nenachadzam pre ňu obdobu v dejinách hudby. Nemyslí:O, že by u nás bol{) 
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menej talentovaných skladateľov ako v Poľsku . i\Iohli by sme byť tam kde oni, 
ak by sme sa boli bývali i my už v päťdesiatom šiestom roku dôkladne vypo
riadali s dogmatizmom a schematizmom. Na to však nikdy nie je neskoro, to, 
-čo sme stra tili, môžeme dohnať, máme na to talenty a dnes azda už aj dôvel'U. 
Očakávam, že II. sjazd SSS bude výstrelom, dávajúcim povel k štartu. 

Otázky kládol Ľubomír Cížek 

Od poznania k skutkom 
Z umeleckého kvasu, ktorým bolo poznamenané obdobie pred III. sjazdom 

Sväzu československých skladateľov i sjazdové rokovanie, vidíme stá le jas
n~j šie, že nie je možné zatvárať dvere pred prúdmi, ktoré charakterizujú sve-· 
tovú hudbu 20. st<H·očia. I u nás na Slovensku majú tieto prúdy svoj ohlas 
a dávajú predpoklady pre vznik diel, ktoré v)rrazne oboha tia reč slovenskej 
hudby. 

V tomto príspevku by SQm chcel obráti ť pozornosť na niektoré problémy 
spojené s touto skutočnosťou. Predovšetkým na to, že ešte vždy nemáme do
statočné predpoklady pre úplné teoretické uzávery v súvislosti s týmito no
vými črtami svetovej i slovenskej hudby, prejavujúcimi sa u nás nielen v prá
-ci mladej generácie, ale i niektorých našich popredných starších sklada teľov. 
l\Inožslvo skladieb dosiaľ čaká na predvedenie; to, čo už odznelo, je ešte 
početne malým základom pre zovšeobecňovanie nových zákonitostí a ich 
s(lv isov s vývinom našej tradície. J e potrebné skúmať aj súvislosti týchto 
našich domácich javov s ich východiskami svetovými, a to tak pre esteticko
tteo.retické hodnoteni e, ako aj z hľadiska potrieb výchovy nových umeleckých 
generácií. Veď nie je možné, aby sa hudobná teória vyučovaná na našich uči
lištiach končila v detailnom poznaní zákonitostí klasicko-romantickej hudby, 
·teda toho, čo už je vcelku nesporne známe (i keď toto poznanie bude ešte na 
-dlhý čas základom výchovy našich mladých hudobníkov). V budúcnosti sa 
nezaobídeme bez dôkladného poznania všetkých snáh hudby nášho storočia 
včítane tzv. racionálnych systémov. A ak nemáme v tejto oblasti čakať, že túto 
prácu urobia za nás iní (a pokiaľ ide o paralely týchto snáh v slovenskej 
hudbe, sotva to za nás môžu urobiť iní!), musíme konštatovať, že prísun ma
l:eriálov skúmania najnovších skladieb svetovej literatúry máme zatiaľ viac 
ako nedostatočný. Tých pár exemplál.'ov skladieb (najmä pokiaľ ide o diela 
klasikov novej viedenskej školy), čo sú v majetku niekoľkých osôb v Brati
slave, základňu pre teoretickú prácu vytvoriť n estačí. 
· Využitie týchto prúdov v pedagogickej praxi sa nám samo núka. Z vlastnej 
·skúsenosti viem, ako často mladí adepti kompozície majú sklon k hľadaniu 
komplikovaných zvukových útvarov, ktorým môže dať logickú p odobu len 
prísna práca. Pritom je im bližšia práca, ktorá je poznamenaná ovzduším sú
časnos ti. Ľahšie je priviesť žiaka k prísnemu mysleniu trebárs vhodným po
užitím seriálnej techniky, ako napr. na podklade bachovského kontrapunktu, 
i keď ani ten v našej praxi chýbať nesmie. Zvuková preastava sa pritom zdis
·ciplinuje, vyčistí a zjemní. Dôkladná znalosť týchto skutočností preto nemôže 
chýbať vo výzbroji súčasného pedagóga nielen kompozície, ale i hudobnej 
teórie na konzervatóriách vôbec . 

.260 

~. 
l 

J e jasné, že ti et<> prúdy hudby 20. s toročia , nech je náš subjektívny názor 
na ne akýkoľvek, tvoria výraznú kapitolu vývinu hudby, ktorú nebude možné 
trvale obchádzať . Bude preto potrebné pripraviť tiež m ladých interpretov i na 
takú hudbu, ktorá sa nám dnes zdá extrémnou ; veď tie skladby, ktoré osved
či li a ešte osvedčia svoju životnosť, iste v dohľadnom čase obohatia náš kon
certný repertoár i celkové naše hudobné myslenie. Táto hudba však p rináša 
nové problémy nielen estetické, ale i technické, ktoré bude treba riešiť už vo 
výchove žiakov na konzervatóriách. Doterajšie technické cvičenia {azda do 
istej miery okrem klavírnych) sú zamerané opäť predovšetkým na klasicko
romantické problémy. Bude teda potrebné uvažovať , ako začl eniť do výchovy 
i nové prvky. i\Ialo by to podnietiť spoluprácu skladateľov a nástrojovýcb 
pedagógov k vzniku novej pedagogickej li tera túry etudovej i prednesovei 
v tomto zameraní. 

Týmto úlohám sa nemožno vyhýbať alebo ich obchádzať ; pravda, pre pl
nenie nejednej z nich bude potrebné ešte Jen zhromaždiť skúsenosti. Cím 
skôr však k nim pristúpime, tým lepšie predpoklady pripravíme pre ďalši 
vývin slovenskej hudby. Juraj Pospíšil! 

O ekonomickom využívaní umeleckých hodnôt 
Po XII. sjazde KSC dostáva sa do popredia nášho hospodárskeho a spolo

čenského života na všetkých úsekoch ekonomika a dodržiavanie jej zákonitos
tí. Aj v oblasti umenia. Domnievam sa, že jediným problémom ekonomiky 
umenia nie je len odmeňovanie umelcov podľa spol očenského významu a kva
lity ich práce v súlade s požiadavkami spoločnos ti. E konomika umenia obsa
huje celý komplex problémov, z ktorých za jeden z podstatných považujem 
ekonomické využívanie umeleckých hodnôt tak, aby ich pôsobenie zasahovab 
čo najširší okruh spoločnosti . Proste povedané: správne hospodárenie s ume
leckými hodnotami . 1apriek veľkým úsiliam a čiastkovým úspechom v snahe 
po najširšom upla tnení hudby v našej spo ločnosti nemôžeme byť spokojnL 
Vynaložené úsilie nie je adekvátne výsledkom. Doterajšie form y práce ne
stačia, treba pristúpi ť k rie·en iu na vedeckom základe. K slovu sa do távajú 
doteraz dosť zaznávané úseky hudobnej vedy: hudobná sociológia a hudobná 
psychológia. Hudobná sociológia musí zis ti ť súčasný stav a jeho objektívne 
príčiny. To by však nestačilo. Nemôžeme vychádzať len zo súčasného stavu. 
Treba vidieť perspektívy a ciele, ku ktorým smerujeme. A náj sť najspr·ávnej
šie metódy, ktor)·mi k nemu čo najskôr dospejeme. A o tom musí prehovori ť' 
hudobná psychológia. Hudobná psychológia musí v iac ako doteraz pomôcť' 
v hľadaní čo najúspešnejších metód k zvýšeniu upadajúcej hudobnosti nášh() 
ľudu , najmä mládeže. Ak sa i or·ganizátorská práca v oblasti šírenia hudobné
ho umenia bude opierať o závery hudobných sociológov a hudobných psy
chológov, výsledky našej práce budú značne väčšie. Potom prestane byť ,,do
vŕšen ie kultúrnej revolúcie" rečníckou frázou a stane sa skutočným živým 
procesom. 

Od Il. sjazdu slovenských skladateľov očakávam, že k týmto otázkam povie 
zásadné slovo. Lebo si myslím, že v tejto etape vývoja našej socialistickej spo
ločnosti sú podstatné. Anna Kováŕová 
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-VZTAH medzi vedeckým a pedagogickým 
aspektom hudobnej teórie 

II. 
"Bolo by zaujímavé sledovať, ako sa v de

'jinách našej hudobnej kultúry vyvíjal vzťah 
medzi vedeckou a pedagogicky zameranou 
hudobnou teóriou. Z časových dôvodov sa 
tu musíme obmedziť iba na niekoľko struč
n)·ch konštatovaní. Po povalení špekulatív
nej hudobnej teórie stredoveku do popredia 
vystúpil vedecký aspekt. symbolizovaný sna
hou o poznanie základných zákonitostí hu
dobnej technik-y (Zarlino, Ramcau, ~lerscn
ne a i.) . V 18. storočí stáva sa postupne z 
hudobnoteorctických disciplín učenie o kom
pozícii (Kompositionslehrc) a v tomto zmysle 
19. storočie lt>n prehlbi lo pedagogicko-me
todickú zameranos( jednotlivých hudobno
teoretických discipltn. Možno povedať, že 
vedecká a pedagogicky zameraná hudobná 
teória sa vyvíjali ruka v ruke ncdiferenco
vane až po koniec 19. storočia. V našom sto
ročí došlo celkom zákonite k diferenciácii 
týchto dvoch aspektov preto, aby sa vedecká 
stránka hudobnej teórie mohla vyvíjať bez 
-pedagogických obmedzení a ohľadov, a na
opak, aby pedagogické disciplíny mohli pre
hlbovať svoje metodicko·didaktické 7-amera
'llic. \'šeobecná tendencia vo vede, ktorú po
zorujeme ako neustálu diferenciáciu a uod 
_nových, špecializovaných disciplJn má aj 
svoju dmhú stránku, integračný proces, teda 
neustále smerovanie ku komplexnej šiemu po
l1fadu od množstva čiastkových výsledkov k 
uovému celku. Je zrejmé, že oddelenie vedec
kej hudobnej teórie od pedagogicky zamera-

.n)•ch hudobn)·ch náuk má zmysel iba vtedy, ak 
sa na novom kvalitatívnom stupni docieli ich 
vzájomné spolupôsobenie. A p ráve v tomto 
vzájomnom spolupôsobení sa &te nedosiahol 
~ú lad do takej miery, aby sme v tomto smere 
mohli byť spokojní. Zo strany vedcck)•ch 
p racovníkov, muzikológov, vzniká často po
chybnosť voči náukove zameraným disciplí
nam, istý dešpekt. pretože pochybujú v mož
nosti pedagogickPho zvládnutia vzrastajúcej 
intenzity i extenzity poznatkov, ktoré veda 
l.ím ďalej tým viac rozširuje. Pedagogicky 
zameraná hudobná teória si zasa neraz málo 
uvedomuje, :le prameňom jej m atérie sú vý
s ledky vedy a že sa nesmie stať konzerv:'t
torom zastaralých predstáv o hudbe. Vedeckú 
teória ako súhrn poznatkov o hudobnom 
umení je sy stémom otvoreným, ktorý sa 
ncLLSk-íle vyvíja a podf a toho aj pedagogicky 
orientovaná hudobná teória musí neustále 
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obnovova( fond svoiich poznatkov a s po
rozumením pre vývoj ved y sa snažiť korigo
vať zastaralé názory. 

Na základe už načrtnutej systematiky hu
dobnej ved y, vzťah pedagogicky zameraných 
náukov)•ch disciplín ku vedecky traktovancj 
hudobnej teórii nie je vzťahom jediným , te
da izolovaným, p retože okrem neho musí hu
dobná pedagogika počítať s princípom mno
hostrannej dialektickej spätosti s disciplínami 
hudobnej vedy ostatných oblasti, ako 
aj s disciplínami ncmuzikologick)·mi, 
všeobecnejšími, ako je všeobecná pedagogika 
(didaktika, metodika), psychológia atď. Z ve
deckej hudobnej teórie bude však pedagogic
ky zameraná hudobná teória čerpa( ako 
vecný základ neustále nové poznatky vzhľa
dom k súčasnej hudbe, ako i k hudbe star
ších období. A naopak, aj pedagogicky trak
tovaná hudobná teó ria môže podnetne vpl)·
va( na vedeckú hudobnú teóriu , resp. pri
nášať aj vlastné výsledky do vedeckého sys
tému poznatkov. V súčasnej situácii to z 
hľadiska metodologického znamená korekcie v 
hudobnej teó•·ii hlavne týmito smermi: 

1. J ednotlivé normy, pravidlá a náplľí ka
tegórií vzťahovať vždy ku konkrétnemu, 
časove a historicky vymedzenému štýlovému 
obdobiu. 

2. Docieliť také podanie látky, z ktorého je 
jasné, že teória jedného systému, alebo nie
kofkých systémov nereprezentuje v hudbe 
všetko - a to aj v tom prípade, že ťažisko 
pozornosti je zamerané iba na niektoré sys
tém,·. a: Demonštrovať, že doteraz získané po
znatky nie sú n emenné a nemajú metafyzic
ký charakter. 

Samotný v-.tťah vedeckej a pedagogicky 
zameranej teórie nic je a ani nemôže byť 
v-.äallorn strnul)'lll alebo jednoznačne vymc
clzcn)rm. Vyplýva to zo skutočnosti, že pe
dagogicko-v)•chovn )< aspekt treba chápať ako 
aspekt diferencovaný, a to jednak podľa cha
ralaeru ••ýchovného obiektu a tiež podľa 
ciel ov v ýchovy. Podľa charaktem výchovné
ho objektu vzhfadom na vek, p redprípravu, 
všeobecné vzdelanie, jeho časové možnosti 
atď. ; podfa ciefov výchovy vzhľadom na to, 
či ide o súčas( všeobecného vzdelávania, či 
odborného, odstup•'iovane podf a školského 
stupiia a potr·ieb budúcej profesie. J e zrejmé, 
:le pedagogický aspekt si vynucuje isté ob
med::;enia a modifikácie výsledkov vedeckej 

' hudobnej teórie, i keď tieto sú a musia byť 
rôznej povahy i miery. 

Pokiaľ ide o obmedzenia látky vedeckej 
hudobnej teórie, tu treba počítať s nutnosťou, 
že aj popri pluralisticlw m poňat.í súčasnej 
hudby ťažisko látky sa musí preruesť na ob: 
lasť širšie chápanej európskej kultúry, ktoreJ 
súčasťou je aj naša hudba. Dalej, že z množ
s tva poznatkov sa sústreďuje pedagogicky o
rientovaná hudobná teória n a vystihnutie 
podstatných a najdôležitejších princípov a 
noriem tejto oblasti. Pri uplatnení vývojo
vého aspektu je nutné zameranie na tie štýly, 
ktoré v súčasnosti tvoria komplex živej hud
by a to ešte s dôrazom na tie, ktoré tv oria 
j ej základ. 

Druhým obmedzením, s ktorým treba po
čítať, je obmedzenie čo do stupľía zložitosti 
j avov a ich interpretácie. Pod týmto, samo
zrejme, nemožno rozumieť akési. roz~i~d?~c 
vedeckej hudobnej teórie cestou srmphfrkac1e, 
ktorá konieckoncov ide spravidla proti ve
deckej pravde už dosiahnutej. Ide naozaj o 
t,·orivé a aktívne zhrnutie poznatkov tak, 
abv z nich ncvyprchala podstata úrovne 
dn~šných znalostí o hudhc a aby jednotlivé 
formulácie ncskresľovali túto podstatu, ale 
aby posky tovali dostatočný priestor _na ne
skoršie doplnenie systému poznatkov, Jeh vy
ar"'umentovanie a rozšírenie spoznaním ďal
šícll s{rvislostí tak, ab y pri tom nevznikali 
protirečenia medzi osvojenou lá tkou a látkou 
novou, látkou vyššej úrovne. 

Vzhf a dom na nutnosť odstupr'íovania na
značen~·ch obmed zerú podľa v)•chovného ob
jektu i podfa cieľov výchovy možno pred
pokladať, :lc rozsah a intenzita t ýchto obme
dzení bude v nepriamej úmere ku celkov)•m 
predpokladom študujúceho a ku výške vzde
lávacieho stupr'ía, to znamená, že na vysoko
školskej úrovni sa bude pedagogicky zame
raná hudobná teória blížiť k vedeckej ná
ročnosti hudobnej teórie, resp. že pri sklad:J
tcfskom štúdiu nebude už len prípravou k 
pra.~ už dosiahnutej úrovne, ale :le do
myslením jednotlivých vývojových tendencii 
bude vplývať podnetne :Jj na novir prmc. 

P ozastavme sa pri probléme, či a do akej 
mier-y je spr·ávne obmedzenie pedagogicky 
zamer·anej hudobnej teórie z hľadiska his to
ricko-vývojového. Sme toho názoru, že tých
to obmedzení by malo byť čo najmenej, pre
tože prá, ·c touto cestou sa možno vyhnúť 
dogmaticlw -normatív nemu charahteru dote
raz traktovaných hudobných náuk. Jednako 
len hudobná teória na istom stupni svojho 
zamerania nemôže byť mozaikou výkladu 

jcďnotlivých štýlov a musi sa oprieť o jednu 
základnú bázu ako východisko. Dôsledné vý
vojové skúmanie napr. harmónie je možné 
už vtedy, keď žiak zv ládol úvod do niekto
rého harmonického systému, teda zväčša na 
vysokoškolskej úrovni. Takouto, v n~šcj teo
retickej literatúre ojedinelou prácou, Je Úvod 
do štúdia teórie harmónie, I. diel teórie 
hudby od dr. Ivana Hrušovského (SPN, 
1960) ktorá v mnohých smeroch prerastá 
úr·ov;ň bežného typu učebnice a stojí veľmi 
blizko práci eminentne vedeckého charakteru. 
Pedagogický a vedecký 3:spckt sa tu n~vzá
jom stretávajú v ideálneJ vyrovnanosll. Na 
argument, :le súčasná hudobná teória musi 
odpovedať na problémy súčasnej hudby a 
nie hudby všetkých storočí, mozno odpo':c
dať najpádnejšie analýzou toho, čo ro;:;umte
me v lastne púd hudbou dneška. Naše storočie 
prinieslo do hudobnej kultúry zvláštnu črtu : 
že sa totiž nehrá len súČll$ná tvorba a tvorba 
pr·cdchádzajúcej epochy ako dožívajúca -
tak tomu totiž holo predtým v minulosti -
ale že na súi·asnom repertoári žije od rene
sančného madrigalu až po Sostakov·ičovu 
n:Jjnovšiu symróniu všetko, čo preverila hu
dobná história ako trvalú hodnotu z vývoja 
uplynulých piatich i viac storočí. Už tá~o 
skutočnosť si vyžaduje primerané zachytenre 
a odraz príslušných techník a štýlov v 
rámci hudobnej teórie, teda diferencovanosť, 
nehovoriac už o tom, že hudobná tvorba náš
ho storocia sa nedá redukovať iba na jeden 
vedúci št)•l alebo techniku. Táto horizontálna 
i vertikálna zložitosť súčasnej hudby si vy
nucuje uplatnenie v)-vojového hľadiska .v hu_
dobncj teórii, no neslobodno sa domnrc~a~~ 
že tento postulát sa dá alebo má uskutocn rt 
cestou mozaikového rozpoltenia hudohn)·ch 
náuk na kapitolky o jednotliv)·ch štýloch 
a obdobiach dovedením princípu relativ i::;mu 
ad absurdum. Hudobná teória musi súčasne 
ukázať , čo je na jednotlivých obdobiach, či 
štý loch z hľadiska hudobnej techniky dobové 
a čo obecnejšie platné, nie /.en čo delí, ale ai 
čo spáia jednotlivé obdobia nášho vývinu. 
To sa dá realizovať na základe správneho 
odlišovania ncrovnakej priestorovej i časovej 
platnosti jednollivých noriem a princípov, 
správn ym rozlioovanim stupňa ich všeobec
nosti. A tak na otázky aho dnes? a ako u 
nás? m ožno najlepšie odpovedať kompará
ciou ako kedysi? a ako inde? 

Uplatnenie vývojového hfadiska v hudob
nej teórii je možné v iacerými cestami a 
(ažko by bolo predpísať , ktorá z nich je 
pre ktorú disciplínu na jvyhovujúcejšia. Prvá 
z nich by bolo stavanie v ý voiového rodu 
od najstarších čias až po súčasnosť. Druhá: 
vyjs( zo súčasného stav u hudobnokompo-
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zičnej techniky a potom robiť historickú 
retrospektívu. Tretia: vyjsť .:: niektorého dôle
žitého štýlového obdobia a odtiaľ viesť vý
klad smerom do ďalšej minulosti a smerom 
k súča nosti. Napr. pre harmóniu voliť ako 
, -,;·chodisko klasickú a romantickú hudbu a 
odtiaľ potom postúpiť smerom dozadu, k 
baroku atď. ako aj smerom k hudbe 20. sto
ročia až po súčasnosť. Pre kontrapunkt napr. 
voliť ako východisko vokálny renesančný 
kontrapw1kt a bachovskú polyfón.iu a odtiaľ 
potom rozširovať okruh smerom do minulosti 
i k súčasnosti. Zdá sa, že k--vôli zachovaniu 
v5.-..·ojovej kontinuity doterajších hudobno
náukových disciplín s nov}=i tendenciami 
by bolo možné voliť spôsob tretí, kto•·ý by si 
vyžadoval v minimálnom programe predbež
ne iba •·ozšíreuie celkovél1o ho•·izontu a nie 
ich úplné prebudovanie. Budúcnosť ukáže, 
ktorá z týchto metód a v ktorej disciplíne sa 
ukáže ako najvyhovuj(•cejšia a to aj z hľadis-

••• 
Americký skladateľ Samuel Barber (o je

ho opere Vanessa sa hodne písalo aj u nás) 
napísal prvý klavírny koncert. Americká 
k ritika ho označila za najlepšie dielo tohto 
druhu od dôb Sergeja Rachmaninova a Ser
geja Prokofieva. 

Z príležitosti tohoročného wagnerovského 
v)'ročia spoločnosť Decca vydala stereofo
nickú nahráYku jeho iegfrieda. Titulnú ú
lohu spie, ·a ''lolfgang \Yindgas en, v oslat
n)·ch vystupujú Brigit Nilsson, Ha ns IIouer 
a Joan Sutherland. Orche ter Vieden kej fil
harmónie diriguje Georg Solti. 

\' sucasnej dobe sa na sYetových javis
kúch objavilo niekoľko nových baletných 
titulov. Hoyal Ballet v Covent Garden v 
Londýne pripravil choreografické stvám enie 
I. symfónie Dirnitrija Soslakoviča (choreo
grafia Kenneth :\IacMillan). :\Ioskovské di
vadlo Stanislankého a T emiroviča-Dančenka 
uvied lo jednodejstvový balet Don Juan na 
hudbu rovnomennej symfonickej básne Hi
charda Straussa. Libreto baletu je založené 
na Puškinovej malej tragédii Kamenný hosť. 
Autorom predstavenia je Alexej Cincadze. 
Baletný súbor Veľkého divadla v Moskve 
uviedol premiéru Poručík Kiže na hudbu 
Sergeja Prokofieva k rovnomennému filmu. 
Niektoré hudobné čísla boli prevzaté z Pro
kofievovho baletu Oceľový skok. 
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ka didaktického a metodického Lak, aby sa 
zachoval postup od jednoduchšieho k zloži
tejšiemu, od známeho k neznámemu. A ešte 
jedna pripomienka: Ak zdôrazňujeme nut-
nosť roz>íri ť hudobnú teóriu poznatkami sú
časnej etnomu:úkológie, nesmieme pod t)·m 
chápať len akési vnesenie exotizmu do hu
dobnej teórie. Ho,·nako neboli zúžitkované v 
nej ani hodnoty našej vlastnej Cudovei hud
by ako aj v)•sledky jej vedeckého skúmania. 
Ešte stále nemôžeme povedať, že by sloven
ská ľudová hudba bola dostatočne využitá 
v hudobnej ,")·chove našej mládeže, napriek 
Lomu, že ona v rýdzej , tunelecky cennej 
a pritom jednoduchej forme kondenzuje 
mnohé základné princípy hudobného m ysle
nia v takej pestrosti možností, o akej sa hu
dobnej teórii 19. storočia ani nesnívalo (napr. 
problém Lonality, formového mikrokozmu, 
melodiky, princípu variácie a i.). 

Pokiaľ ide o modifikácie vedeckej hudob
nej teórie so zameranim pedagogick)m, mys
lime predovšetkým na vybavenie aplikačné 
a ilustračné. Toto sa zrejme zdokonaľuje 
s celkov)·m v)'Vinom hudobnej pedagogiky 
ako aj so zdokonaľovaním technick)•ch pro
striedkov, ako je gramofón, rozhlas, televízia, 
magnetofónová technika a pod. Doteraz sa 
pomerne zanedbtl\·alo demonštrovan ie tech
nick)·ch javov na pr·íkladoch z konkrétnej hu
dobnej tvorby, ku k tor)•m b y bol pridaný 
vysvetfujúci komentár. Tak je Lomu napr. 
nielen v harmónii, ale aj v kontrapunkte a 
v núuke o formách (ako antológia hudob
n)·ch druhov). Ešte menej sa využívajú u 
nás ako doplnok k vyučovaniu hudobn)•ch 
náuk gramoplatne, napriek ich bohatému 
v-ýberu na našom trhu. Spojenie učebn ice s
gramopla tr'íou alebo ?I!G pásom môže doviesť 
v núzornosti vyučovanie hudobných náuk 
na no,·ú k,·alitatí,·nu úroveň. Ro,•nako by 
sa mali lep'ie využívať v ohla ti hudobnej 
,-)·chovy ako celku rozhlas a tele,·izia - no 
v tomto smere máme ešte vera problémov, 
najmä organizačných a drama turgických. 

Súčasný stav technických možností posky
tuje predpoklady aj na Lo, aby sme nahra
dili slovný popis hudobného javu všade 
tam, kde ho móže lepšie naluadiť bezpro
stredne hudobný príklad, citá t alebo priamo 
skladbička určená na reprodukciu samoLným 
žiakom. Toto je zatiaf ešte málo využitú me
tóda, ktorej perspektívy načrtol Carl Orff svo
jim dielom Das Schulwerk. 

(Pokračovanie v iednom .:: nasleduiúcich 
čísel.) 

LADISL\. V BURLAS 
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Nedožité osemdesiatiny 9rica CX,a!endu 

Osemdesiatka je už vek, keď t reba byť 
pripravený prijať zprávu o smrti človeka, 
hoci sa to týka človeka najbližšieho. U Frica 
Kafendu bol tento predpoklad o to väčší, že 
už niekoľko rokov bol ťažko chorý a iba 
vďaka svojej silnej telesnej konštrukcii pa
cienta, vždy veselej mysle a hlavne leká rskej 
vede podarilo sa nestora slovenských sklada
teľov zachovať pri živote o niekoľko rokov 
dlhšie. Iba dva mesiace nás delili odo dtía, 
keď sme chceli osláviť jeho osemdesiate na
rodeniny. Nohy mu síce neslúž ili, ale cel
kove sa Kafenda do poslednej chvíle cítil 
dobre, ba viac, sústavne praco,·al na nových 
dielach , majúc konkrétny plán, čo všetko by 
rád ešte napísať. Xeúprosná smrť však za
stavila činnosť srdca, plného lásky k človeku, 
k našej národnej kultú re, na raste ktorej sa 
podieľ al pln)·m priehrštím. A tak prichodí 
nám zam)-;ľať sa o práci a výsledkoch, ktoré 
Frico Kaienda za takmer 60 rokov umelec
kej činnosti zanechal. 

Pohľad na jeho celoživotné dielo nás jed
noznačne pres,·edčuje, že Kafenda svojou vše
strannou činnosťou mal na zreteli predovšet
k)rm rozvoj slovenskej národnej kultúry. Tú
to skutočnosť potvrdzuje množstvo argu
m entov. Kaiendovský rod pochádza síce od
kiaľsi z južných Ciech, z okolia Ceských Bu
dčjovíc, ale jedna vetva rodového kmería sa 
natrvalo usadila na Slovensku a natoľko 
splynula s týmto prostredím, že rodičovský 
dom a najmä matka Cecília, rodenú Kerková, 
silne ovplyviíovala výchovu jediného syna 
v duchu tých tendencií, ktoré nastoľovali 
národovci, ako Viliam Paulíny-Tóth, Sveto
zár Hurban-Vajanský a neskôr aj J ozef Skul
téty a ďalší. S nimi a ešte s ďalšími sloven
sk)·mi v-.~:dclancami udr.l.iavali Kafendovci 
priateľské styky, schádzajúc sa nielen na 
každoročn)·ch matičn)·ch slávnostiach , ale aj 
mimo nich. Pod t)·mto dojmom utváral sa 
aj KaJendov ,-zťah k Slovensku ako k rod
nej vlasti a tento vlasteneck)• cit sa upevľ\cr 
val aj p ravidelným sledovaním Národních 
novín, ktoré Kaiendovi dochádzali aj do Ne-

Operný súbor SND v Bratislave naštu
~ doval \Veberovho Carostrelca. Na sním

he Anna Pe,.ía!.ková a dr. Gustáv Papp 
v titulných úlohách. Foto: J. Vavro 
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mecka v rokoch 1901-1906 ako poslucháčovi 
lipského konzervatória, kde súčasne študoval 
aj filozofiu a estetiku na tamojšej univerzite, 
ako aj po ďalšie roky, keď už bol dirigen
tom v rôznych nemeckých divadlách až do 
roku 1915, keď odišiel na vojencinu a odtiaľ 
na front. Ideové zameranie -árodních novín, 
redigovaných Svetozárom HLtrbanom-Vajan
sk}·m, ešte viac upevríovalo Kafendovo ná
rodné povedomie, a preto už v začiatkoch pr
vej svetovej vojny našiel správnu orientáciu. 
Coskoro našiel možnosť dostať sa do ruského 
zajatia, odkiaľ prichádza do Bratislavy s 
programom: budovať základy slovenskej hu
dobnej kultúry, riadiac sa osobn)•m heslom, 
že "treba nájsť cestu k ľudu, a to aj za cenu 
zrieknutia sa osobnej slávy". Kafenda mal 
k svetovosti veľmi blfzko - hlavne záslu
hou veľkého osobného talentu, ktorý mu 
sľuboval veľkú klaviristickú kariéru. Aj jeho 
dirigentské schopnosti ho predurčovali na 
umeleckú budúcnosť. Týchto predpokladov 
sa ,..;;ak vzdal, keď si uvedomil, že je jedn)'111 
z mála odborníkov, ktorí môžu začínajúcej 
slovenskej hudobnej kultúre vychovať no
v)·ch adeptov. Iba kvôli Lomu nastupuje 
miesto učiteľa kompozície na novozriadenej 
Hudobnej akadémii v Bratislave, kde sa o 
dva roky s tal jej riaditeľom. V tejto funkcii 
zostal Kafenda až do roku 1949, hoci pôvod
ný útvar školy sa neskôr zmenil na Hudobnú 
a dramatickú akadémiu a v roku 1941 na 
Stá tne konzervatórium. Táto umelecká sa
možertva priniesla Fricovi Kalendovi aj veľ
ké zadosťučinenie. Veď o niekorko rokov vy
šiel z jeho školy jeden zo skutočných tvor
cov slovenskej národnej hudobnej kultúry, 
dnes už národný umelec, prof. Eugen Suchorí 
a zakrátko po ňom klavírny umelec Michal 
Karin. Yeľa ďalších mien absolventov školy 
by bolo treba vymenovať, ktor)•ch vychoval 
Frico KaJenda. Vyzbrojení umeleckými zna
losťami a pedagogick)=i schopnosťami po
stupne obsaclili mnohé v)·znamné miesta v 
hudobnoumeleckej oblasti a tak priamo na
pomáhali utvárať tradície kafendovskej kla
vírnej školy. Priamym nositeľom týchto hu
dobnoumeleck)·ch tendencií sa na koncert
n)•ch pódiách stali só lista SF i\Iichal Karin a 
Stefan ~lóži, dnes žijúci v Amerike, kým 
Eva FischeroYá-~Iartvor'\ová popri koncert
nej činnosti sa v plnej miere venuje aj po
volaniu pedagóga klavírnej hry na Vysokej 
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škole múzických umeni. V klavírnej hre si 
Frico Kafenda dôkladne osvojil technické 
princípy svojho lipského učiteľa Teichmiille
ra, ktorý h lavný význam pripisoval "váhovej 
hre". Tohto spôsobu hry sa dodnes pri
dr-Li:wnjú viaced v)•značni umelci. Základ
n)·m problémom tejto metódy je koordinácia 
vedome uplatňovanej fixácie prstov s urči
t)·m mnoz tvom zhora uvof1'íovanej váhy. 
Kým princíp váhy spočíva v ovládaní a eko
nomickom využiti "ťarchy" celého hracieho 
aparátu, p1·incíp Ii.xácie zasa v jeho správnom 
uplall'íovaní. Pomer váhy a fixácie má v 
Kafendo,·ej klavírnej hre priamy vplyv na 
pohyb, ktor)• je vždy prejavom muzikálnych 
h·alít interpreta; pri nich sa akékoľvek me
chanistické tendencie (samoúčelnosť pohybu) 
celkom vylučujú. Princíp váhovej hry je v 
klavímcj metodike všeobecne známy a rôzni 
metodológovia ho aj rôzne využívajú. V Ka
fendovom ponímaní bol prostriedkom na do
konalé ovládanie techniky klavírnej hry a 
táto sa plne podriaďovala umeleckosti in
terpretácie. Samotná Kafcndova hra sa vy
značovala nielen technickou suve1·enitou ale 
aj veľkou umeleckou pravdivosťou a p~etič-

P
ísať o našom milovanom, ne:abud
nutelnom ie mi, aho najstaršiemu 

. žialwvi ;:; jeho hlavírnej triedy, bo-
~estiVOU cťou. Tento úmysel nie je ani tahý 
Jednoduchý, lebo ::aradiť ho do niehtorej 
hategórie je dosť ťažké. Ako sme ho po
::naliJ 

Je ešte v živej pamäti staršej generácie 
ruišho hudobnélw života plodná činnosť 
Bratislavs/;ého tria, a to v prvom 
obsadení s profesorom Gustávom Náh
lovshým a Rupnikom, ktorého neshôr po 
jelw oclcltode :: Bratislavy vymenil profesor 
Tomáš Svoboda. V tomto trÍ!L dominujtícou 
osobnosfou bol ideálny komorný pianista 
profesor Frico Kafenda. Keď v klavírnej 
triede :a:nel jeho prehrásny prednes z kla
vírnej literatú']l, nech to už bol Mo:art, 
Beethoven, Cajkovskij, Dvorák alebo 
Brahms, človek sa nemohol nepozastaviť 
nad tým, že tento rodený pianista, ktorému 
haidý štýl bol priam akoby šitý na telo, 
::;anechal tah skoro s6listickú činnost. Mal 
som 13 rohov, kecl som sa na profesora 
Kafendu obrátil s neočalrovanou a do urči
tej miery i trúfanlivou otá::kou, prečo ::a
necltá••a s6listiku. "Starý" si ma dlho pre
::eral, a potom vravel: "Sólistická činnost 
vyžaduje ovela viacej času, ako si ja náj
dem pre klavír. Som rád, že som si našiel 
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nosťou. Tieto estetické názory uplauíoval v 
svojom pedagogickom poslaní. Vytvoril tým 
však prísne kritériá, ktoré mnoho jednotliv
cov, prijatých na hudobné učilište, nestačilo 
zvládnuť. 

T)·m, že Frico Kalenda pre\~La\ na seba ú
lohu hudobného pedagóga a súčasne organi
zátora prvého slovenského hudobného učiliš
ťa, prevzal aj nesmiernu ťarchu starostí, 
ktoré znamenali roky úsilia a bojov, kde sa 
často uvažovalo už len o zachovani existencie 
skoly, o zabezpečeni platov pre učiteľský 
sbor, nehovoriac o tom, že úspechy 'koly si 
súčasne prebojo,·ávali aj jej ďalši vývin. 
Tieto starosti a odbúrali až založením Stát
neho konzervatória. T) m sa však zabezpeči
la iba hospodárska stránka pre ďalšiu pro
speritu skoly, ale ani dod nes sa neodstráni! 
jeden zo základn)·ch pr·oblérnov - totiž sa
mostatn~ budova, súca na všetky účely kon
zen·ator~álneho učebného plánu, hoci aj to
muto pr·oblému Kalenda venoval neuveriteľ
ne veľa času. X a drul1ej strane však vytvoril 
typ školy s prísnym ,.kafendovským reLi
mom", ktorú odchovala nášmu hudobnoume
lcckému životu celé gener·[•cie hudobných 

ODIŠIEL 
toľko času, aby som bol pre Vás dobre pri
pravený ako hudobní/; i alw pianista." ,\'o 
predsa sme ho s profesorom .\Ioy::esom do
stali neslwr tak ďaleko, že ruim pripravil 
Beetltovenov Klavírny koncert d mol, htorý 
potom od:nel aj v bratislavslwm ro::ltlase 
pod tal•tovkou Františka Babuška. Keby bo
la tecltrúha v tých časoch tahá vyspelá, 
ako bola onedlho potom. mali by sme dnes 
dohumentáciu o tomto koncerte. Málo hla
''iristov by sa vedelo priblížiť tomuto ná
ročnému honcertu s tahým pôvabom ako 
profesor Kafendo. 

Ohrem uvedených dôvodov museli tu byt 
aj iné vážne dôvody, pre ktoré sa profesor 
Kafencla vyhýbal sólistike. Jeho skromnosť 
nemohla byť jediným dôvodom. Hádam sa 
cítil v tom ušlachtilom súťažení, ako to 
vyžaduje klavírne trio. šťastnejší. Zaiste ho 
lá/rola l•rtísna homorná literatúra, v ktorej 
mohol tal;. ne:abudntLtefne uplatniť svoj 
jemný. nenapodobniteľný úho::, aho heby 
bol býval na klavíri hrajtícim sláčikórom. 
Toľho hádom o Fricovi Kafenclovi - pia
nistovi. 
Nezabudnuteľným ::osuh·a Kafencla i aho 

skladatefov, koncertn)•ch umelcov a hudob
ných pedagógov. 

Pedagogická a organi7.ačnú práca zaberala 
všetok Karendov voľný čas. ~a kompozíciu, 
ktorej sa s obrubou venoval za svojho poby
tu v .'iemecku i v ru kom zajatí, nebolo ani 
pomy lenia. l:ž jeho školské práce - Suita 
v turom lohu, Sonáta pre čelo a klavír 
a najmä jeho vokálne skladby, ako Ofertó
rium pre mie;aný sbor, malý orche tcr a or
gan, neskorší cyklus Styroch piesní na slová 

v. Hurbana-Yajanského a ďalšie, nasved
čoval i, že Kafenda si dokonale osvojil tech
nické maj trovst,·o skladbr. Okrem toho -
najmii v spomínanom cykle piesní - sa Ka
fencla úspešne pokúsil rie'iť problém sloven
skost i melodiky v umelej piesňovej tvorbe. 
Tr·cba mať totiž na zreteli, že lipské konzer
vatórium sa dlho pridr-Liavalo vefkej schu. 
mannov ko-mendelssohnovskej tradície, a v 
tomto duchu rástol aj Frico Kafenda. Xa 
druh<'j trane však K.'lfendov:i nebola cudzia 
mclodičnosť slovenčiny, ry tmus slovenského 
slova, a práve tie to, skôr cítené než uvedo
mované kritériá boli skladateľovi merad lom 
a usnwr1'íovalefom hudobného mysl<'nia pri 

VZACNY ČLOVEK 
pedagóg. Bol ro::/ ú adeným hudobným esté
tom a velkým učiteľom. Kafenda bol pri 
vyučo-vaní neruisytným; len čo docielil u Ea
lw. čo si ::aumienil, už aj žiadal niečo no
vého. Nik.dy sa neopahoval vo výhlacle o 
hudbe. J elw slová, predvácl::anie, boli jas
né; preto bolo haždému jasné. čo chcel. 
Bol pedagógom, lebo bol aj vzorom. Vedel 
byť učitelom, hde to bolo potrebrté, bol 
vša/;. aj umelcom, ve{horysým, moderným, 
živým, mnohostranným. Bol ďale/io od ahé
ltoholveh "Spezialstentum". No príležitost
né karlwnie, prísne slová padli tiež. Boli to 
slová prísne, vyslovené všah v ::áujme veci. 
Nel'yčerpatelné boli jeho sily i v neslwr
šich rokoch. Priam neuveriteľné bolo, keď 
so svojimi reumatickými bolesťami často 
vyskočil a sadol si na Eakovo miesto, aby 
mu predviedol to alebo oné miesto. Sít ne
::abuclnutelné jeho preclnášl•y v náuhe o 
harmónii, hudobné formy a hontrapunkt so 
s••ojou charahteristickou, neopísatelnoLL pres
nosťou a pripravenastou, z ktorých priamo 
žiarili vedomosti. 

Hudobná a dramatická ahadémia sa stala 
slwtočnosťou a z niek.dajšej hudobnej školy 

\'ajanského ľubozvučn)·ch veršoch a rytme 
slova ; táto tvorivá metóda, pripolDÍI1ajúca 
tvorivý postup Schumanna, nevyhnutne vied
la k pomerne značnej melodickej členi tos ti, 
niekedy až s melodramatick)•m nádychom, 
čim Kalenda dosahoval aj väčšie napätie hu
dobného obsahu. Už v t)·chto piesr'íach sa 
zai·ala kryštalizo,·ať aj jeho n:íklonnosť k 
deklamačnému št)•lu, ktorý sa v Kafendovej 
tvorbe výraznejšie prejavil, keď po tridsať
rocnej pr·cstávke znova pristúpil k práci na 
nov)•ch dielach, ako je napr. znamenitá sbo
ro\'Ú Pieser'i mieru, kde melodické ťažisko 
preniesol skladateľ skôr do partu spoluúčin
kujúccho klavíra než vokúlneho telesa. Po
dobn~·mi vla l.Jlosťami sa vyznačuje aj jeho 
ďal sí s bor Sláva národu, písaný na v lasl.Jlé 
slová, a čiastočne aj sborová zbierka Okienko 
do minulosti. ~o vari najkraj;í umelecký od
kaz v oblasti pies•'íovej tvorby zanechal Frico 
Kaft'nda v cykle troch piesni na sJo,·ú J úna 
Smreka, s jednotliv)·mi názvami: Listy, O
kúzlenie, Piese1'í. 

Zdravé umelecké cítenie, jasná predstava 
a umel('cká orientácia znova iba potvrdili, 
že Kafcnda skutočne obetoval ...-iac nez dosť, 

narastali a stále pribúdali dalšie povinnosti 
riaditeľa. Po absolt•OI'aní Eugena Suclwňa 
sa Kafenda ro::lúčil s katedrotL teoretichých 
predmetov, htoré videl už vtedy v spo{altli
vych ruluích Alexandra Moyzesa a Eugena 
Suchoňa a venoval sa hlavne klavírnej trie
de, laoní ••ieclol i napriek riaclitelskému 
miestLL na Státnom kon:ervatóriLL až clo 
založenia Vysokej školy múzických umení. 
Zostal jej verný aj naďalej, kým ho cho
roba nryrimítila pomýšlať na čiastočný od
dych. Ciastočný oclclych preto. lebo i naďa
lej El s nami ako sklaclatel, aho poradca, 
prísny a konštruktívny člen ruišho hudob
ného života. 

Pribúdalo rokov a /wei bol svieži a plný 
pracovného elánu, nemohol ruim ;:;atajiť, že 
ho trápi choroba, že je :o dňa rw clerí vysi
lenejší - až prišiel cler'í, na htorý sme sa 
báli pomyslieť. Opustil nás človeh, dobrotivý 
muž, spoľahlivý, ro::vážny priatel, gentle
rnarl hlavíra a posledný ::ástupca ieclnej hu
dobnej generácie. Bude vecou jeho nasle
dovníhov, aby žili a pracovali podlet jeho 
v::om s pocitom ::oclpovednosti voči dielu, 
ako on hovoril a žil. lebo ::odpoveclnas( 
a prísnosť je dnes, ako aj vz:cly. jediným 
kritériom pre o:ajstnilw umelca. A takým 
bol profesor Frico Kafencla. 

i\lichal Karin-Knechtsbcrger-
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keď sa pre učiteTsko-organizátorské úlohy 
musel zriecť úlohy tvorivého umelca. Trid
saťročnou prestávkou nenastala pauza iba 
v jeho vlastnom skladateľskom vývine. Zná
me je totiž, že Kalenda sa vcfmi svedomite 
zaujímal a priamo študoval kompozičné 
princípy Schonberga, Berga, že sa živo zaují
mal o tvorivé vý ledky Bélu Bartóka, preto 
nie je vylúčené, že jeho zásahom by bol aj 
-celkový vývin slovenskej národnej hudobnej 
'kultúry zaznamenal včasnejší v-;:ostup. i\Iúme 
na mysli napr. jeho veľký záujem o hudob
no-dramatickú tvorbu, keď ešte pred prvou 
svetovou vojnou sa pripravoval písať operu, 
pre ktorú si u Vajanského objednal aj libre
to. Vajanský však, preťažený redaktorskou 
prácou v .Núrodních novinách, dodal sklada
teľovi iba prvé dejstvo a k dokončeniu libre
la sa už nedostal. Vzápiiú vypukla svetovú 
vojna, Kafcnda narukoval a Vajanský zo
mrel. Zo zámeru opery na staroslovanský ná
met zostalo iba torzo. 

Akou veľkou umeleckou erudíciou dispo
noval Kalenda ešte v sedemdesiatich rokoch, 
dokazujú jeho tri klavíme skladby Na pre
lome, v ktorých sa umelecky vyrovnával s 
niektorými osobnými problémami minulosti; 
na t)'chto dielach je priam cítiť vcfk)' t,·ori
v)· elán a skladatefovu umeleckú vitalitu, po 
lofké roky hatenú inými úlohami . Ešte vý
raznej šie sa Kafenda umelecky prejavil v 
Klavírnych variáciách na v lastnú tému. Die
lo vefkého rozsahu a hlboko pôsobivého u
meleckého obsahu patrí medzi cenné diela 
našej klavírnej literatúry. Pevná štruktúra 
jeho hudobn),ch myšlienok, spôsob ich rozvi
jania s vefkým porozumením pre plastičnosť 
.a tvárnosť melodiky, jeho harmonická boha
tosť a polyfónna väzba, to všetko napomáha
lo vytvárať bohatstvo nálad, ktoré sa v tieraj ú 
do du;e poslucháča, znova a znova si uve
domujúceho vefkosť umelca, hudobného skla
dateľa Frica Kafendu. Toto konštatoYanic nie 
je iba prejavom úcty mí-tvemu majstrovi, ale 
chcelo by byť aj výzvou na zvýšenie pozor
nosti umeleckému odkazu Frica Kafendu. 

V strohých rozpomienkach na Frica Ka
fendu sa sotva možno dotknúť všetkých ob
lasti, do ktorých za 60 rokov činnosti v ob· 
]asti umenia zasiahol. Kafenda, presný v 
myslení a pri ny, nekompromisný Y práci, 
vykonal pre rast našej kultúry vefa. Popri 
všetk),ch zásluhách zostáva v našich spo
nuenkach ako srdečný, vždy skôr žar tovný 
ako yážny, fudsky príjemný, bezprostredný, 
vždy krajne úctivý. a pritom umelec. Taký 
bol Frico Kafenda, budovateľ sloYenskcj hu
dobnej kultúry. 

Michal Palovéík 
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SVETOVÁ PREMIÉRA 
V západon emeckom Kasseli, n..tJvacsom 

meste seYerného Hesscn.>ka, medzi Hanno· 
verom a Frankfurtom naJ ~fohanom, ne
ďaleko hranic Nemeckej demokratickej re
publiky, usporadúva sa každoročne hudobn:í 
sl ávnosť. Toto podujatie, na;iroko známe 
pod názvom "Kasselské hudobné dni", má 
svoj zvláštny ráz v tom, že sa na t"1om, 
na rozdiel od zvyčajných medzinárodných 
hudobných festivalov, zúčastoiujú aj ú mi
lomíci hudby, čo s.a navyše aj sami prak
ticky venujú hudbe, takže lu môžu čerpať 
podnety pre svoje domáce hudobné pro
dukcie. Preto sa na týchto podujatiach vy
hradzuje časť aj hudobnej praxi. Sú to 
teda koncerty mládežníckych orchestrov aj 
laick)·ch súborov, pred,·ádza sa hudba rene
sančná i baroková na póvodn)·ch starých 
nástrojoch alebo na nástrojoch zhotovených 
podľa starých predlôh; usporadúvajú sa tu 
prednášky, časť ktol')•ch tlmoči najvyššie 
hf adiská o všeobecnej situácii vývoja hud
by, a ďalšie, ktoré sa zapodie,·ajú otázkami 
interpretačnej pr<L-xe; napokon je tu každý 
rok takzvan)· "~kladatefsk)' portrét", pred
náška, v ktorej hovori o sebe a o svojom 
diele sám autor. (Tohoročný a utoportrét po
sky tol veľmi sympatickým spôsobom Ján 
Cikker.) Okrem toho sa na koncertných a 
opern)·ch predstaveniach uvádzajú význačné 
diela modernej i starej hudby. Devätnáste 
storocie, ktorého diela zvyčajné koncertné 
programy i lak plne ovládajú (aspoň v Ne
mecku je to tak) , sa na Kasselsk)·ch hu
dobných doioch značne "obchádza". Iludob
ným doiom r. 1963 v tisla zvláštny dôraz 
premiéra tretej opery dnes už ani v Nemec
kej spolkovej republike nie neznámeho slo
venského skladateľa Jána Cikkera. (0 dob
rom pomere Kasselského Státneho divadla 
k slovenskej hudbe svedči i skutočnosť, že 
sa tu pred nikofkými rokmi hrala aj Sucho
oiova Krútoiava.) Kasselské predstavenie "i\fr. 
Scroogca" (v nemeckom preklade "Večer, 
noc a r:íno") sa uskutočnilo ešte pred slo
venskou premiérou, ktorá je v Bratislave 
~láno,·aná na koniec novembra. Kasselské 
Státne diYadlo - ktoré má popri vefkých 
operných scénach, ako je hambt~~-ská, zápa
doberlínska, stuttgartská a mníchovská, ve· 
dúce postavenie v západonemeckých divad
lách "strednej kategórie" - nešetrilo ná
mahou, aby pripravilo dielu slovenského 
majstra dôstojné prijatie, a skutočne, ná
maha sa oplatila: Cikkcrova opera bola 
vedúcimi osobnosťami verejného a kultúrne-

' TRETEJ CIKKEROVEJ OPERY 
ho života, zástupcami in)'ch nemeck)•ch ja
vísk a kritikmi popredn)·ch nemeck)·ch no
vín, prijatá nadšene a neobyčajne srdečne, 
na zahraničné dielo takmer neočakávane. 
Záverečný potlesk neprestával po celú ;lvrť
hodinu, a keď sa Ján Cikker objavil, vy
stupoioval s.a na hotové ovácie. 

Svojho .. ~Ir. Scroogca" napísal Cikker v 
r. 1958/59 za 18 mesiacov na vlastné libreto 
(za spolupráce Ján Smreka) podľa známej 
Dickensovej poviedky "Vianočná koleda"'. 
Takéto dramatizovanie epického diela núti 
mnohé skrátiť a zjednodušovať. Z rozpráv
ky, bohatej na romantické detaily, s mno
h)•mi postavami a vedľajším dejom, stáva sa 
javiskové dielo, ktoré v kasselskej realizá
cii trvalo presne pol druha hodiny. Autorom 
tohto spracovania možno len potvrdiť, že 
sa im nielen v zmysle príslovia: .. ~fenej 
reči viac presvedči" podarilo vytvoo·iť libre
lo, ktoré nebolo ani Jen na chvíľu zdlhavé 
a nudné, ale aj v mnoh)·ch poetick)·ch de
tailoch a vefmi umne zhustenom dialógu 
vedeli zachovať čaro a svet Yeľkého an
glického spisovateľa. 

V deji ide o príhodu i\Ir. Scroogea, la
komého a skývraživého kupca, čo po sm1·ti 
svojho rovnako bezcitného spoločníka jed
noznačne pohí·da fuďmi a na Stedrý večer, 
keď bol posmešne odmietol srdečné pozva
nie synovca Freda a svojho pisá ra Boba, 
sa ulialme do svojej rnizanlropickej samoty; 
náhle sa mu zjavujú duchovia mimLiosti 
a p1·cdvádzajú zastávky jeho pomýlcného 
bytia, ako aj duchovia budúcnosti, čo mu 
prorokujú strašn)•, no jeho bezcitnému ?.i
volu primeran)· koouec. Po t)·chto hrôzo
strašn)·ch v idinách sa Scroogeo,·o srdce na
pokon predsa len zmeni, a tak sa rozhodne 
žiť ľudsky dôstojn)' život, rozdel iť sa o svo
je bohatstvo a v zvyšnom zivolc konať 
dobro. K)'m v Dickensovej po vied ke sa ~fr. 
Scroogc vracia do lona svojej rod iny a veJ
no s oiou slávi vianočné s, ·iatky; Cikker 
,. tomto mieste prerúša dej, aby sa vyhol 
dosť sentimentálne pôsobiacej časti pôvodi
ny; crooge umiera, keď predt)·m požiadal 
svojich blízkych o odpustenie a bohato ich 
obdao·il. 

Cikker rozdelil dej na štyri približne ro,·
naké časti: 1. Scroogc v s,·ojej kancelárii, 
ukončiac pracovn)· deri, myslí ďalej iba na 
s,·oje obchody, posmievajúc sa všetkej via
nočnej nálade. 2. Scrooge na ceste domov, 
sprevádzaný duchmi svojho bývalého spo-

ločnlka a svojej bývalej verenice, čo ~i 
pre jeho lakomosť vzala život, a ďalšími 
duchmi. ktorí s ním konfrontovali jeho po
mýlen)• život. 3. Scrooge v predsieni S\'Ojho 
by tu, gniavený strašnými vidinami ná leJ
kov svojho zlého konania a svojho zlého 
konca. 4. Scrooge, po prebudení celkom zme
nen)·, 7-aNna nov)· život a so slovami: "Te
raz som ~(astn)· - naozaj šťasln)'," umiera. 
Oba krajné obrazy sa odohrávajú v reálnom 
vete, prvý v chlade zahmlenej zimnej zá

hrady a v srdci .\Ir. Scroogea, posledný v 
ovzduší vianočnej radostnosti, oba prostred
né obrazy sú zase prenesené do nesk u
lo(·ného svela sna a mátožn)·ch zjavcni. 

Hudba Jána Cikkera vyčerpáva najroz
liťncjšie v)·razové prostriedky našich čias, 
no bez toho, že by sa čo len na jednom 
mieste zvrhla na číru experimentál nosť či 
samoúčelnosť. Okrem sta.-oanglickej piesne: 
.,Sviitý \'áclav, dobrý kráľ . .. " nebol po-

.Aage Poulsen vytvoril trtll!rtú úlohu v Cihlre
rovej opere Mr. Scroo~e 

Foto: Sepp Biir 
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Hudba v Košiciach v období klasicizmu 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••• •••••• 

Hudobný život Slovenska naj mä od polo· 
vice 18. storočia sa odrazil nielen v domácej 
tlači, ale sporadicky aj v zahraničných perio· 
dikách, najmä v odborn)·ch hudobn)·ch časo
pisoch. Tento vzácny pramenný materiál n e
bol dote raz v našej hudobnohistorickej spisbe 
takmer vôbec využitý, vyjmúc azda údaje, 
na ktoré upozornili maďarskí bádatelia. Preto 
treba i excerpovanie zahraničnej dobovej 
tlače pojať medzi pracovné úlohy slovenskej 
hudobnej historiografie. 

Ukážkou, aké zaujímavé údaje a impulzy 
môže pre ďalši výskum poskytnúť pramenný 
materiá l z periodik, je zpráva Františka Zom· 
ba o košickom hudobnom živote, uverejnená 
v 2. ročniku (č. 27 zo 4. júla 1818) vieden· 
ského hudobného časopisu Allgemeine ).lusi
kalische Zeitung. Pisateľ tejto zprávy, profe
sor hudby Fran tišek Znmb (1779-1823), sa 
podobne ako jeho menovec Jozef Znm b vý
znamne zapísal do hudobných dejín výcbo· 
doslovcnskej metropoly ako pedagóg, dóm· 
sky regenschori a skladateľ svetskej (o. i. 
aj scénickej) i chrámovej hudby. 

Zomb v svojom príspevku píše: 

" Podrobné opísanie meniacich sa epoch na
šej hudby od dáv nej millUlosti by príliš 
rozšírilo hranice v ášlw umeleckého časopisu, 
a preto sa obmedzím na malé siluety. 

Prvé ;;;ore hudobného umenia sa tu objavili 
v rolm 1771, jeho najlwrlivejšími ctitelmi 
boli gr6f Ján Cscí hy. Michal St aray 
a Františel>. K l ob u s it s/>. y, u htorých .m 
striedm•o dávali najobľúbenejšie shladby 
starších čias; popritom poshytli páni dr. 
F u c h e r a F r i e d mnohým neznámym 
adeptom umenia príležitosť rozvinúť svoj 
talent. V pcínoch K och o v i, Sch tL l;;; o· 
v i a S ;;; a b at i n y m sm e mali dobrých 
inštrumentalistov, chránwvá hudba dosiahla 
vysol>.ít úrovetí, v.~etl>.y druhy speváckych 
hlasov bolo možné velmi dobre obsadiť, iba 
javislwvcí hudba bola ešte nero;;;vinutá. 

Druhé obdobie ;;;ačalo sa roku 1789 ne;;;a· 
budnutelným profesorom hudby Michalom 
Be es s om. Tento dôstojný učitel harm6-
nie neoživ il iba praktickú hudbu, ale v yjasnil 
aj otázky ••yučovacej met6dy; stuptíovitým 
školením viedol od elementárneho vyučova-

272 

nia h najvyššiemu wcholtt dohonalosti; a keď 
aj viaceré nepriaznivé oholnasti viedli /;. náh
lemu úpadku chrámovej hudby, o to v yššie 
vystúpila komorná hudba. Umeniamilov né 
dcéry pána dr. 1\1 a y e r a mali velmi it· 
spešných nasledovníhov; pán Jozef K o· 
sch o v it s ;;;íshol si povesť v irw6;;;a na 
violončele a je nevyčerpatelný v komponova
ní uhors/;.ých národných tancov; postavilo sa 
tie!: divadlo, v ktorom hlavné m esto H orného 
Uhorska po prvý ra;;; v idelo dobrú opernú 
spoločnosť a kde sa Carovná flauta dávala po 
celý tý::detí vidy v plnom dome. 

Viacerí priatelia hudby sa aj teraz obzvlášť 
ujali hudby, ;;; htorých p. slobodný pán Eme
ricus F i s c ft e r a pán v. L a n de r e r za· 
sluhujú spomenutia aho 11ynikajtici. Ich 
ušľacht ilému snaženiu ďa/rujeme ;;a predve
denie Stvorenia a mnohých ďalších lilasic
kých diel; založili týždenné hvartetá, na kto
rých slobodni páni Fi sch e r a Joseph 
B e r sn v it z ?J s 11ell•ým výrazom hrajú na 
husliach. Geniálny pán Seidl, litorý v opere 
.\1 ir and a osvedi:il mnolwstranný talent 
aha básnil>. a shladatel, odov;:;(lal divadlu nie· 
/w[/;o ďalších pokusov o charald.eristické 
Mnoma[by. v laorJ}ch ne popieratelne vládlo 
sm erovanie k v ysohým ideálom. 

Tretia peri6da sa ;:;(IČa/a rohu 1810. Odte
raz ol>.rášlili tunajší hudobný !:ivot •·iacerí 
umelci. Pán Ale.rancler L ee b, wne/ec dô· 
kladne školený v novej lwslovej technike, 
vniesol lepši prednes da orchestra; pri oper· 
ných predsta,·eníach a honcertoch rozširoval 
orchester o súcich a šilwvných samou/wv, 
ktori čoslwro predčili star.Hrh hudobníhov, 
pokia[ ide o precíznosť. Kla vírny majster 
pán Fridrich .U o ller sa .!;i_,,o ztičasttíoval 
krásne/ro umenia; l ng. N ie g r e i s o!:ivil 
.~tiulium partitúr, :iv il čitateCsl•ý záujem hu
do b n ý m č a s op i s o m a spísal pre svo· 
jich Eahov najobsa=.nejšie umeleché diela; 
pán A b b é S a i le r je jedným ;;; naj
správ nejších a najistejších hráčov nlt hlavíri. 
Aj divadelná hudba ie teraz v ovela lepšom 
stave, lebo pána hapelníka P l at;;; e ra a 
lepších členov orchestra oduševňuje najclwá· 
lihodnejšia horlivosť. 

Tera;;; sa konajtÍ u slobodnélw pána Antona 
Pi sch e ra, grófa Ma l a s p in u, profe· 
sora Wolf stei n a a učenélw právni/;a v. 
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L a n g a lwdobné :.ábavy všetkého druhu; 
iba v ctihodných sietiach nášho tunajšieho 
chrámu znesväcujú sväté mystériá fušeri; sú 
w len zastaralé omše a nástroje, na nápravu 
nemyslí nik." 

Tento obraz košického hudobného života 
dopu'\uje zpráva z lipsk)·ch Allgemeine ~lusi
kalische Zei tung, uverejnená v nasledujúcom 
roku (roč. 21, č. 20 z 19. mája 1819). Ne
známy pisateľ pripomú1a význarru1ú činnosť 
hudobného združenia, ktoré si získalo veľké 
zásluhy o rozvoj vyspelej hudobnej kultúry. 
Ocermje umenie huslistu A. Ed. Lceba, vio
lončelistu Jozefa Kossovitsa (Cossovitz) a 
Franti ška Zomba, ktorý si vraj veľmi po
zoruhodné i praktické hudobné znalosti zís
kal iba vlastnou usilovnosťou. Zmie~'\uje sa aj 
o repertoári ko;.1ckej "Hausmusik": "Na tý~
denných večierkoch u p. kapitána v. Maltera, 
"ynikajtíceho, podla Rodelw skoly vyškole
ného huslist11, a u p. nadporttčíka Schmidta 
sa predvádzajú hvartetá Haydna, Mozarta, 
/Jeethovena, Hummela a Onslowa. Ai t' p. 
prof. \Vol/steina, horlivého priateCa umenia, 
pred11áclza jeho syn väčšie klavírne sklad
by Dusseka, Beethovena. Riesa, Fielcla atá." 
Zhodne s Františkom Zombom konštatuje 
úpadok chrámovej hudby, no dodáva: "Co 
by sa dalo ai tu do/Wzať, potvrdilo pred nie
koCkými rohmi velmi dobré predvedenie 
Mozartov lw Requiem. 

Z časopiseckých zpráv teda vidno, že košic
ký hudobný život sa v období klasicizmu 
rozvijal v troch smeroch: prvý reprezentovali 
,·erejné operné a koncertné podujatia, druhý 
domáce pestovanie hudby v sídlach šľach ty i 
v domoch meštiackej inteligencie a treti 
upadajúca ch rámová hudba. Výkonní umelci 
pôsobili jednak v divadle alebo ako pedagó
govia štátnej hudobnej školy, jednak ako čle
novia vojenskej hudby alebo ako šrachticki 
zamcsU1ru1ci (Lceb a Kossovits boli v služ
bách grófky Andrássyovej). Pozoruhodná je 
nj zrejme vysokít úrove•'í šrachtick)•ch i mei.
tianskych diietantov. Symbióza šr achtického 
n m eštianskeho elementu je príznačná pre 
hudobný život väčšiny nacionálne nevyhra
nených kultúrnych centier Slovenska po celé 
19. storočie a sú visí s tým, že šr ach ta si a j 
v období nástupu meštianskej hudobnej kul
túry zachovala pozície, zodpovedajúce jej 
postaveniu v monarchii, ktorá sa až do svoj
ho ..zániku nezbavila zvyškov feudalizmu. 

Košický hudobný živo t na sklonku 18. a 
na začiatku 19. storočia absorboval vrcholy 
vtedajšieho hudobného umenia (stočí odkázať 
na zmienky o úspechu Mozartovej Ca,·ovnej 
flauty, ktorú v Košiciach hrali tri roky po 
premiére, Requiem i H ayd novho Stvorenia) . 

Stálo by teda za to podrobnejšie preskúmať 
toto obdobie a venovať pozornosť i tvorbe 
tamojších skladateľov (Zombovci, Kossovits, 
J anigh atď.) , ktorá sa zachovala v náhod
ných, no jednako charakteristických opusoch, 
dovoľujúcich odhadnúť tvorivú potenciu a 
profesio nálnu úrovdí. spomínaných kompo
nistov. Pozoruhodná je i zmienka o hudobnom 
časopise Ignáca Nicgreisa; ak ňou Zomb m y
slel časopis v pravom zmysle slova, bolo by 
to najstal'i,ie doteraz známe hudobné periodi
kum vydávané na Slovensku. 

P •·ipravovaná publikácia o hudobných deji
nách východného Slovensko, ktorú redakčne 
a z verkej časti aj autorsky zabezpečuje inž. 
~!ária Potcmrová, akiste splní veTa z prá\'e 
vyslovených želaní, t ýkajúcich sa preskúma
nia košického hudobného života (v smere, 
ktorý naznačila Potemrovej priekopnícka prá
ca o košickej hudobnej škole). 

lv 

••• 
Dňa 16. septembra 1. r. prezident republiky 

na návrh v lády udelil Ladislavovi Holoubko
v i p ri príležitosti jeho 50. narodenín vyzna
menanie Za zásluhy o výstavbu. - Sväz 
slovcnsk~·ch skladateľov - krajská orgnni
zúcia v Bratislave - usporiadal 10. októbra 
koncert z tvorby jubilanta, na ktorom odzne
la Sonáta c mol pre husle a klaví.r, cyklus 
piesní Dcérenka moj a, Ária pre lesný roh a 
klavír a cyklus piesni na básne P. O. Hviez
doslava K ľudu. 

~ajvyššie rakúske štátne vyznamenanie za 
vedu a umenie udelili Hansovi Knappertsbu
schovi a Hcrbcrtovi von Karajanovi. Rakús
kym krížom za vedu a umenie vyznamenali 
J osepha Keilbertha. 

Podra štatistiky u verejnenej v ~!usical 
America je CSSR na prvom mieste v počte 
profesionálllyeh orchestrov na svete vôbec 
(16) , za 1íou nasledujú Anglicko (15 ), Ho
landsko (14) , Francúzsko (11) , Svédsko (7) , 
Taliansko (7). V operných scénach vyze
rá situácia takto : 1emecko ( 'SR i NDR) 
ich má 25, CSSR 12, Taliansko 12, Fran
cúzsko 5. CSSR má však len jednu koncert
nú agentú ru, Rakúsko až 16, Francúzsko 
18, Nemecko 30 a Anglicko 20. USA do
konca 64 - p ravda, táto štatistika neuvá
dza údaje z SSSR. 
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C Ludová hudobná akadémía 
(POZNÁMKY K ROZHLASOVÉMU CYKLU) ---

ĽudoYá hudobn{l akadémia (ĽHA) je hu
dobnondelávací cyklus, rozplánovaný na 
tento, resp. i budúci rok. Hlavná redakcia 
hudobného vysielania (HRHV) v Bratislave 
rozhodla sa klásť dôraz na tieto relácie, kto
rých "náplň a fon11a má sprístupniť kom
plexné pohľady na hudobné umenie z rôz
nych aspektov, a to predovšetkým s ohľadom 
na súvislosť kultúrnych a spoločenských 
zmien v ľudskej spoločnosti". Cyklom -
ktorý prebieha - majú teda poslucháči zís
kať akýsi prehľad o hudobnej problematike 
a pomerne ucelené poznatky. Pre zamýšľanú 
úrove.ň cyklu dala mu HRHV sponúnaný 
honosn)' názo\". 

Pozrime sa, čo priniesla redakcia v doteraj
š ích reláciách ĽHA. (V poznárnkach sa ne
vyhnem tomu, aby som sa nedotkol niekto
rých zásad , platných v širšom zmysle slova 
pre celú oblasť hudobnovýchovných progra
mov.) 

V uplynulom šk. roku odznelo vo vysielani 
päť 60-minútových relácii: 
1. Revolučná pieseň - jej miesto v umeni 

a v živote (20. 12. 62) 
2. Ľudová pieseň - inšpirátorka (17. I. 63) 
3. Co možno o tanci neviete (14. 2. 63) 
4. Vznik národných škôl v hudbe (11. 4. 63) 
5. Odraz ~;poločenských premien v hudbe (24. 

6. 63). 
V letných mesiacoch si poslucháči mohli 

vypočuť : 

6. Vzťal1 hudby a poézie (22. 7. 63 a 19. 8. 
63 reprízu z 20. 12. 63, v septembri znovu 
pauza !) . 

J e zrejmé, že dramaturgiu cyklov nemožno 
vypracovať zo d1ia na deň. A ešte ťažšie je 
vytýčený plán úspešne realizovať. No pre 
nero.::hlasový prístup k veci už v príprave 
cyklu možno vysloviť voči ĽHA určité po
chybnosti. Keď sa totiž vraví, že vo vzdelá
vacej pr-áci všeobecne najvhodnejší je pr a 
v i d e ln ý styk s človekom (čo platí aj pre 
našu činnosť), tento základný moment v plá
ne cyklu nevidno. Je ozaj nereálne nazdávať 
sa, že v niekoľkých hodinových reláciách po
skytneme komplexný pohľad poslucháčom, 
ktorí si nemôžu vypočuť všetky relácie, lebo 
stabilný vysielací termín neexistu;e. Vychá
dzajúc z týchto aspektov - ako aj z odpočú
vania rflácií ĽHA - je evidentné, že cyklus 
je postavený na hypotézach, ktoré v rozhlase 
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neobstoja. Odvysielané rcliteie sú tematicky 
také široké, že každú z nich vyžaduje viac 
parciálnych relácii, skoncentrovan)·ch na pri
slušnú tému. Takto sa realizovali v jednej 
hodinovke väčšinou len výpočtom faktov, a 
nie osvetľovaním príčin a syntetickými zhr
nutiami. Ale aj keď pripus tíme predpoklada
ný záujem o cyklus, vysielaný vo veikých 
u nepravidelných odstupoch, poslucháč si ne
udr/.i kontinuitu. J e síce p1·avda, že relácie 
chcú byť samostatné, ale načo sú potom cyk
ly s honosn)·mi titulmi? (Označenie ĽHA je 
teda nanajv)'š problematické.) 
Vzhľadom na toto sa nazdávam, že treba 

skorigovať názory o rozhlasovej ĽHA (nejde 
len o názvy cyklov, ale hlavne o zámer). 
Ziada sa bližšie poznať možnosti, ale i hrani
ce rozhlasu. Napokon určitý krok vpred uro
bil rozhlas p ravidelnými programovými typ
mi - Rozhovory o hudbe, Hudbou do ro
din, Besedy o modernej hudbe, Ľudová pie
SeJi rozpráva dnešku a p od. - ostáva len 
skvalitniť prvé začiatky. Tieto cykly poskyt
nú presvedčivý dôkaz, že poslucháčov možno 
navyknú( na kontinuitu počúvania. 

K obsahu relácií ĽH A sa žiada pozname
nať, že .::aráža nedostatočná koncepcia a koor
diruícia celého cyklu. Napriek pekným titu
lom ide v podstate o históriu hudby. To by 
napoko:1 aj mohlo stačiť, keby poslucháči 
ozaj dostali, čo im názvy relácií ponúkajú. 
Sú to krásne, veľké témy, ktoré nie je ani 
možné vyčerpať v jednej hodine. Preto sú v 
reláciách state lepšie i slabšie. Vari najlep
šie zásobená historickými faktami je relácia 
"Co možno o tanci neviete." Dobre sa snaží 
odpovedať na nevyslovcné otázky relácia o 
vzniku národných škôl v hudbe. Nepodáva 
síce jednotiace hľadisko, ale aspoľí. pri nie
ktorých školách · (česká a trocha aj ruská) vy
svetľuje vznik národnej hudby zo širších pri
čin. No zbytočne príliš zdôraz1iuje dokona
losť Verdiho opier. Je to absolutizovanie jed
nej vývinovej etapy, ktorá nesporne má svo
je klady. Lenže takéto " vrcholy dokonalosti" 
sú relatívnymi hodnotami a vžd y vo vzťaltu 
k predchádzaj úcemu a nasledujúcemu. V 
rozhlase sa nemožno spoliehať na subjektív
ne názory. Práve tie to relácie sa majú pri
činiť o nový poh!ad i na kvalitu súčasnej hu
dobnej tvorby. Tak by rozhlas pomohol od
strániť často demagogicky zveličovaný "roz-

diel" medzi tradičnou a modernou hudbou. 
Anonymita skladieb. Priviesť poslucháčov 

k súvislostiam dejin hudby prostredníctvom 
zn c j ú ci ch príkladov je možné práve v 
rozhlase. Preto prekvapuje, že HRTfV sa ne
vyhýba anonymite programovaných di.el . . S 
touto otilzkou súvisí aj nedocenenie významu 
sprievodného textu. Napr. 24. 6.: Autor 
správne naznačuje myšlienkové smery, ktoré 
predchádzali zrod hudobného klasicizmu, no 
neohlási Ilayd novu hudbu. Poslucháč vlastne 
nevie, čo si má všímať, a to L)' m viac, že 
ukážka nie je najlepšia. Takto iba zbytočne 
"dráždi" poslucháčov. Postačilo zopár vý
stižných slov, ktorými hy počúvajúcim po
mohol vniknúť do myš]jeokového a emocio
nálneho sveta skladateľovej tvorby. Konečne 
- viackrát sa hovorí o sk ladbách v superla
tívoch, a p ritom odznejú i nekvalitné sním
ky. Prirodzene, že poslucháča-laika to dez
orientuje. (Napr. 17. 1. ukážka z t vorby Cho
pina, talianskej ľud. piesne a iné.) Tieto re
lácie by vôbec mali byť impulzom na do
plnenie hudobných snfmol> k1•alitnými na
hrávkami - z našej alebo zahraničnej pro
dukcie. 

Forma relácií. Niektorí pracovníci úporne 
" bránia" dialogizovanie hudobno-slovných 
programov. Nemožno to odporúčať vždy a 
za každú cenu, pokiaľ nejde o dobre posta
vené dialógy, bezprostredné besedy alebo 
scénky. V odpočut)·ch reláciách (okrem 22. 
7.) rozdelenie na hlasy nemá vnútorné opod
statnenie a neobstojí ani tvrdenie, že takéto 
"spestrenie" ich urobí zaujímavejšími. Casto 
prúve naopak - rozptyľuje. Preto v tomto 
cykle - okrem v)'nimočných pripadov -
odporúča sa zveriť text iednému hlasu. Takto 
môže autor vložiť do textu veľa z vlastného 
nadšenia, a to býva predsa len najpresvedči
vejšie. Okrem toho má dominovať výrazná 
snaha o neruísilné, prita:.livé spracovanie cP.
lei relácie, čo vyžaduje taktný, nic priamo
čiary prístup. Poslucháčom neimponuje, ak 
im dáme rovno najavo, že ich ideme vzdelá
vať. Prirodzene, každá hod ina vysielania je 
hodinou vzdelávania (v širokom a čo do 
hodnoty voľnom zmysle slova). To však ne
znamená postupovať ako nap1-. v relácii 11. 
4., v ktorej sa zúčastnení priam pretekajú vo 
vzájomnom poučovan.i. Preto sa - pokiaľ 
ide o rozhlasovú formu - očakáva viac vy
naliezavosti, väčší zmysel pre hľadanie. Spe
cifiénosť ro.::hlasovei práce sa predsa preia
v.uie ai v nevyéerpatelnosti materiálov a fo
n em. 

V te..xtovej časti relácií sa neraz stretáva
me skôr s hromadenim prívlastkov a syno
ným než s vysvetlením. Počet strán síce ras
tie, ale poslucháči sa nedozvedia veľa no-

vého. Vyhýbať sa treba i prázdnemu kraso
rečneniu, napr. 17. 1.: "rukou schopného, 
na daného hudobníka, bohatého na r udskosť 
a umelecké invencie." Neslobodno to zamie
Jiať s poetičnosťou textu. Tú je v čomsi cel
kom inom. Rozhlasová reč má byť reu]jstic
ká, bezchybná, vyžaduje čistotu, korektnosť, 
nedvojzmyselnosť, názornosť, si lu zobrazenia. 

1\Iálo vidno výsledok takého dôležitého fak
toru, ako je práca režiséra s účinkujúcim. 
Od réžie sa žiada zmysel pre mieru, vkus, ha 
čo viac, nakoľko ide o hudobno-slovné re
lácie, aj citlivý v.:iah k hudbe. Tieto slovesné 
prednesy - v poroYnaní s hudobnov)'chov
nými reláciami in),ch stan ic - si vyžadujú 
podstatné skvalitnenie. 

Doterajší spôsob realizovania ĽHA núti za
myslieť sa, ako postupovať ďalej. Ak má 
cyklus v budúcnosti dosiahnuť zásadné zlep
šenie, a tým konkrétny cieľ (v podobe, v 
akej ho predstavujú odvysielané relácie, 
pat ričný ro::.hlasový prínos nemal), musí re
dakcia najprv zrevidovať svoj celkový dra
maturgický plán, odstrániť tematickú roz
pt)• lenosť a pokračovať iba s premyslenou 
koncepciou. Ziada sa tiež ro.::hlasovo domýš
r ať, čo a alw zaradiť do vysielania (pričom 
"ako" nemožno oddeliť od "čo") . Venovať 
treba systematickú pozornosť i rozhlasovej 
forme. Namiesto prehľad.ných relácii viac sa 
sústrediť na menšie tematické celky, v kto
rých by sa akcentovaním informatívnej strán
ky podal (bez vzletných viet) dostatok kon
krétnych vedomosti. A nie menej dôležitá po
žiadavka - vybojovať si stabilný vysielací 
termín i 5 reprízou, a tak upevniť styk s 
poslucháčmi. Františel;. Braniš 

••• 
Riaditeľ Concert Bureau v New Yorku 

l'\ orman Singer ohlásil cyklus piatich kon
certov, na ktorých bude uvádzaná výlučne 
hudba Franza Schuberta a Leoša Janáčka. 

Prvú cenu na Medzinárodnej husľovej sú
ťaži belgickej kráľovnej Alžbety získal Ale..x 
Michalin a druhú Simeon Snitkovsk:ij, obidva
ja žiaci Davida Oistracha. Tretiu cenu si od
niesol Američan Arnold Steinhardt. 

Medzinárodná kompozičná súťaž princa 
Rainera III. v Monacu priniesla tieto výsled
ky: cenu za Sláčikové kvarteto získal Japo
nec, ktorý súťaž o_boslal pod pseudonymom 
Kyoko Nukuda. Andrzej Panifnik bol od
menený za svoju Sinfoniu sacra. V oblasti 
scénických diel ceny získali Witold Rudzi.Jiski 
a Augustyn Block. 
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Salzburský festival 
Sedem operných inscenácii , desať orches

trálnych koncertov, sedem komorných kon
certov, päť mozartovských matiné, osem se
r~nádov)·ch večerov, päť koncertov cirkevnej 
hudby, tri recitaly, šesť piestíových veče
rov, tri vystúpenia holandského baletu, dve 
činoherné predstavenia - to je štatistická 
bilancia tohoročného salzburského festivalu , 
X a t)·chto podujatich sa vystriedali vynika
júci umelci a umelecké telesá. Popri \'ieden
skej filharmónii, ktorá absolvovala päť sym
fonick)·ch koncertov a operné predstavenia, 
vystúpila na piatich koncertoch Ceská fiihar
mónia. Z komorn)·ch telies spomeniem Zá
hrebsk~·ch sólistov, :\faďarský komorný or
chester a Holand ký komorný sbor. Za diri
gcntsk~'lTl pultom sa medzi in)·mi vystriedali 
K Ančcrl, K Bohm, G. Georgescu, IL v. 
Karajan, L. :\faazel, Z. Mehta, \V. Sawalisch, 
G. Szcll. Z inštrumenta:istov spomeniem R 

Sena Jurinac (Octaviall) a Attneliese Rotten
berger (Sophia) ' ' Straussovom Gavalierovi 
s ru:iou. 

Foto: Prcssebiiro Salzburger Festspiele 
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Firkušného, S. Cherkasského, N, í\!ilsteina, 
W, Schneiderhana, J. Suka, zo spevákov vy
stúpili v operách i na samostatných koncert
loch \V, Berry, D. Fischcr-Dieskau, S. Jurina
cová, \V, Kmentt , E. Learová, Ch. Ludwigo
v~, H. Prey, A, Rottenbergerová, G. Sciuttio
Yá, K Schwartzkopfová a ďalšL 

Pt·c každého vykonného umelca je mož
nosť zúčast niť sa na salzburskom festivale 
niečo mimoriadne. Vysoká úrove•í fcstivalo
v)·ch podujatí a vystúpenia vynikajúcich u
melcov sú zárukou , že si každý odnesie skve
lé zážitky a cenné impulzy pre svoju prácu. 

Keďže som sa tohto roku zúčastni l až zá
verečného týždt'ía festivalu. mal som mož
nosť počuť, žiaľ, už len jeden symfonický 
koncert Viedenskej filharmónie za d irigova
nia Lorina :\Iaazela. ~a programe bola Ber
liozova Fantastická symfónia, Becthovenov I. 
klavírny koncert s perfektn)rm Gézom Anda 
a Till Eulenspiegel od R. Stnmssa. Maazel je 
dirigentom s výbornou technikou, mnohotvár
nym gestom, s ohromnou hudobnou pamä
ťou (di rigoval spamäti všetko, sprievod, ba 
aj operné p redstavenie) : je to po tej to strán
ke mimoriadny zjav. Vyspelá technika, vy
pracovanosť detailov, brilantnosť, vonkaj
šková virtuozita sa však nie vždv úmerne 
dopliía s ozajstn)·m muzicírovanh~, idúcim 
do h[bky hudobného obsahu sk ladby. Preto 
pod fa mt'ía mu lepšie vyznel Till Eulenspie
gel ako Fantast ická, ktorá sa mi v podatú 
Ceskej filharmónie pod taktovkou A. Janson
sa na tohoročnej Pražskej jari lepšie páčila 
práve v hlbokom prekrcslení hudobn)·ch ob
razov. Ešte viac v)•hrad by sa dalo vzniesť 
proti ?lf aazelo,mm pochopeniu :\Iozartovcj 
Figarovej svadby. J em u by som klúdol za 
vinu, že spevácky výborne obsadené pred
stavenie vôbec nezodpovedalo ~tandardnej 
v~·skc kritérií tohto festivalu a bolo ncšt)·
loq:•. 

O koncertoch Ceskej filharmónie som sa 
dopoču l a dočí tal v kritikách slová vysokého 
uznania a nadšeného obdivu. Kritika vysoko 
hodnotila v)·bot·nú technickú vyspelosť, pre
cíznosť, disciplinovanosť tohto umeleckého 
kolektínt, jeho muzikantské zanietenie, vrÚC
nosť a precítenosť hry, s)·ty, teplý zvuk slá
čikov a noblesnosť dychov)·ch nástrojov. Vo 
viaccr)·ch kritikách sa zdôrazt'íovala príbuz
nosť školy viedenskej a pražskej; (dokonca 
dr. A. :\Iaycr hovorí o "Yiedenčanoch od Du
naja a \'iedcnčanoch z P t·ahy"). B(trl ivé ús
pechy mali skladby A. D,·ofáka, no kritika 
kvituje s veTk)rm uznanim aj podanie Beetho
vena, najmä jeho III. symfónie, kde tento 
orchester tiež ukázal svoje mimoriadne k,·a-

Elisabeth Schwar:.lwpf a Waldemar Kmentt " Mo:.arto11ei opere Cosi fan tutLe. 

liLy. Všeobecne to bolo veľké viťazstvo nášho 
prvého symfonického telesa na tomto ozaj ná
ročnom medzinárodnom fóre. 

Z operných inscenácií, ktoré som mal mož
nosť vidieť, najviac ma strhlo predstavenie 
Mozartovej opery Cosi fan tutte. D irigent K. 
Bohm tu vytvoril niečo také krásne, že to 
ťažko možno opísať slovami. Bolo to pred
stavenie vzdušnej mozartovskej ľahkosti, gra
cióznosti, sviežeho humoru. Pozornosť upú
tali recitath·y: boli tak v)·razove bohaté, 
prekre lené, že i poslucháč, ktorý taliansky 
nerozumel (opera bola naštudovaná v pô
vodinc), mohol pochopiť každ)r jemný náia
do''Ý odtienok. Hudobné naštudovanie spolu 
s vynikajúcou Rcnnertovou réžiou, vkusnou 
scénou jemnej farebnosti (L. Bauer-Ecsy) a 
obdivul1odn)·rni speváckymi v)rkonmi (E. 
Schwankopfová, Ch. Ludwigová, G. Sciullio
vá, H. Prey, \V. Kmentt, C. Donch), to všet
ko spolu vytvorilo dokonalý umelecký skvost. 

V Carovnej flaute v réžii O. Schenka a 
scénickom riesení J. Zimmermanna rozohrala 

Foto : Presseburo Salzburger Festspiele 

sa pestrá škála tónov, akú umoznuJe jedi
nečné priestorové a technické vybavenie no
vého Fcstspiclhausu. Pocli a môjho názoru 
scéna a jej Č.'l.S té obmeny a rôzne efekty čias
točne odpútavali diváka od koncentrácie na 
hudbu a spev. No na tom má iste určitú 
vinu aj pomerne málo výrazné, šedé hudob
né naštudovanie I. Kertésza. Na vysokej 
úrovni boli spevácke v)•kony \V. Kmenlla v 
úlohe Tamina, \V. Berryho v úlohe Papagéna 
a ďalej P. Lorengarovcj ako Paminy, R. Pe
tersovej ako k ráf ovnej noci, A. Rottenberge
rovej ako Papagény. Z menších úloh ma upú
tal pekné zafarbeným hlasom a speváckou 
kultúrou predstaviteľ prvého kt'íaza J\I. Häus
ler a predstaviteľka prvého chlapca Lucia 
Poppová (spievala aj na Iestivalovom pred
stavetú Gluckovej opery ICigénia úlohu bo
hyne Artemis). 

\'efmi mi bolo fúto, že som nedostal vstu
penky na Karajanove operné predstavenia 
(dirigoval Straussovho Gavaliera s ružou a 
Verdiho Trubadúra), o ktor)·ch som sa dočí
tal v kritikách najväčšie chváiy. Práve to 
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by bolí pre mňa ako dirigenta nesmierne 
cenné zážitky a poznatky. No tieto predsta
venia boli však už mesiace vopred vypredané 
a ojedinelé vstupenky na "čiernom trhu" stá
li okolo 500 šilingov. 

Dramaturgia Salzburského festivalu má 
svoju špecifickú tvár uprednost1lovaním kla
sickej hudby, najmä diel W. A. Mozarta. Do 
r. 1961 bolo tradíciou vžité i každoročné u
vedenie nejakej opernej novinky; škoda, že 
usporiadateľstvo od tejto tradície upustilo. 
Bol to nesporný k lad festivalu, ohnivko, 

ktoré h o spájalo so súčasnosťou. V budúcom 
roku má údajne prisť na festival Leningrad
ská filharmónia a uvažuje sa o naštudo
vanl Musorgského opery Boris Godunov s 
jej sprievodom. 

ra záver vďaka SNR (odboru pre školstvo 
a kultúru) za umožnenie zúčastniť sa na tom
Lo festivale, rozdávajúcom plným priehrštim 
umelecké zážitk-y a dralJDCenné poznatky. Bol 
by som rád, keby čím viac našich umelcov 
malo možnosť ísť obohacovať a učiť sa do 
nádherného Salzburgu. Ladislav Slovák 

EURÓPSKE TÝŽDNEVPASSAU 
V západonemeckom meste Passau sa usku

točnil v dr'íoch 27. 6. 1963-15. 7. 1963 xr. 
Festival umenia pod názvom "Európske týž
dne·' (Europäische Wochen). Po prvýkrát 
sa ho zúčastnil i Slovenský ľudový umelec
ký kolektív. Pred odchodom písali niektoré 
naše noviny, že SĽUK odchádza do Passau 
na stretnutie folkloristick)·ch skupín. Ako sa 
však ukázalo, išlo tu o vefmi významné 
wnelecké podujatie a SĽUK bol v lastne je
diným telesom tohto žánru a spolu so Sym
fonick)-m orchestrom maďarského rozhlasu z 
Budapešti zastupoval umelecké telesá socia
listických štátov. Festivalu sa ďalej zúčast
nili dve činohry; Státne divadlo Mníchov 
a Zemské divadlo Linz. 

28. júna sa p redstavili obecenstvu Regens
burskí speváčkovia repertoárom z diel Lan
za, Sciferta, Reineho, Palcstrinu, Händla a 
Lassa. 30. júna bola na programe Mozartova 
opera Zaida v inscenácii Viedenskej komor
nej opery s hlavnou predstaviteľkou Evou 
Máriou Baumovou a dirigentom Hansom Ga
borom. Juhosláviu zastupovali na festivale 
Záhrebskí sólisti s dirigentom Antoniom Ja
nigrom. 4. júla na nádvorí zámku účinko
valo "Quartetto di Roma", na komornom 
večere sa predstavili 6. júla francúzski umel
ci Maurice Gendron (čelo) a Jean Francaix 
(klavír) s dielami Debussyho, Schuberta, J. 
Brahmsa a S. Prokofieva. Významná západo
nemecká sopranistka Elisabeth Grummerová 
na samostatnom recitale uviedla 20 piesni F. 
Schuberta. 11. júla si poslucháči vypočuli dy
chové kvinteto "Garde Republicaine" z Pa
ríža. Uviedli diela Dl'somiera, Mozarta, Rossi
niho, Milhauda, Jolivetta a Hindemitha. 
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Symfonick)r orchester maďarského rozhlasu 
s dirigentom Gyôrgym Lehelom a huslistkou 
Edith Peinemannovou (NSR) uviedol Sym
fóniu č. 48 C dur J. Haydna, Koncert pre 
husle a orchester B. Bartóka a Brahmsovu 
symfóniu č. 2 D dur, op. 73. V dňoch 
13., 14. a 15. júla hol Festival ukončený ope
retou J. St raussa "Noc v Benátkach" so 
sólistami štátnych opier zo Stuttgartu, Mni
chova, Drážďan, Karlsruhe a Norimbergu. 
Y rniestnych kinách uvádzali diela filmovej 
klasiky (napr. z SSSR P udovkinovu "Búrku 
nad Áziou") a prebehla tiež výstava súčas
nej fr·ancúzskej grafiky. 

Tofko aspoií v skratke o podujatiach XI. 
Európskych týždňov v Passau. Tým radost
nej šie možno konšta t ovať, že medzi nimi za
ujal svoje miesto i SĽUK vystúpením v 
passauskej ~ibclunglralle dr'ía 29. júna 1963. 
Pred vypredaným hľad.iskom (1500 miest na 
sedenie) predčil všetko očakávanie usporia
dateľov a zožal obrovský úspech. Záverečný 
potlesk trval vyše päť minút. V dvaapolho
dinovom programe odzneli shorové a tanečné 
skladby E. Suchoi'ía (Spievanky, Terchovské 
spevy) ; Zvolenské piesne, Trávnice a Tanec 
z Javoriny A. Moyzesa; Cikkerov Dupák 
a K urucký tanec, Andrašovanove Zdiarske 
piesne a cigánsky tanec Vlachiko, Urban
cove svadobné piesne; Zbojnícke piesne a 
Karičky J. Móžiho a Ceské p iesne J. Stel
zera. 

l\Jožno povedať, že SĽUK sa týmto vy
stúpením vynikajúco zapísal do reprezentač
nej knihy nášho umeoia a rozšíril dobré 
meno slovensk)rch skladateľov na pôde zá
padnej Európy. Jozef Jendraiiák 

Barbier zo Sevilly v Štátnom divadle v Košiciach 
Ako posledllú premiéru sezóny 1962/63 u

viedlo v diíoch 4. a 6. júla Státne divadlo 
v Košiciach operu G. Rossiniho Barbier zo 
Sevilly. 

l\Inobo momentov z dramatickej osnovy 
i celkovej problematiky Rossiniho opery sa 
úzko viaže na dobu, v k torej vznikla Beau
onarchaisova veselohra, keď meštiansky živel 
:...1čína hospodársky i mocensky definitívne 
prevládať nad aristokraciou. No v postave 
Fi~;ara i v celej opere je ukry tých niekoľko 
mimonadsta,·hových prvkov, pre ktoré tak
mer o sto rokov siahol po Beaumarchaiso
vom texte Rossini a pre ktoré siahajú po 
Rossiniho buffe i dnešní operní dramaturgo
via a režiséri. Je to predovšetkým zdravý 
Figarov vtip a humor, jeho z fudových kore
riov vyrastajúca múclr·osť a dnes už sice opo
trebovaná a banálne pôsobiaca, ale z ľud
ského hľadiska nezavrhnuteľná myšlienka o 
víťazstve nesebeckcj litsky nad intrigán
stvom, egoizmom a zlobou. No to, čo naj
viac púta súčasných inscenátorov na tejto 
opere - a komick)rch operách vôbec -
Je hyperbolické ponímanie postáv, riešenie 
v~rstupov, zápletky a celkového rozuzlenia. 
V súhlase s tým je aj typová paleta tohto 
žánru plná nadsadene a schematicky chápa-

n~·ch typov, pr·rcom je zaujímavé, že hy
perbola sa prejavuje hlavne u postáv zá
porných a komických, voči ktorým sú klad
né postavy čo do výraznosti (nie čo do 
v)·znamu a dejovej dôležitosti) neraz len 
trpne pôsobiace figúrky. Sťastnou výnim
kou v tomto zmysle je, pravda, práve Fi
garo. Ináč má však Rossinil1o opera všetky 
práve uvedené črty, a tak dáva veľkú prí
ležitosť režisérovi umocniť v nej uložené 
zveličenie , a tak zakryť banalitu a ošúcha
nos( vlastného obsahu. 

Touto cestou sa vydal i košick-ý operný 
režisér Kornel Hájek v spolupráci s výtvor
nikom Jánom Hanákom a reprodukčným 
kolektívom. ~ovú dimenziu celej opere dalo 
vtipné použitie hábok na spôsob comedie 
dell arte, ktoré sa pohybujú na náznakovo 
riešenom pozadí scény - po uličkách dolu 
v d iafke pod Bartolovým domom ležiacej 
Sevi lly . Tento nápad .však oie je vo všet
kych momentoch dotiahnutý. Vedenie há
bok je nepresné, technicky nedokonalé, me
dzi živými postavami a z diaľky sa pribli
žujúcimi bábka1ni citeľne chýba medzičlá
nok - bábka väčšej veľkosti, ako ani mož
nosť vytvoriť použitím bábok dramatický 
kontrapunkt k dianiu na scéne, nie je plne 

•••••••••••••••••••••••••••• 
Ferdinand K linda v NSR 

Ferdinand Klinda patrí medzi koncert
ných umelcov, ktorí húževnatosťou a vytr
valou p rácou vyrástli v skutočných umel
cov-interpretov, uznávaných nielen doma, 
ale aj v cudzinc, kde s úspechom reprezentu
jú naše koncertné umenie. Jeho organové 
koncerty v NDR, NSR a SSSR holi pri
jaté publikom i kritikou a zabezpečili mu 
miesto v rade známych organových umel
cov. 

Festivalý výbor organovej hudby v Slez
v icko-Holštýnsku pozýva každoročne okrem 
domácich aj päť organistov z cudziny. Toh
to roku holi pozvaní organoví umelci zo 
Svédska, USA, Dánska, Maďarska a Talian
ska. Taliansk-y organista Achille Be.rutti od
riekol však v poslednom okamihu svoju ú-

časť. Namiesto neho pozvali na Slezvicko
Ilolštýnske organové koncerty dr. Ferdinan
da Klindu. V čase od 23. VI. do 1. VII. t. r . 
absolvoval päť organových koncertov, a 
to v Hamburgu-Rissene, Schlesw:igu, Flens
burgu, Wyku a Eutine, kde uviedol diela 
J. S. Bacha, J. Seegera, L. Janáčka, O. 
:\Iessiaena a Peetcrsa. Kritiky jednoznačne 
vyzdvil11i vysokú technickú i umeleckú ú
roveň jeho organovej hry a osobitne zdôraz
rlujú syntézu myslenia a prežívania v die
lach J. S. Bacha, a to v Toccate D dur a 
cl mol koncerte, ktorými mimoriadne upútal. 
Toto konštatovanie nemeckej kritiky je o 
to cennejšie, že išlo o diela, ktorých sú 
Nemci sami najlepšími interpretmi. Preni
kavý úspech organových koncertov Ferdi
nanda IGinclu v NSR vyniesol mu pozvanie 
aj na budúci rok. 

V auguste t . r. zúčastnil sa Organového 
festivalu v Olive v Poľsku. -ok. 
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využitá (s výnimkou III. obrazu) a sklza 
do púhcj , pouzitic bábok nedostatočne odô
vodriujúcej ilustratívnosti. 

Vtipne vystihol režisérov zámer podčiar
knuť hypcr·bolu opery v)•tvarnik J. Hanák 
,. riešení scénickej výpravy. Jeho snaha v 
tomto smere sa však takmer úplne vybila 
na postave Bartola (písací stôl, na ktor~· 
sa lezie r l'bríkom, obrovskÁ doktor~ká n,.r.,.,., 
kľúč od brány, ktorý slúži aj ako palička 
na podopieranie atď.). Rek\·izity ostatných 
post{tv okrem Figarovho barbierskeho náči
nia nie sú už v zmysle tohto zámeru tak 
'~Lipne domyslené. 

\" súhlase s t)"III sa prejavuje aj istá ne
rovnováha v použiti hereck)·ch výrazových 
prostriedkov u jednotliv)·ch postáv. ajlep
šie zapadá do režisérovej koncepcie Ladislav 
Neshyba ako Bartolo, ktorému sú okrem nie
koTk)•ch herecky slabších momentov rovno
cenní Anton Matejček ako don Basilio a 
Karol ~lareček ako Figaro (recenzent vi
del len prvú premiéru). Títo traja sú pohy
bove i mimicky na úrovni toho, čo od 
nich požado,·al režisér. Už spomenutú ob
ča nú typovú ncvýraznosť kladných postáv 
,. buHe, prejavujúcu sa aj u Rossiniho v 
postavách milencov - grófa Almavivu a 
Rosiny, len podčiarkujú svojím herecky me
nej presvcdčiv)'Tll výkonom Július Regec a 
Lucia Ganzo\"Ú. Her·ecky vtipn)'Tlli figúrka
mi sú ~farcelína OTgy Golovkovej a dô
stojník Jána Pasiara. 

Hudobné naštudovanie je zo strany di
t·igenta i spevákov vzácne precízne. I tu 
však treba diferencovať medzi jednotlivými 
výkonmi. \"ýkony L. Neshybu, A. ~Iatejče
ka a K. Marečka znesú i veľmi prísne kri
tériá. Svoje technicky náročné party zvládli 
títo speváci s ľahkosťou, čo im v neposled
nom rade umožnilo i u,·ofnen)• herecký pre
ja,·. S obrovskými ťažkosťami svojho partu 
zápasil J. Regec, ktorého hlasová pohybli
,·osť nestačila na obťažné koloratúry Alrna
vivu. Ganzová spievala Rosinu precízne. no 
jej podaniu často ch)·bala sviežosť a ľah
kosť, akú sme pozorovali u prvých troch 
menovaných sólistov. Dirigent Boris Velat 
štýlovo vedie nie vždy dosť presný orches
ter. 

Barbier zo Se,;lly je vhodným a na úrov
ni prevedeným osviežením repertoáru košic
kej opernej scény. Jurai Hatrík 

Brnenská opera 
V NOVEJ SEZÓNE 

Brnenská opera dosiahla v poslednom ca
se značné úspechy. Spomer'ime aspo•'i uvede
nie Prokofievo,·)·ch opier Ohnivý anjel, Voj
nu a mier na Pražskej jari 1963 a Grécke 
pa "ije Bohuslava ~Iartinú, ktoré boli ozna
čené ako víťazná inscenácia v sezóne 1961/62 
v umeleckej súťaži k 20. výročiu CSSR. 

Opera i balet Státneho divadla, ktoré sa 
pripravujú na slávnostné otvorenie nového 
di,·adla (9. mája 1965), zno,·u nacvičujú sta
rý repertoár a skúšaj ú nov)•, starostlivo vy
berajú inscenácie, ktoré pôjdu do nového di
vadla. Súbor teraz disponuje veľm i dobrými 
silami z mladých kádro\· a je schopný vyni
kajúcich čino,·. Stojí však pred vážnou úlo
hou získať nového dirigenta, prípadne šéfa 
opery. Po odchode Jiriho Pinkasa do Stát
nej filharmónie pozvalo divadlo na pohostin
ské dirigovanie niekofk)·ch dirigentov, z kto
r)•ch zaujal najmä RudoU Vašata, doteraj;l 
šéf opery v Liberci. Zdalo sa, že angažmán 
tohto plnokrvného dirigenta je mimo disku
sie, že bude angažovaný od sezóny 1963/64, 
ale nestalo sa tak. Liberecké divadlo v po
hraniči je si dobre vedomé významu svojho 
šéfa. A tak Janáčkovo di,·adlo nastúpi do 
novej sezóny so šéfom opery Fr. Jílkom a 
len jedným dirigentom V. Xoskom, ktorý je 
súčasne dramaturgom, teda bez náhrady za 
Jinho Pinkasa. Nie je nijakým tajomstvom, 
že terajší ;éf opery František Jílek je po de
siatich rokoch svojho veľmi úspešného vede
nia opery rôznymi zákulisnými intrigami a 
nepríjemnosťami administratívneho rázu na
toľko znechutený, že bol blízko rezignácie na 
miesto šéfa opery. Nevieme presne, čo je 
príčinou tohto stavu, ale pomery medzi só
listami, s úborom a šéfom určite nie sú zdra
vé, čo spôsobuje napätie a kladie prekážky 
úspešnej práci. Konečnému riešeniu o tázky 
no,·ého ;é[a opery sa divadlo nevyhne. Pred 
otvorením nového divadla bude musieť by ť 
otázka dirigenta vyriešená, sólisti a sbor bu
dú musieť byť konsolidovaní a vedcrú k 
novým umeleckým činom a výbojom. 

Do novej sezóny oznámila dramaturgia päť 

, . dňoch 22.-29. septembra t. r. sa v Bra·islm·e uskutočnila T. prehliadlia slovenského 
koncertného umenia. Na snímke Eva Fische·ová (uviedla Debussyho Fantá:.itL pre kla
v ír) s dirigentom Zdeňkom Bílkom a Sym'onirkým orchestrom Cs. rozhlasu v Bratis-· 
lave. - Zhodnotenie prehliadky prinesieme v jednom z nasleduiúcich čísel. 

Foto: J . Herec 

280 



nov·)·ch naštudovaní opier: Smetanovu Certo
vu s tenu; pripra,·ujú celý Smetanov cyklus 
opier, l\Iusorgského Borisa Codunov~ Sosta_
kovičovu Lady ~Iacbcth, ~!ozartovu Larovnu 
flautu a ?llonteverdiho Korunováciu Poppei. 
Nic je to šťastn)• dramaturgický plán, lebo 
zastúpcruc jednotlivých nár·odných opier nie 
je dostatočne vyvážené. Slovenská opera ale
bo balet pre Brno neexistuje od roku 1957. 
Janáéhovo divadlo patrilo skoro h posledným 
scénam. htoré naštudovali uchotiovu Krút
tlavu. i\'ie je správne, .:C tu dosia{ neod;;;nela 
~adna Cikkero••a opera, .:C dosial Brno ne
uviedlo Jurovského balet Rytierska balada. 

Dramaturgia síce neobchádza české opery, 
ktoré vznikli v Brne, čo sa prejavilo napr. 
v predvedení opier K Ilor·kého, O. Chlubnu, 
Zd. Blažka, F. Suchého v minul)•ch rokoch, 
ale k sedemdesiatke O. Chlubnu, nositeľa vy
znamenania Za vynikajúcu prácu, ukázalo 
na jeho operný prínos Operné štúdio Janáč
kovej akadémie múzick)·ch umeni, a nie J a
nái:ko,•a opera. To je neodpustiteľné, najmä 
ak u,·ážime, aké opery tu často mali svoju 
pr-emiéru a ak)· nepatrný ohlas dosial1li. 

J e známe, že brnensk{• opera takmer ne
vsímala si v)-roč.ia, ktor·é sta novuje Svetová 
rada mieru. Tak napr. nereagovala na 200. 
výročie narodenia Händla, hoci iné scény, 
d~konca m enšie, uvied li l!ändlove opery. 
Niečo podobné sa v ohlasovanom repertoá

ri opakuje zno,·u. Keď už , -ypadlo naštudo
vanie niektorej \Yagnerovcj opery pri príle
žitosti 150. v<•ročia narodenia skladateľa, ne
možno obi ť ·150. výročie na rodenia G. Ver
diho. Nech by mala dramaturgia h ocijaké 
námietky proti majstrovskému odkazu Ver
diho, nesmie zabudnú(, že je to p redovšet
k)•m verdiovská opera, ktorá plni divadlá 
a ktorá i brnenskému divadlu udržuje dob
rú ná,·štemosť. Iné divadlá boli k \'crdiho 
odkazu ,·ďačnejšie a dokonca uskutočnili cyk
lus \'erdiho opier. Xaša opera, obmedzujúc 
sa pra,·depodobne na úzky okruh bežnej čes
kej, ruskej, talianskej a nemeckej opery, ne
potrebuje priniesť novinku z opier Yerdiho. 
Uvedenie niektorej poľskej opery Janáčkovo 
divadlo iba sľubovalo. 

Ak teraz plánuje Janáčkovo divadlo u\·e
dcnie Monteverdiho Korunovácie Poppei, je 
to určite pozoruhodný čin, ktorý nenájdeme 
na iných scénach v Ceskoslovensku, ale sú-

Vynikajúca šansoniérka Hana. H egerová 
~ vystúpila s Tanečným orchestrom Silo

ša Pohanku v bratislavskom Parku lwl
ttÍry a oddychu. Foto: Roller 

diac podľa vlastnej skúsenosti z predvedenia 
,. berlínskej opere, sotva dosiahne ~Iontever
diho opera ...-äčší ohlas. Jeho Orfeo by bol 
Yhodnejší. 

Môžeme poYedať, že nový dramaturgický 
plár1 vyhovuje len čiastočne a neprináša prie
bojný repertoár, Jeho Musorgského Boris 
Godunov i Sostakovičova Lady .\Iacbeth už 
boli v Brne inscenované. Okrem toho dra
maturgický plán neprihliada na rok českej 
hudby 1964, čo vyčitame i brnenskej Stát
nej filharmónii. 

Pochybujeme. že dramaturgický plán na
značen)•ch vlastnosti nadchne obecenstvo k 
väčšej návštevnosti a dôvere k Janáckovmu 
divadlu, ktoré spolu s činohrou oslávi budú
ceho roku 80 rokov svojho trvania. 

Bohumír Stédroií. 

SLÁVNOSTNÉ DNI 

FRYDERYKA CHOPINA 
V MARIÁNSKYCH LÁZr\IACH 

Spoločnosť Fryderyka Chopina pri kultúr
nom a spoločenskom stred isku v Marián
skych Lázňach usporiadala v dňoch 17.-24. 
8. ako záver medzinárodného hudobného fes
tivalu n·. slávnostné dni Fryderyka Chopina. 
:X a koncertoch usporiadan)•ch z tejto príleži
tosti účinko,·ali: poľská klaviristka Halina 
Siedzieniewska, ~lirka P okorná a Dagmar 
Baloghová z Prahy a vynikajúci francúzsky 
klavirista Bernard Ringeisen. Slohove sem 
vhodne zapadli tri "nokturnú" - večery poé
zie a hudby - v ktorých dr. O. Pujmanová, 
O. Xever'i loYá a dr. V. IIolzknccht pripravili 
pásmo o vzťahoch Chopina k v)•znamn)·m o
sobnostiam ako boli francúzsky maliar Eu
gene Delac~oi.~, poľský básnik Cyprián :Xor
wid a český huslista Josef Slavík. 

Zaujíma,·á bola i vý~tava "Chopin a poľ
ská kniha", ktorú usporiadalo Polskie \\'y
da"·niclwo muzycznc v Krakove. 

Súčasne prebiehala aj výstava "Chopinove 
putovanie po Cechách", inštalovaná v mest· 
skom múzeu. 

Aj sám "dom Chopin" (v ktorom bývaJ 
Chopin v roku 1836 a ktorý je venovaný 
Chopinovej pamiatke) sa obohatil doplnením 
a novou inštaláciou zbierok o Chopinovi, ako 
aj o živote a diele huslistu J osefa Slavíka. 

Usporiadatelia nezabudli ani na film, ako 
na dôležitého popularizačného činiteľ a, v nie-
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kofk)·ch dokumentárnych filmoch premietli 
ohr·azy zo Chopinovho života v Poľsku. 

Y rámci slávnostných dni prebiehala aj 
II. celoi,t á t na Cho pino va klavírna súťaž. Bolo 
radostné s ledovať úsilie našich mladých adep
tov v náročnej interpretácil Chopinovho d iela 
a vidieť vvsokú úrove1'í. ich pripravenosti. 
Laureát i sťrtaže (ll. cena R. Melmu.ka 
Praha, III. cena J . Horák - Ostrava, l\1. 
Kiihlová - Praha a I. Bázlik - Bratislava, 
cest né u.znanje ~I. :.\Iikula - Praha a l\ I. Sta· 
rosta - Bratislava) vystúpili 22. \'III. na spo
ločnom koncerte, ktorý bol dôstojným vyvr
cholením celej súťaže. 

V tomto podnetnom prostredí sa odohrala 
III. Chopiniana Bohemjca. Na s]á,rnostnej 
otváracej schôdzi 17. augusta sa zúčastnili 
okrem Clcno,· tejto spoločnosti aj pofskí de
legát i, menovite prof. Zurawlew, prof. Jaro
eilt ki a profesor Zalebskj, ako aj početné 
obecenstvo. 

HokovtUlie vedeckej komisie sa začalo 19. 
augusta. Po uvítaní účastnikov a pozdrav
n)·ch preja,·och zahraničných hosti odznelo 
viac hodnotn)·ch referátov. Anton Klodner 
z Bratislavy rozoberal vzťahy Chopina k 
Joscfo,; Javurkovi, českému učiteľovi na 
varšavskom konzervatóriu. Univ. prof. B. 
Stčdroií. z Brna zhodnotil \'O s,·ojom prí
spevku kult Chopinovho hudobného odkazu v 
Brne v m inulosti i v prítomnosti. Jaroslav 
Procházka z Prahy poukazoval na Chopinove 
styky s česk)·m Silezskom. Karel Xejdl z 
Karlov\•ch Yarov osvetlil postavu speváčky 
Kembl~ v živote Chopina, dr. Pachovsk)• z 
Karlov,·ch Yarov rozoberal m iesto Chopino
vej hu~lby v českej literatúre a v podaní čes
k\·eh k la,•iristov. lnž. :.\lalije,•sk)· z :.\!arián
skych Lá,.ní prednášal o Cbopinov)•ch v)·· 

značn)·ch krajanoch v Mariánskych Lázňach 
a l\1. Tarantová sa v svojom referáte zame
rala na v lastenectvo Chopinovho učiteľa Vác
lava " 'iirfla. 

Na zasadaní vedeckej komisie 20. augusta 
dr. Jitka Snížková z Prahy osvetlila vzťahy 
českého skladateľa Vojtecha Jírovca k Chopi
novi, dr. Josef P lavec z Prahy porovnával 
piesr'íovú tvorbu Frydery~a Ch_opina a B_ed· 
i·icha Smetanu. Jaroslav S1morudes hovoril o 
nov)•ch chopinovských objavoch v Duszill
kách (kúpele v Pofsku). Jiii Fukač z Brna 
poukazoval na príbuzné momenty v štruktú
re klavírnych skladieb Fryderyka Chopina 
a Leo"a Janáčka. Dr. Z. Ilrabussay rozobe
ral odraz tvorby J. N. Hummela v diele Fr. 
Chopina. J. Simonidesovú upozomila na pof
ské motívy v klavírnej škole českého hudob
níka Klementa Zivného. 

:.\limo rámca r iadneho programu konferen
cie prednje ol univ. prof. dr. Mateusz Clio
skj z Detroitu (USA) obšírny a vefmi zaují
mavý príspevok o o tázke pravosti listov Fr. 
Chopina adresovan)·ch DeHíne Potockej. 

P riebeh slávnostn)·ch dni bol vyhodnotený 
na spoločnej schôdzi v Chebe, kde pi'ÍlomJÚ 
zástupco,·ia pofských hudobn)·ch ústavov a 
,·edeck\·ch ustanovizni opätovne zdôrazillli 
vysok.:." fu·over'í. celoštátnej súťaže, verejných 
koncerto,· a noktúm, ako i vedeckej konfe
rencie. 

Vzorná a obetavá stm·ostlivosť i nevšedná 
ochota Kultúrneho a spoločen kého strediska, 
al<o aj č lenov riadiaceho ,r)·boru Spoločnosti 
Fryderyka Chopina, spríjcmrula pobyt všet
k\-m zúčastncn\·m a Yytvorila skutočne sr
d~čnú a tvoriVÍ. atmosréru nielen počas ro
kovania, ale i vo vi:.etk)·ch tm1eleckých a spo
ločcn k~·ch podujatiach. za čo im patrí naša 
ne lá Yď aka! Zoltán II rabussay _______________ _... 

Prehliadka dychových hudieb v Košiciach 
Krajské osvetové stredisko v Košiciach a 

Os,·etov\· dom v Kežmarku usporiadali v 
dr'íoch 2i..-25. augusta 1963 II I. krajskú pre
hliadku dychov)·ch hudieb (L - jún 1959, 
ll. - august 1962). Zúčastnili sa jej najlep
sie dychové súbory z \')·chodoslovcnského 
kraja: Košice (\' )•chodoslovenské železiarne, 
Východoslovenské strojárne, Letecké učilište), 
Rožr'íava-bar'ía, Michalovce (Okresný osveto
v)• dom), lavošovce (Celulózky a papierne). 
Prc'oY (Okresný dom pionicro,· a mládeže) 
a Kežmarok (Osvetový dom). 
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JJlam~·m podujatím bol nedeľ ríajší kon· 
cert v ktor·om vvstúpili úča tnlci so samos
tatrľ)·m program;.11. Zaslúžen)• úspech patril 
prá,·om mládežníckemu súboru DPa~I v Pre
šove (dirigent Tariaru, zirstupcovia Boldižár 
a Olejúrnik). Chlapci i dievčatá vystupovali 
di ciplino,·ane s maximálnym úsilím podať 
čo najlepší umelecký v)•kon. A treba priznať, 
ze dobre zvládli aj náročncjsí program. Pe
dagogická a koncertná činno ť tohto mládež
níckeho súboru by sa mala stať vzorom, veď 
otázku výchovy dorastu pre dychové hudby 

:sa nepodarilo v5ade tak vyriešiť ako Prešov
-čanom. 

Meno najlepšej dychovky v našom kraji si 
opäť obhájil súbor \'SS z Košíc (dirigent Po
Jaško), hoci sme očakávali nár?čnejší a ob
javnejší repertoár. Verime, že ruelen zmenou 
-dirigenta, aJe aj väčšou starostlivosťou závod
ného výboru ROH sa tu situácia podstatne 
zlepši. 

Dobre sa uviedol aj dychov~· orchester 
VSZ (kapehúk Sed láček, zástupca l\Iottl), 
i keď súbor vzillkol iba pred rokom - no po

-darilo sa mu získať dobr)•ch hudobníkov, tak
že svcdolllitá práca a vyššia náročnosť ve
dúcich môže prinies( žiadaný úspech. Je 
-chvályhodné, že dychové hudby obyčajne 
:reprodukujú skladby svojich kapelníkov, len
že výber pre krajskú prehliadku by mal byť 
kritickej;L Súbor by mal užšie spolupraco,·ať 
s mladým skladat eľom T. Breuerom, ktor )• 
pracuje na VSZ a pre budovatei ov tejto stav
by vytvoril už viac diel. 

Pochvala patrí aj ;\Jich alovčanom (dirigent 
Bera) za príkladné vystupovaille a discipli
no,·anú hru. ~ašej pozorno ti neu'iel aru tvo
rivý prístup k partitúre - ukázali, že aj z 
troiličného repertoáru možno citliv~·m zása
hom a vhodnou úpravou veľa vyťa7..iť. Súbor 
by si zaslúžil väčšej pozornosti miestnej Ľu
:lcvej školy umenia, veď posl:ttú•n tejto usta
no•:i7fle je napomáhať umelecký rast súborov 
ĽUT. Konkr-étnou patronátnou cinnosťou by 
mohol získať a vychovávať mlad~·ch hudob
níkov. 

V našom kraji, žiar, ojedineJ)= javom 
sú malé dychové zoskuperua. V prehliadko
vnnt koncerte sme uvítali StLbor z košického 
leteckého učilišťu (vedúci Adano). Avšak aj 
tu vidieť, že repertoár a zloženie dycho,~·ch 
súborov je veTJci vážnym problémom. Dy
chové hudby ešte stále a rady prehrávajú 
skladby viac ako desaťročné, dokonca i star
šic (tzv. rakú ka inštrwnentá.:i:~ má domov
skú príslušnosť u mnoh)·ch súborov. Najpre
svedčivejšie sú tu císla: z 35 diel, čo tu od
zneli, boli len tri nové (autori Voi-íšek, Beleš. 
Sedláček) . 

Tretia krajská prehliadka ukázala klady i 
nedostatky na ú eku d~·chov)·ch huilieb. Tre· 
ba otvorene povedať, že súbory si zaslúzia 
väčšiu pozornosť (a to ruelen pred 1. má
jom!) po stránke organiLátorskCJ no) hl::lvne 
umeleckej. Úrover'í prehliadkovélro koncertu 
a rastúci počet rozpadávajúcich sa dycho,·iek 
n[os varuje. ituilcia je kritická, no rie' iterná. 
Cieravedomú pomoc, systematickú a se
rióznu metodickú starostli,·osť právom oča
Mn,jú Yšetky súbory. 

T~ttdo Beleš 

Slovenský spevokol 
v Martine - spolok 
z matičných čias 

Sesťdesiate roky 1runulého storočia na 
Slovensku charakterizuje zvýšená politická 
aktivita. Jej ovocím bolo 1\Iemorandwn a 
splnenie jednej z memorandoYých požiada
viek - založenie l\latice slovenskej. Tieto 
rok-y znamenajú aj oživenie divadelnej čin
nosti a zakladaille spolkov hospodár·skeho 
i osvetového zamcrarua. Zo skupiny osveto
vých spolkov mali osobitný význam spev~
koly. Y zložitS·ch politick)•ch pomeroch naJ
mä po rakúsko-ul10rskom vyrovnaní v ro
ku 1867 boli Slovákom lr·ibúnou pre hlá
same S\'Ojich národno-buditef sk)·ch a núrod
no-,·)•chovn)•ch ciefov. V roku stého y)·ročia 
založenia ~IS žiada sa aspoň stručne spo
menúť Slownsk~· spevokol " :.\lartine, ktorý 
vznikol v maticn)•ch rokoch. 

Spevokol vzrukol síce už roku 1864, o 
sch,·álerue stanov ministerst,·om však zažia
dal až roku 1871. Stanovy - ako predpo
klad verejného účinkovanja spolku - boli 
sch,·álené 9. 2. 1872. Podfa stano,· formo
val sa spolok ako m užský spevokol, pozostá
vajúci z členov v)·konn)·ch, zakladajúcich, pri
spievajúcich a čestn~·ch. \'~·konn)·m .. údom" 
mohol byť z praktick)·ch potrieb nacvičo,·ania 
repertoáru iba občan Martina. Prispievajú
cimi č lenmi viacerí matiční pracovníci, o. i. 
tiež \'. F. Sasinek. Prvým verejným 
vystúpením spevokolu pred schválením sta
nov bola \rčasť na otvorení budovy MS 
v auguste 1865, kde potom dostal spolok 
prístrešie a postavil si tam i javisko. Po 
násilnom l':atvoreni :.\IS musel sa spolok z 
budovy vysťahovať. X apriek mnoh)·m pre· 
kážkam zo strany maďarskvch írradov po
kračoval v činn~sli v pre~ajatej d,·orane 
J. l van kn až do postaverua "Domu", za
kázaného menovať sa Xárodn)•m domom, 
koncom roku 1889, ktorého sa stal spolok spo
luvlastníkom. Od tohto obdobia začína pnad
ko stúpať pocel predstavení, ktoré t,·orili be
sedy, spe,·ácke, fašiangové i ilvestrovské 
vecicrky - spestrené okrem spevu, hudby a 
dj,·adeln)·ch pt·edstavení často i ukážkami z 
diel s lovensk~·ch spiso,·atef ov - a samostat
né ce]o,·cčcrné divadelné predstaverua. 

Spe,·okol sa delil na 2 odbory: spevácky 
a divadeL1,. ktor)• nakoniec v činnosti pre
vládol. Ok·o'lo roku 1910 vznikol v rámci 
spolku i tambur·ášsk·y súbor. 
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Od rolm 1879 začal spevokol vystupovať 
na valn)·ch zhromaždeniach Ziveny, usporia
dan)·eh podľa tradície valn)·eh zhromaždení 
i\IS v auguste. Xeskôr - po založení ~Iuze
álnej slovenskej spoločnosti v roku 1893 -
usporadúva li s,·oje valné zhromaždenia Zi
vena a i\IS spoločne. Augustové slávnosti 
sa stali pre spe,·okol príležitosťou reprezen
tovať pred sirok),n a náročn)-m publikom 
slovenské ochotníctvo. J e zaujímavé, že na 
trojdenn)·ch augustov)•ch s]á,,tostiach mal 
spevokol svoje vystúpenia o. i. i na uspora
'dúvaných v)·letoch, o pravidelných divadel
ných pr·edstaveniach ani nehovoriac. 

Zo Slo,·enského spevokolu v ~fartine vy
šli , -iaccré cenné podnety, ktoré pomáhali 
ostatn)·m spcvácko-divadeln),n spolkom v 
ich práci a napredovaní. Tak už roku 1874 
sa spolok rozhodol vydať tlačou pr·,-ý zošit 
Slo,·cnsk)·ch štvorspevov, ktoré vyšli až ro
ku 1895. Priekopnícku prácu znamená i za
čatie vydávania edície divadeln)•ch hier -
Slovenského divadelného ochotníka, ktorého 
pr·vé zviizky vyšli v náklade samotného 
spolku v Kníh tlačiarsko-účastinárskom spolku 
,. ~Iartine v r. 1871. Takto sa dostali do rúk 
di,·adelných krúžkov hry, preložené zväčša 
členmi spolku - štú.rovským hfrsnikom a 
ná1·. dejateľom J á nom Frrutciscirn a Andre
jom Halašom. K tejto dvoj ici obeta,"i·ch 
praconríkov predprevratového obdobia treba 
priradiť režiséra a dekorat ér a Jozefa Kohú
ta. 

Spolok často zapožici,wal iným spevác
k?-divadelným spolkom noto,·é materiály i 
divadelné hry, ako aj jednotuvé úlohy, a 
tak udržoval spojenie s týmito spolkami. 

Spevokol pri svojom vzniku sotva 20-člen
n)·, mal v roku 1885 už 36 mužov a 16 
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žien. J eho činnosť si získala uznanie i mimo
Slovenska, ako môžeme usudzovať o. i. aj 
z faktu, že pražský spevácky spolok Hla
hol ho pozval na sjazd česk)•ch speváckych 
spolkov (16. mája 1891) v Prahe. Spolok 
sa však na sjazdc nemohol zúčastniť. 

V prvom období existencie spolku častý
mi programovými číslruni boli okrem ume
l)·ch i fudov)•ch sloYenských a čcsk)·ch pies
ní vlastenecké piesne srbské, chorvátske,. 
slovinské, m enej už bulharské, poľské a 
r·uské, spievané v origináli. Príklon k pies
r'ram južných Slovanov ovplyv,"íoval zaiste i 
pocit solidarity s podobne ujarmenými juž
n)mi Slovanmi v rámci jedného štátu. Spe
vokol spieval i veTa piesní našich skladate
ľov a bol akousi skúšobnou scénou diel 
slovensk)·ch dramatikov, najmä novších, z 
ktor)·ch ?II. O. Horvátho,·á, P . Socháií, BL 
Bulla i Jozef Gregor TajoYS!..-ý boli aktiv
nymi členmi pevokolu. Najväčšou umelec
kou udalosťou predprcvratového obdobia 
bolo naštudovanie Webcr·ovej opery Carostre
lce v roku 1912, uvedenej i na augusto
v)•eh slávnostiach toho istého roku. 

Spevokol usporiadal viaC<'ro besied z prí
ležitosti jubileí významných slovenských 
ktút(rmych a nárorutýeh dejateľov. Spomeň
mc z nich aspor'í niektoré: v marci 1885 na 
osla~ 100. narodenín Jána Hollého, v ok
tóbr·i 1897 na oslavu 100. narodenín Ste
fana i\Ioyzcsa, v novembri 1906 oslávil spo
lok 100. nar·odeniny dr. K. Kuzmányho, 
vo februári 1907 pripomenul 60. narode
niny Hviezdoslava, v júni 1911 oslávil 
polstoročné jubileum i\Iemoranda, vo feb
r·uári 1912 usporiadal spoločnú besedu pri 
príležitosti 100. výročia narodenia D. Licbar
da, J. Záborského a S. Chalupku. Do prvej 
svetovej Yojny uskutočnil spevokol doved
na ' J'Še 350 predstavení. 

Scéna SloYenského spevokolu v Martine 
bola pre n{ts v minulosti v určitom zmysle 
slova ak)·msi konzervatóriom a súčasne aj 
dramatickou školou. Vychovala veľa schop
ných hercov a herečiek, z ktorých v iacerí 
patria dnes k popredným umelcom našich 
profesionálnych scén. Z kruhu spevokolu 
vyšiel Arnold Flogl, neskorší sólista opery 
SND, ako aj Naďa Pietrová-Hejná, dnešná 
členka Divadla SNP v ;\!artine, Ján Bzdúch, 
laureát štátnej ceny, terajši člen SD v Ko
šiciach, Hana Kováčiková, členka činohry 
Novej scény v Bratislave, a mnohí iní. Slo· 
venský spevokol by si zaslúžil samostatnť
monogra!ieké spracovanie. 

Ste/ánia Poláková 

Rudolf Uher: Ján Levoslav Bella, štúdia, sádra, 1954 

\ 
) ]. L. Bella a dnešok 

Vari pred pätnástimi rokmi napísal básnik 
J án Smrek "Odu na starú belu". V dobrej 
nálade sa pohral s menom Jána Levoslava 
Bellu a namiesto oslavnej juhilejut>j básuc 
vznikla žartovná paródia 11.1 v tedajšie slo
venské hudobné pomery. Pre Smrck.t to bola 
-slovná hracka, keď z Bellu ur·obil starú belu. 
No ak pouvažujeme nad tým, čo dnes zna
mená Bella v našej hudobnej kultúre, slovná 
hračka dostáva iný zmysel. Z Bellu sa sta
la mŕtva veličina, ehvífkove oživovaná pri 
jubileách. Jeho meno sme ozdobili honosn)•
mi p.-ivlastkami, ale na jeho tvo.-bu sme 
zabudli. 1epomohla ani dôldaJn:'t ,-edeeká 
analý--ta jeho tvorby, ktor-á vyuresla na po
vrch to, čo z jeho skladieb má i dnes právo 
na život. Nie je toho príliš v()ft~, no ::~ni nie 
tak málo aby sme mohli prehuadať. Vie
mc napríklad, že Bellovi s:t J arilo llavnc 
v komornejších žánroch, no čo z tnho je k 
dispozícii v notách alebo n-J gramofónovýclr 
platniach ? Jeho rané kremnické piesne hoci ne 
prevyšujú '"úroveri · n a.Sej romantickej p icsiío-

vej tvorby pred Sehneidrom-Trnavským 'l 

nie náhodou ich vysoko oeer'íoval Liszt. Dnes 
sú prakticky neznáme, ba jedna tlacou ( !) 
Yydaná zbierka sa považuje za stratenú. So
náta pre troje huslí, op. 4, vydaná svuj ho 
času Breitkopfom, by sa dobre dala v~·uziť 
v hudobných školách, keby e..'Cistovalo nové 
prístupné vydanie. Toho roku bolo 250. vý
ročie Jánošíkovej popravy, no zrejme niko
mu z organizátorov osláv nezišlo na um zor
ganizovať predvedenie Bellovej kantáty 
Svadba Jánošíkova, čo aj za účasti ochotníc
kych spevokolov. Takto by sa dalo spomenúť 
ešte nejeru1o dielo, no zvlášť sa treba zmie
ruť ·o Kováčovi Wielandovi. Tých, čo si pa
mätajú poslednú, voj novú inscenáciu tejto 
opery, je už málo, a preto nemôže existovať 
v širšej verejností spoľahlivá predstava o 
hodnotách Bellovho ambicózneho hudobno
scénického pokusu. J e takmer isté, že nová 
inscenácia by nepriniesla p odstatný obrat v 
hodnotení tohoto diela, tým viac, že sme si 
·na domácej tvorbe stihli spresniť a klásť vyš-
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šie požiadavky na opernú tvorbu. A jednako 
si mysl[m, že pokus o novú kritickú javisko
vú realizáciu Wíelanda by bol aktuálny n ie
len z piety voči priekopnikovi našej hudby, 
ale aj pre potrebné rekonstruovarue istej 
kontinuity vo vývoji našej národnej hudby. 
Iba živé javiskové stvárnenie Kováča Wie
landa by totiž mohlo ukázať, či a v čom táto 
kontinuita existuje. 

Pred ist)rm časom sa hovorilo o tom, že 
Kováča Wielanda chcú inscenovať v Banskej 
Bystrici. Zdá sa, že z dobrého úmyslu zišlo. 
Budeme teda i naďalej musieť čaka(, či sa 
v niektorom našom opernom divadle ná jdu 
umelci, schopni realizovať Wielanda tak, aby 
čo na jvýraznejšie výstúpili kvality diela, ne
zastreté zbytočnými nedostatkami. Dúfam, 
že odvahu im nebude musieť dodať nejaké 
Bellovo jubileum, tým viac, že už ani tíeto 
"stimuly" podľa všetkého nestačia, aby sme 
sa aktívne vyrovnávali s našou hudobnou 
minulosťou. 

120. výročie Bellovho narodenia (4. sep
tembra) nevzbudilo pozornosť našich hudob
ných inštitúcií. J ediným ziskom z neho by 
mohlo byf skoré reaJjzovanie zámeru vytvo
riť z by tu, v ktorom Bella prežil posledné 
roky svojho života, malé múzeum. Tu by 
mala byť deponovaná aj skladateľov& ruko
pisná pozostalosť, majetok československého 
štátu, ktorá obsahuje t. č. takmer neprístup
né prevádzkové materiály. Mohli by sme sí 
tak povedať aspoň to, že keď už nevieme 
včleniť Bellov odkaz do nášho hudobného 
života, budeme ho vedieť aspoň lepšie opatriť 
a vytvoriť formálne predpoklad y pre jeho 
uplatnenie. lv 

Za Zdeňkom Zajícom 
23. augusta pri automobilovej nehode tra

gicky zahynul Zdenék Zajie, redaktor praž
ského nakladateľstva Sväzu československých 
skladateľov Panton. Naša hudobná kultúra v 
ňom str atila človeka, čo jej slúžil s veľkou 
obetavosťou a nadšenim na jednom z najná
ročnejších a najkomplikovanejšlch úsekov. 
V období po osloboden!, keď sa v procese 
výstavby socialistickej kultúry celkom reor
ganizovala vydavateľská činnosť, sme mali 
málo ľudí, čo tak dôkladne a všestranne ro
zumeli edičným o tázkam ako Zdenek Zajie. 
A ešte menej tých , čo sa tejto neefektnej a 
neraz nevďačnej práci venovali s toľkým 
nadšením a obetavosťou. Zdenek Zajie mal 
rozhodujúcu zásluhu na tom, že Panton, 
vydavateľstvo špecializované na súčasnú 
hudbu, vedelo urobiť to, čo sa i vo sveto-
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vých reláciách považuje za nemožné - spo· 
jíť serióznu vydavateľskú činnosť v oblasti 
súčasnej hudby s aktívnymi hospodárskymi 
i odbytovými výsledkami. To mohla docie
liť len nesmierne obetavá, iniciatívna, p red 
prekážkami necúvajúca práca človeka, ktoré
mu bol rozvoj našej hud by životným posla
nim. No Zdenek Zajie nebol len znamenitým 
,-ydavateľským praktikom. Ako pracovník 
:\ISK a neskôr ako e.."Xpert v hudobnej komi
sii b}-v. Združenia knižného obchodu i na 
in)•ch fórach, ako aj publicisticky, sa usilo
val o dôsledné ozdravenie pomerov v oblas
ti vydáva nia hudobnín a ich distribúcie. 
Spolupracoval tiež na príprave dôležitých 
smern íc a vyhlášok. Tragický skon Zdc1i ka 
Zajíca je bolestnou stratou aj p re nás v oka
mihu, keď sme práve od neho čakali, že svo
jími bohatými skúsenosťami pomôže pri bu
dovaní slovenskej pobočky Pan tonu. J eho pa
miatku sí vo vďačnej pamäti uchovajú jeho 
priatelia a spolupracovnicí i autori, ktorých 
diela vydáva l. Budú ju pripomínať mnohé 
cenné edičné podujatia, z posledných re
prezentatívne albumy árií z nových českých 
a slovenských opier. lv 

ŽIVOTN~ JUBILEUM 

F. M. HRADILA 
•••••••••••••••••••• 

Osmeho decembra sa dožije 65 rokov plod
ného života zaslúžilý Skolský pracovník F . 
M. Hradil, ktorého meno ako vynikajúceho 
sbormajstra, organizátora, popred ného pra
covníka v hudobnom školstve, hudobného 
skladateľa a spisovateľa je pevne zapísané 
do histórie nášho hudobného života. F. M. 
Hradil, moravský rodák zo Vsetína, pôsobil 
40 rokov na Ostravsku, kde stál v čele hu
dobného a kultúrneho života a vybudoval 
tam vzornú organizáciu široko rozvetveného 
hudobného školstva nižšieho aj stredného, 
ktoré položilo základy dnešnému konzerva
tóriu v Ostrave. Za jeho vynikajúce úspechy 
v socialistickej výchove a vyučovaní našej 
mládeže udelila mu vláda CSSR v roku 1956 
čestný titul zaslúžilého školského pracovníka. 
K pedagogickému a organizátorskému pôso
beniu p ristupuje tiež jeho činnosť dirigentská 
v popredných ostravských speváckych zdru
ženiach, s ktorými si vydobíl Hrad il mnoho 
umeleckých úspechov vo v lasti i v zahra
ničí (Juhoslávia, Poľsko, Rakúsko) . 

V kompozícii, kde j9 F . M. Hradil žiakom 
Leoša Janáčka, ktorého ma jstrovskú ikolu 

absolvoval spolu s Pa vlom H ansom, Bi eti
slavom Bakalom a Osvaldom Chlubnom, vy
tvoril viac ako 60 skladieb sborových, pies
J'\ových, inštrumentálnych a symfonických. 
Vyniká zvlášť jeho symfonická básc1í "Za 
Ostrnvici", kantáta "Spev mieru", symfonická 
melodráma "Hrdina" a i. Výrazné miesto 
medzi Hradílovými skladbami zaujíma i je
ho tvo1·ba so slovenskou tematikou na pô
vodné textv slovenských básnikov. V nasej 
hudobnej ·literatúre predstavuje reprezen
tačnú prácu rozsiahle dielo "Sborová tvorba 
česká a slovenská", za ktoré mu udelili čest
né uznanie v celoštátnej jubilejnej súťaži k 
15. v)'Točiu CSSR v roku 1960. Dielo, do kto-

rého vložil Hradil svoje bohaté celoživotné 
sbormajst rovské skúsenosti a vedomosti, za
chycuje vývoj sborovej skladby od začiatku 
19. storočia až po súčasnosť a zvláštnu po
zornosť tu zasluhuje oddiel o slovenskej sbo
rovej tvorbe, ktorý je naj úplnej_š~ a ~aj
obsiahlejším prehľadom sboroveJ literatury 
slovenských skladateľov. . . , 

Z p ríležitosti jeho životného_ JUbilea zash:
žilo by sí toto dielo vytlačeme, nakoľko Je 
zdrojom našich vedomosti na dosiaľ nespraco
vanom úseku slovenskej hudby. 

Jubilantovi želáme veľa ďalších radostných 
tvorív)·ch i životných úspechov. 

Július Kowalski 

VZOROV Á MONOGRAFIA 
J o z e f K r esá n e k : Národný 

umelec Eugen Suchoň. Knižnica 
národných umelcov českosloven
ských. Slovenské vydavateľstvo 
krásnej literatúry, Bratislava 1961. 

Keď roku 1958 prezident republiky udelil 
Eugenovi Sucho1iov~ titul nár?dn~ho ll;ffielc..'l! 
patrilo k viac-meneJ samozreJmeJ poVJnnosll 
SVKL, aby sa postaralo o napísanie základ
nej monografíckej práce o diele tohto skla
dateľa - vzhľadom na tradíciu Knižnice 
národných umelcov československých (preto 
i vyšla v koedícii s _pra~skÝ"f!l SNKLHU ); 
J eho pracovnici mali munonadne šťastnu 
mku, keď pre tento cieľ vybrali ~~· pr_o.r. 
dr. Jozefa Kresánka. Kresánek tollz spaJa 
v jednej osobe mnohostrannú hudobno
vedeckú činnosť s pomerne skromnou , ale 
kvalitnou skladateľskou tvorbou - verej
nosti žiaľ málo známou. Táto syntéza ved
ca a' skladateľa ho priam pred urči la na do
konalé zvládnutie tejto neľahkej úlohy. Vy
tvoriť živý obraz o osudoch a tvorbe jednej. 
zo zakladateľských osobnosti slovenskeJ 
hudby a zaradiť ju do vývojového kontextu 
nielen našej , ale aj európskej hudby, a zá
roveií hlboko vniknúť do jeho tvorivej dielne 
sa totiž mohlo podariť len človeku so zna
losťami všetkých hudobných disciplín a zá
roveľí aktívnemu tvorcovi-skladateľovi. 

Kresánkovu suchmí ovskú monografiu mož
no bez zveličovania označiť za vedecky rov
nocenný pendant významu a hodnoty opi
sovanej kompozičnej tvorby. P odobne ako 
Suchmiovo d ielo tvorí jednotný celok 
i keď stále sa rozvíjajúci a obohacujúci -
i monografia o 1'\om je kompaktným celkom. 
Kresánek vychádza z podrobného a hlboké-

ho pozna nia celej Sucho1í ovej tvor~y a jej 
jednotlivé súčasti posudzuje z ~ľad1s~a ~
ku. Pozná vefmi dobre suchonovsku lite
ratúru - vydanú i rukopisnú, na naše po
mery relatívne bohatú - lež neprebc1:ú ~c
charuck-y jej súdy, naopak: p reveruJe 1ch 
a- ak sú správne- rozvíja, dopL'"1uje, resp. 
opravuje, zároveiÍ ~š~ z~ôvodňuje. V c~nU:c 
jeho pomerne strucneJ, pritom však veľm1 vy
;tižnej monografie je zákonite samo.tné S~cho
ňovo dielo · lež ani doba, v ktoreJ vzmkalo, 
ani životnä cesta jeho t,•orcu nic sú vykres
lené o nič menej plastickejšie, sú len nutne 
stručnejšie. ;\l onografía o Sucho11ovi je ná
zornou ukážkou konkrétnej aplikácie Kresän
kovej rozsiahlej štúdie o sociálnej funkcii 
hudby. Práv~ dôverné pozn an!e ~uchoňo
vých diel a jeho životných pen~elli v spo
jitostí so spoločenskou, a teda 1 n~rodno~ 
problematikou posle~n)·ch desa_ťr_oč• um?z
nilo Kresánkovi rev1dovať urč1te nesprav
nosti a polopravd y, ktoré sa ': súvisl?stí ~o 
Suchoňovým dielom tradoval! a zdorazmť 
črty, ktoré sa u1i ho nevideli , resp. ob~há
dzali. Tak napr. rúca mýtus o samospasJteľ
ností vysvetlenia Suchoňovho štý lu z celo
a poltónovej stupnice, poukazujúc konkrét
nymi prikladmi na skutočnosť, že 1. p re 
Suchoňa nie je vybrúsený štýl nemenný, 2. 
obsahovou základ1íou jeho zrelých diel je 
národno-sociálna idea, 3. technologicky je 
Suchmi i napriek vynikajúcemu ovládaniu 
kontrapunktu viac homofónnym typom, kto
rý p rimárne vychádza a akordov, resp. zo 
súzvukov č[m je zároveň i moderný - veď 
vychádz~ie zo zvukov ako zákl~d~ého st a
vebného m ateriálu je charakter1 sllcké pre 
súčasný stav hudobnéh~ vývoja. Po?obnc 
opra,·uje názor o mímor1adnom temauckom 

287 



boha tstve Sláčikového kvarteta op. 2, doka
zuje, že v Sucho•'íových operách sa ~émy 
viažu na city (žiadalo by sa mi doplmť: a 
situácie) , upozor~'íuje na Suchoňovu symbo
liku , v:)·chovné zameranie jeho diela a .čin
nosti, ako aj na primárne celostnú staVIteľ
skú črtu jeho tvorby, charakterizujúc záro
veň mnohotvárne možnosti jeho dynamic
kej formy, umož1'íujúcej Suchoňovi zjedn~
liť v rozsiahlych opusoch kontrastnosť klas•
cizujúcebo pozadia a rapsodických detailov. 
Kresánek tiež vyzd,·ihuje základnú črtu tejto 
hudby, ktorá má málo obdoby v 20. storo
čí - optimizmus, vyvicrajúci z v iery v člo
veka, v jeho zdravé etické jadro. 

Kresánkova monografia je mimoriadne za
ujímavým čítaním o živote a di ele dnes 
verejnosti nesporne najznámejšieho súčas
ného slovenského skladateľa. J e skutočne 
obdivuhodné, ak)'lll jednoduch)•m slohom je 
možné napísať vedecky takú závažnú prácu 
(zásluhu na vybrúsenosti literárneho preja
vu má tiež redaktorka publikácie Naďa 
Foldváryová). Pred čitateľom plasticky vy
s tá\'ajú udalosti zo skladateľovej mladosti 
a jeho mlad:)•ch rokov. Kresánek tu zužitko
val svoje poznanie Such01'íových raných 
diel - inak Yerejnosti pre skladateľovu au
tocenzúru neprístupných. Vzhľadom na spo
mínané jednotiace hľadisko Yedel nájsť nit
ky, ktoré od nich vedú k zrelým výtvorom. 
Podľa zásluhy zhodnotil význam Suchoňo
v)·ch učiteľov Kafendu a Nováka, pouká
zal na vplyvy kultúrnych prúdov za prvej 
republiky na mladého tvorcu a správne vy
stihol úlohu autentických foriem slovenské
ho ľudového folklóru pri tvorbe Suchoňovho 
slohu; tu zároveň vzdal hola Such01'íovmu 
neraz intuitívnemu postihnutiu charakteris
tických zvláštností našej ľudovej tvorivosti, 
vedecky systematizovaných až ním samým 
v knihe Slovenská ľudová pieseJ'í zo stano
viska hudobného. V ďalšieh kapitolách náj
d e čitateľ doslova vzorové rozbory Sucho
ňových diel - za všetky treba spomenúť 
aspo1'í rozbory ZalnlU zeme podkarpatskej, 
Krútňavy, Metamorfóz a Svätopluka ; sú zá
rove•'í prekvapivé tým, že dokumentujú, ako 
je možné o dobre známych veciach napísať 
toľko objavného. Kniha ako celok podáva 

'vyčerpávajúcu charak-teristiku Suchoňovho 
štýlu - samozrejme, nic v jednej sumárnej 
kapitole - s jeho stabiln)•mi i variabilnými 
znakmi v dialektickej súvislosti so životným 
a umeleck:)·ch vývojom tvorcu. State o su-
1:h01iovskej melodike, tonalite, harmonike, 
ry tmike, dynamike (chýba len ucelenejšia 
stať o inštrumentácii) , o typ ickej suchoňov
skej grandióznosti, výbuchu, architektonike, 
-o oscilácii medzi monolematizmom a poly-
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tcmalizmom vzhľadom na umelecký zámer 
sú názornou ukážkou slovnej t ransformácie 
hudobného diania; čitateľa priam uchvacu
jú svojou jednoduchosťou a zárovCJ'í úpl
nosťou ; tým aj nepriamo vyzývajú napísať 
práce obdobnej kvality aj o ostatných našich 
významn:)•ch skladateľoch a citlivo sledovať 
tvorbu všetk)·ch i mladých talentov. 

Do určitej miery popularizačné zameranie 
knih y nedovolilo, p ravda, obnaženie obvyk
lého vedeckého aparátu, sledovanie ohlasu 
Suchoňovej tvorby v dobov)•ch kritikách, 
používan.ie väčšieho množstva (najmä roz
biahlejšich) notových p ríkladov. Zároveň si 
pisateľ týchto riadkov dovoľuje upozorniť 
na niektoré menšie nedostatky : Suchoňov 
v-t:fah k ľudovosti a ľudovýchove by bolo 
azda bývalo lepšie sledova ť nie vo zvláštnej 
kapitole - alebo keď už, tak túto kapitolu 
bolo treba zaradiť neskôr, lebo v nej sa ho
vorí o dielach, s ktorými sa dovtedy čitateľ 
v knihe nestretol. I tvrdenie o os li na le ako 
o prvku, ktorý nie je pre Suchoňovu tvorbu 
charakteristický, sa mi žiada spresniť v tom 
zmysle, že síce nie je príznačné pre jeho 
neoperné diela, lež v operách a skladbách , 
ktoré slúžili ako vedomé či nevedomé štú
die k operám, Suchoň používa ostinato -
,·yplýva Lo napokon zo samotného Kresán
kovho textu. Myslím si tiež, že nielen Zalm, 
ale aj Krútňava je monotematická; jej zá
kladn)•m hudobným jadrom je hudobná po
doba výkriku "To nie ja!" - ostatné témy 
sú jej variáciou. A ešte jedna výhrada 
vzhľadom na Krútňavu: v monografii sa ne
hovorí o pôvodnom závere opery. 

Technické prevedenie monografie je veľ
mi pekné; kriedový papier umožnil uverej
niť veľké množstvo dokonalých reprodukcii 
( škoda len, že pri snímkach z opier nie je 
vžd y uvedené, o akú inscenáciu ide; chýba 
i záber z košickej inscenácie Svätopluka, 
výtvarne a režijne veľmi dobre kompono
vaného ). Pekný je i typ písma, ako i forma 
notov)·ch príkladov (len na str. 156 sú pre
hodené). 

Sucho•'íov tvorivý vývoj pokračuje i po 
Svätoplukovi, ktorým Kresánek konči svoje 
skúmania a robí hlboko fundované uzávery. 
(\limochodom: 25. septembra sa Suchoň do
žiJ 55 rokov.) I napriek tomu - i včítane 
práve uvedených výhrad, ktoré nijako ne
znižujú jej hodnotu - je Kresánkova mo
nografia základným kameJ'íom skúmania Su
choňovho diela. J ej význam však presahuje 

· i tento 'rámce: patrí k významným úspechom 
-slovenskej hudobnej vedy. J e vzorom svojou 
vedeckou hodnotou a širokou prístupnosťou. 

"Igor Vajda 



boha tstve Sláčikového kvarteta op. 2, doka
zuje, že v Sucho•'íových operách sa ~émy 
viažu na city ( žiadalo by sa mi doplruť: a 
situácie), upozor~'íuje na Suchoňovu symbo
liku , v:)·chovné zameranie jeho diela a .čin
nosti, ako aj na primárne celostnú staVIteľ
skú črtu jeho tvorby, charakterizujúc záro
veň mnohotvárne možnosti jeho dynamic
kej formy, umož•'íujúcej Suchoňovi zjedn~
liť v rozsiahlych opusoch kontrastnosť klas•
cizujúcebo pozadia a rapsodick-ých detailov. 
Kresánek tiež vyzd,·ihuje základnú črtu tejto 
hudby, ktorá má málo obdoby v 20. storo
čí - optimizmus, vyvierajúci z v iery v člo
veka, v jeho zd ravé etické jadro. 

Kresánkova monografia je mimoriadne za
ujíma\rým čítaním o živote a diele dnes 
verejnosti nesporne najznámejšieho súčas
ného slovenského skladateľa. J e skutočne 
obdivuhodné, ak:)'lll jednoduch)·m slohom je 
možné napísať vedecky takú závažnú prácu 
(zásluhu na vybrúsenosti literárneho preja
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v)·ch učiteľov Kalendu a Nováka, pouká
zal na vplyvy kultúrnych prúdov za prvej 
republiky na mladého tvorcu a správne vy
stihol úlohu autentických foriem slovenské
ho ľudového folklóru pri tvorbe Suchoňovho 
slohu; tu zároveň vzdal hold Such01'íovmu 
neraz intuitívnemu postihnutiu charakteris
tických zvláštnosti našej ľudovej tvorivosti, 
vedecky systematizovaných až nim samým 
v knihe Slovenská ľudová piesefí zo stano
viska hudobného. V ďalších kapitolách náj
d e čitateľ doslova vzorové rozbory Sucho
ňových diel - za všetky treba spomenúť 
aspo1'í rozbory Zalmu zeme podkarpatskej, 
Krútňavy, Metamorfóz a Svätopluka ; sú zá
rove•'l prekvapivé tým, že dokumentujú, ako 
je možné o dobre známych veciach napísať 
toľko objavného. Kniha ako celok podáva 

"vyčerpávajúcu charakteristiku Suchoňovho 
štýlu - sam ozrejme, nie v jednej sumárnej 
kapitole - s jeho stabiln)'flli i variabilnými 
znakmi v dialektickej súvislosti so životným 
a umeleckých vývojom tvorcu. State o su-
1:h01'íovskej melod ike, tonalite, harmonike, 
ry tmike, dynamike (chýba len ucelenejšia 
stať o inštrumentácii) , o typickej suchoňov
skej grandióznosti, výbuchu, architektonike, 
'O oscilácii medzi monotematizmom a poly-
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tematizmom vzhľadom na umelecký zámer 
sú názornou ukážkou slovnej t ransformácie 
hudobného diania ; čitateľa priam uchvacu
jú svojou jednoduchosťou a zárovCJ'í. úpl
nosťou ; tým aj nepriamo vyzývajú napísať 
práce obdobnej kvality aj o ostatných našich 
významn)•ch skladateľoch a citlivo sledovať 
tvorbu všetkých i mladých talentov. 

Do určitej miery popularizačné zameranie 
knih y nedovolilo, p ravda, obnaženie obvyk
lého vedeckého aparátu, sledovanie ohlasu 
Suchoňovej tvorby v dobov)•ch kritikách, 
použivan.ie väčšieho množstva (najmä roz
biahlejších ) notových p ríkladov. Zároveň si 
pisateľ týchto riadkov dovoľuje upozorniť 
na niektoré menšie nedostatk-y: Suchoňov 
v-t:fah k ľudovosti a ľudovýchove by bolo 
azda bývalo lepšie sledovať nie vo zvlúštnej 
kapitole - alebo keď už, Lak túto kapitolu 
bolo treba zaradiť neskôr, lebo v nej sa ho
vorí o dielach , s ktor),mi sa dovtedy čitateľ 
v knihe nestretol. I tvrdenie o os ti na le ako 
o prvku, ktorý nie je pre Suchoňovu tvorbu 
charakteristický, sa mi žiada spresniť v tom 
zmysle, že síce nie je príznačné pre jeho 
neoperné diela, lež v operách a skladbách , 
ktoré slúžili ako vedomé či nevedomé šLú
die k operám, Suchoň používa ostinato -
,·yp lýva to napokon zo samotného Kresán
kovho textu. Myslím si tiež, že nielen Zalm, 
ale aj Krútňava je monotematická ; jej zá
kladným hudobným jadrom je hudobná po
doba výkriku "To nie ja!" - ostatné témy 
sú jej variáciou. A ešte jedna výhrada 
vzhľadom na Krútňavu: v monografii sa ne
hovorí o pôvodnom závere opery. 

T echnické pre,·edenie monografie je veľ
mi pekné; kriedový papier umožni l uverej
niť veľké množstvo dokonalých reprodukcií 
( škoda len, že pri snímkach z opier nie je 
vždy uvedené, o akú inscenáciu ide; chýba 
i záber z košickej inscenácie Svätopluka, 
výtvarne a režijne veľmi dobre kompono
vaného ). Pekný je i typ písma, ako i forma 
notov:)·ch príkladov ( len na str. 156 sú pre
hodené). 

Sucl1o•'íov tvorivý vývoj pokračuje i po 
Svätoplukovi, ktorým Kresánek konči svoje 
skúmania a robí hlboko fundované uzávery. 
( \limochodom: 25. septembra sa Suchoň do
žil 55 rokov.) I napriek tomu - i včítane 
práve uvedených výhrad, ktoré nijako ne
znižujú jej hodnotu - je Kresánkova mo
nografia základným kamru'íom skúmania Su
choňovho diela. J ej význam však presahuje 

· i tento rámec : palrf k významným úspechom 
-slovenskej hudobnej vedy. J e vzorom svojou 
vedeckou hodnotou a širokou prístupnosťou. 

"Igor Vajda 
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Výsledky súťaže na no~ú _sborovú tvorbu 

Osvetový ústav v -B~ati"slave vypísal dňom 1. marca 1963 tvqrivú h:udobnú súťaž na nové 
piesne pre spevácke súbory všel.kých W:uhov, ktoré by'. sa dali využiť v masovo~ meríl.ku. 
najma ·.v spojených sboro_ch,_ llri :nmliteAtrových vystúPeniach, na speváckych festivaloch 
a s lávnosti.a~h. · · · · ... ·. 

Do uzávierky súťaže, ktorá bola 31 . . i!ila: 1963, ·prišlo 22 skladidl od 13 autorov. l ked' 
s počtom ~kladieb nemôžeme byť spokojní, nemôžeme sa zmieriť s úrovňou,' umeleckou 
hodnot~u, ak~ aj' s puužitefndsťo'u jednotlivých ·skladieb. Týka sa to •niele~ hudobnej, 
äle aj texto~ej strÁnky skladil!'b. 'Vedfa·· .. skladieb . profesionálnych skladnt~fov ' objavili sa 
aj pokusy ::~malérov, z ktorých mnohé nezodpovedali ani základným umeleckým požia
d::~vkám. Ted::~ aj táto súťaž, ktorá mala obohatiť a spestriť -TI)pér\,oár: QD1atérskych' spe
váckych sborov, nesplnila dôslcdJ.ae svoje poslanie. • r • . • .. 

Porota v zloženi: prof: Alex::~nder i\Ioyzes - predseda por~ ty;· č1eno~a : d~~- dr. Juraj 
Haluzický, Miloš Koi'ínek (zn Sväz slovenských skladateľov), Anlbid<.rištof ·a Cyril Gáll -
tajomník poroty (zn Osvetový ústav), roziJOdJa udeliť tieto ceny a odmeny. . . . . . 

l. kntegória - sborové skladby ä capelfa, prípadne s klavírnym sprievodom : 

1. cenn - 3000.- Kčs - neudclenä 

2. cenu - 2500.- Kčs - získal Vlastimil Jarúnek z Bratislavy za sborový cyk
lus "Detské hry" (heslo "A capella") 

3. cenu 1500.- Kčs - získal Václav Félix z Prahy. za pionierske piesne: 
Ráno v tábore, Taká láska a Pešky (heslo "Radostný 
deň 1, 2, 3") 

Odmeny po 1000.- Kčs získavajú títo autori: 

Ondrej Francisci z Bratislavy za skladby ,.Pieseň života" a "Pred sfubomu (heslo "Pieseň 

zivotn a Sľub") 

Ján Truhlái z Prešova za skladbu "Zatíchol dom" (heslo ,,November") 

ll. kate,&ória: - cslavná vlastenecká pieseň, prípadne kantáta: 

1. cena - 6000.- Kčs - neudelená 
/ 

2. cena - 5000.- Kčs - neudelená 

' 
3. cena ....,. 4QOO-.~ Kčs - netidelená 

' ••• '! 



SÚŤAŽ • 

Rada ROH-Klubu školstva a kultúry ,. Trenčianskych Tepliciach vypiSUJe 
na obohatenie a zaktualizovanie repertoáru Speváckeho sboru slovenských 
učiteľov a vôbec a capella mužských sborov speváckych dobovými i cyklic
kými skladbami ·so súčasnou, hudobno-vokálne spracovanou, prípadne aj zo 
slovenskej ľudovej tvorby prevzatou tematikou 

S K L: A. D A T E Ľ S K Ú ·S Ú Ť A Ž . . . 
J: cena Kčs 4000,- r. 

ll. cena Kčs 2000,-

IIf. cena Kčs 1000,-

Súťaž je anonymná a končí 30. novembra 1963. V porote, ktorá môže ceny 
deliť i presunmi meniť, budú zastúpené SSSU, Sväz slovenských skladateľov 
a 110H-Klub školstva a kultúry v Trenčianskych Tepliciach, na adresu kto
rého treba skladby označené heslom zaslaf. 

' l 

SLOVENSKÁ HUDBA • Cena Kčs 3,

časopis Sväzu slovenských skladaterov 



Slovenský hudobný fond 

pripravil tieto skladby zo slovenskej piesňovej tvorby. 

TIBOR ANDRASOVAN: Ozveny z povstaleckých hôr. Cyklus piesni na veiŠe Vojtecha 
Mihálika. 

OTO FERENCZY: l< ytica lesná. Cyklus piesní pre barytón a klavír na verše fi u
dolCa Fábryho (Les v noci - Lesné zvony - Zemežlč 
Starý dub) 

LAD I SLA V HOLOUBEK: Dcérenka moja. Cyklus piesni pr'e mezzosoprán a klavír na 
verše Vojtecha Mihálika (Spev nad kolískou - Zivot pre

IVAN HRUSOVSK?: 

FRICO KAFENDA: 

FRICO ICAFENDA: 

FRICO KAFENDA: 

FRICO KAFENDA: 

ZDENKO MIKULA: 

lu-:isny - !ažké dni - Hajaj, spinkaj) 

Cervený mak. Cyklus piesní pre scprán a klavír na verše 
?llaše Haľamovej (Jar - Stesk - Tulácka - Elégia - V zaklia-
tej hore) 

Tri piesne pre mužský hlas a klavír na verše Jána Smreka 
(Prológ bez slov - Listy - Okúzlen:e - Piese1"\) 

Styri piesoll pre mužský hlas a klavír na verše Jána Smreka 
(Nočná pesnicka - Spev o domove - Tu, v tomto meste -
Vždy nové vzkriesenie ) 

Tri miniatúrne ,piesne na verše Andreja Plávku (Zravé inter
mezzo - Pie~!'ll baladickú - V sobotu večer ) 

Oda nu radosť pre sop!"án a klavír na básei"\ Vojtecha Mi
hálika 

Tri piesne pre stredný hlas a klavír (Dnes - Prípitok -
Nacúvaj duši) na verše Ivana Krasku, l\lilana Lajčiaka a Ste
fana Krčméryho 

ALEXANDER MOYZES: V jeseni. Cyklus piesní pre mezzosoprán a klavír na verše 
Jána .Smreku (Odpočinok - Zhľaďme vrásky - Nočná ruža -
Jeseň - Dážď) 

ALEXANDER MOYZES: Ove piesne pre vyšší hlas a klavír na verše Jána Smreka 
(Pečať mojej zeme - O láske) 

EUGEN SUCH ON: 

B. URDANEC: 

MICHAL VILEC: 

JAN ZIMMER: 

Ad astra. Cyklus piesní pre soprCm a klavír na verše Stefana 
Záryho (Piese•"\ milému - Pieset1 vesmírnych milencov -
Zivlom - Bodka vo večnosti - Návrat) 

Pieseň o horách pre tenor a ldavír na verše Kristy Bendovej 
(Po:.:drav - Háno v horách - Pri potoku - Ozvena - Na 
brale) 

Vysoké letné nehe. Cyklus piesní pre stredný hlns a klavír 
na verše Povla Horova (Vysoké letné nehe - Kľuje sa spod 
oblohy - l Ira, zrebné plátno polí - Keď sa kosia sená -
Zriedia na úvrati - Než sa mi začnú lúskať) 

Pamiatke Jiľího Wolkera. Cyklus piesní pre bas a klavír (Noc 
na kopci - Prvému máju - Umierajúci) 

Materiály dodá za výrobnú cenu Slovenský hudobný fond, Bratislnva, "Gorkého 19, tel. 531-50 



s·LOVENSKÁ HUDBA ČISLO 1Q 
ROČNIK VIl 

~(Jú 
o priebehu ll. siazdu Sväzu slovenských skladaterov 

V dňoch 29. a 30. novembra 1963 sa zišiel v Bratislave II. sjazd Sväzu 
slovenských skladateľov. Sjazdu sa zúčastnila prevažná väčšina členov a 
kandidátov sväzu. 

Na sjazdovom rokovaní bola prítomná delegácia ústredn ého výboru Komu
nistickej strany Slovenska, vedená členom ÚV KSS, povereníkom Slovenskej 
národnej r ady pre školstvo a kultúru s. dr. Matejom Lúčanom. Clenov dele
gácie tvorili básnik Milan Lajčiak, laureát štátnej ceny, a vedúci pododde
lenia sekretariátu ÚV KSS s. Ladislav Ťažký. Sjazdu sa ďalej zúčastnila 

delegácia predsedníctva Sväzu československých skladateľov na čele s prvým 
tajomníkom SCSS s. Jifím Pauerom. Delegáciu tvorili predseda sekcie hu
dobných vedcov a kritikov s. Antonín Sychra, predseda sekcie koncertných 
umelcov s. Karel Pravoslav Sádlo a hlavný redaktor časopisu Hudební roz
hledy s. Bohumil Karásek. Medzi hosťami sjazdu boli zástupcovia umeleckých 
sväzov, predstavitelia kultúrnych inštitúcií, zástupcovia umeleckých škôl a 
pedagogických inštitútov, vedeck ých ustanovizní, umeleckých súborov a zá
stupcovia tlače. 

Rokovanie sjazdu otvoril podpredseda Sväzu slovenských skladateľov súdr. 
Andrej Očenáš. Do pracovného predsedníctva sjazdu boli zvoleni súdruhovia 
Ján Cikker , Oto F erenczy, Teodor Hirner, Dezider Kardoš , J ozef Kresánek, 
Zdeno Mikula, Alexander Moyzes, Andrej Očenáš, La dislav Slovák. Eugen 
Suchoň. J án Strelec a Gejza Dusík. 

S jazd zvolil návrhovú komisiu v zložení: Ladislav Burlas, Oto Ferenczy, 
Mikuláš Jelínek, Zdeno Mikula a Ladislav Mokrý. Do volebnej k omisie 
zvolal sjazd súdruhov: Oskára Elscheka, Ivana Hrušovského, Júliusa Letňana, 

Milana Nováka a Vojtecha Wicka . 
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účastníci sjazdu uctili povstaním pamiatku zomrelých členov Sväzu slo

venských skladateľov. 

Zasadnutia sjazdu striedavo viedli súdruhovia Andrej Očenáš, Oto Feren
czy, Jozef Kresánek a Zdeno Mikula. 

Zprávu výboru Sväzu slovenských skladateľov o hudobnej tvorbe, hudobnej 
vede, kritike a výchove, o koncertnom umení, ako aj o spoločenskom posta
vení hudby a problémoch riadenia hudobného života na Slovensku pred
niesol predseda Sväzu slovenských skladateľov s. Dezider Kardoš. Zprávu 
revíznej a kontrolnej komisie predniesol s. Július Letňan. 

So závažným a obsiahlym prejavom vystúpil na sjazde vedúci straníckej 
delegácie s. Matej Lúčan. Za delegáciu Sväzu československých skladateľov 
pozdravil II. sjazd s. Jifí Pauer. 

V diskusii k zpráve výboru Sväzu slovenských skladateľov vystúpili súdru
hovia Alexander Moyzes s kritickým príspevkom na funkcionársky charakter 
sväzu a jeho pracovné metódy, Július Kowalski hovoril o otázke základov 
estetickej výchovy mládeže na Ľudových školách umenia, Ladislav Burlas 
o vývoji estetických náhľadov v období medzi I. a II. sjazdom SSS. Juraj 
Pospíšil zhrnul problematiku predsjazdovej diskusie. S obsiahlym diskusným 
príspevkom o práci Sväzu slovenských skladateľov vystúpil Ladislav Mokrý, 
ktorý informoval sjazd aj o založení slovenskej redakcie vydavateľstva Sväzu 
čs. skladateľov PANTON. S polemickým príspevkom o práci sväzu vystúpil 
Pavol Simai. K niektorým problémom mladých skladateľov prehovoril Ivan 
Parík a o vzfahu k súčasnej hudbe Peter Kalman. Jozef Tvrdoň glosoval 
problematiku okolo hudobnej výchovy. O problematike výchovy interpre
tačného umelca predniesol príspevok Milan Bauer. K otázkam poslania 
sväz u sa znova vrátil Jozef Kresánek. V rámci diskusie polemizoval Teodor 
Hirner s niektorými príslušníkmi mladej skladateľskej generácie. Na tému 
"K vývoju hodnotenia tvorby mladej generácie" predniesol svoj príspevok 
Ivan Hrušovský. Jozef Samko prehovoril na tému hudba a život. S rozsiah
lym príspevkom o spoločenskej funkcii umenia vystúpil Antonín Sychra. 
Oskár Elschek informoval sjazd o perspektívach sväzového časopisu Slo
venská hudba a Viliam Fedor kládol požiadavky n a sväz v oblasti hudobnej 
výchovy. K problémom hudobnej pedagogiky s požiadavkou kvality vystúpil 
Ladislav Leng. K otázkam koncertného umenia prehovoril ďalej Mikuláš 
J elínek a Rudolf Macudziŕlski. Marián Jurík sa zaoberal rozhlasovou tema
tikou. Príspevok Ladislava Holoubka mieril do vlastných radov a vyzýval 
k vzájomnej úcte a tolerancii. Jozef Grešák prehovoril k problematike 
Východoslovenského kraja. Z hostí pozdravili sjazd Dušan Kuzma za Sväz 
slovenských architektov, Vladimír Húska za SĽUK a Ernest Sevčík za Kruh 
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priateľov umenia v Nitre. O problémoch hudobného života na Slovensku 
prehovorila Anna Kováfová. V diskusii z hostí ďalej vystúpili Stefan Kantor
a Juraj Kosťuk. V priebehu diskusie prečítali predsedajúci pozdravné tele-
gramy a listy. 

Záver k diskusii urobil súdruh Dezider Kardoš. II. sjazd Sväzu sloven~ 
ských skladateľov schválil zprávu výboru SSS, zprávu revíznej komisie 
a uzávery II. sjazdu ako smernicu pre ďalšiu prácu Sväzu slovenských skla
dateľov. Zo sjazdu odoslali list ústrednému výboru Komunistickej strany 
Slovenska a ústrednému výboru Sväzu československých skladateľov. Potom 
v uzatvorenom zasadnutí zvolil sjazd v tajných voľbách nový výbor Sväzu 
slovenských skladateľov, ako aj kontrolnú a revíznu komisiu SSS. 

Výbor Sväzu slovenských skladateľov: 

Clenovia: 

Bauer Milan, Burlas Ladislav, Elschek Oskár, Ferenczy Oto-, Fische>-· 
rová Eva, Kardoš Dezider, Kresánek Jozef, Mikula Zdeno, Mokrý 

Ladislav, Moyzes Alexander, Očenáš Andrej, Parík Ivan, Slovák La
dislav, Strnadová-Paráková Zita, Suchoň Eugen, Zeljenka ilja. 

Kandidáti výboru SSS: 

Cížek Ľubomír, Hatrík Juraj, Jelínek Mikuláš, Leng Ladislav, Siváček 
Ján. 

Revízna a kontrolná komisia: 

Andrašovan Tibor, Dusík Gejza, Pospíšil Juraj, Klinda Ferdinan~ 
Simai Pavol. 

Predsedníctvo Sväzu slovenských skladatelov: 

Očenáš Andrej, pr-vý tajomník Sväzu slovenských skladateľov. 
Clenovia: Bauer Milan, Burlas Ladislav, Elschek Oskár, Kardoš Dezi
der, Parík Ivan, Slovák Ladislav. 
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~t:á.rJa. výboru Sväzu slovenských skladaterov 

o hudobnej lvor·be, hudobnej ,-ede, k r·itikc a ,-)·cho,·e. o koncertnom umení. 
ako a j o spoločenskom postaveni hudby a problémoch riadenia hudobnéh~ 

života na Slon•nsku 

( Shrátené znenie. ) 

Obdobie od T. sjazdu Sväzu slovcnsk)·ch 
ok ladatcľov je poznamennné veľkou snahou 
o vyjas•iovanie základn)•ch otázok súvisia
cich s hudobnou tvorbou, o správn~ diagnó
zu vývojových tendencií našej doby v hu
dobnom umení, ako aj zvýšenou od,·aJ10u 
kriticky hodnotiť niektoré skostnatené pred
stavy, ktoré zjednodušovali alebo skresľ o
val i problematiku súeasncj hudobnej t,·orby 
a jej spoločenského posta,·enia. 

[ keď náš refenít nemôže naJuaruť vedeckú 
anal~•zu estetick)·ch tendencií, s kto•·\·mi sme 
sa ,. našom ,-~·voji stretávaJi, treba sa 
dotknúť ruektor)·ch poznatkov, ktoré sú cha
rakteristické pre posledné roky v živote 
nášho sväzu. Toto obdobie bo lo pozname
nané bojom o interpretáciu a realizúciu 
myšlienok XX. a XXII. sjazdu KSSS, XI I. 
~azdu KSC a (•silim o správne pochopenie 
mnoh)•ch p roblémov, umeleckej práci síce 
vlastn)·ch, ale v období kultu osobnosti nic 
n{tláite uvedomovaných, ba naopak, u tlmo
va ných. Išlo o nastolenie najvlastnejších a iJ·i
bútov umenia, s ktorými umenie žije a padá, 
n ujasnenie zúkladJ1)•ch znakov súčasnej kuJ
túm ej poljtiky v ,oblastj hudobného umenia. 

I keď zatiaľ nejestvuje súv islá a relaúvnc 
úpln:í kritika vývoja ná~ho umerua v obdobi 
kult u osobnosti , dospelo sa už k u,·edomc
ruu si niektorých vývojom prekonauých 
stanovísk i pracovn)·ch metód v p rocese vy
jas•'iovarue týchto otázok na pôde sväzu i 
mimo neho. 

Y období dogmatizmu a kultu osobnosti 
doslo k zúženému výkladu niektor)•ch zá
kladn)•ch kategórií marxistickej estetiky. Pre
vládlo ncltistorické hľadisko a niektoré vulga
rizittorské tendencie pri 'i•klade pojmo,· ľu
rlo,·osti, zrozumitcľ nosti. demokratizácie a 
straníckosti hudobného umenia, čo zas viedlo 
k zúzcnému chápaniu socialistického realiz
mu. Pod vplyvom t~·chto skutočností došlo 
k protirečeni u medzi objektívnym procesom 
žánrovej a štýlovej di Cerenciácic hudobného 
umenia nášho veku a medzi sta ticky formu
lo,·nll )'mi posl ulúľm i , k toré , . svojom nor-
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matívnom zameraJú pôsobili ako p rvok uru
fikačný, vychád:wjúci z predstúv jednolia
tosti súčasného hudobného umenia, a to 
lak , . št)rloch, ako aj v žán r·och. Vcelku 
l reba konstatovaf, že sa do našej koncepcie 
súčasného a nového umenia dostávali nc
ziadllcc prvky, ktoré pochádzajú z tndošij
ného dožívania pozdnoromantick)·ch náhJa
do,· a z pozícií meštiackeho konzervativizmu 
odkiaľ pramcnja uzávery, že poznatky vy: 
vodcné z romantickej hudby sa zovšcobcc
•'iovali ako historicky nemenné, a preto zá
viizné pre ďalší \')Toj. Dôsledkom toho bola 
istá fetišizilcia socialistick-y aktualizovanej 
roman tickej programovosti, ktorá sa stotož
,·,o,·ala s obsaJtovosťou diela, tolerovanie štý
lovej nc,-yhranenosti, maJú ambicióznosť o 
vskutku súčasný hudobn)· prejav, primera
n~· životnému štýlu nášho človeka. Nové 
zivolné skutočnosti no najmä zv\·šen\· do
pyt po novej tvo;·be, vied]j k ~k ti,;izácii 
takzvaného širokého skladateľského f rontu, 
kt or)• sa ako pla tforma ideového zjednotetlia 
členstva sviizu zdal sp•·úvný a v spomín::mom 
h istorickom vývoji našej hudby nevyhnutn ý. 
Skoro sa však ukázali negatívne st•·,ínk y 
tejto koncepcie, nakoľko do úva hy podstat
nú di ferencovanosť schopností a úlohu skla
datcfov chápala často podľa manifestačného 
l)•·ihl:ísenia k ideovému programu, a nie po
dľa šírky umeleckých schopnosti. Tak 
rlošlo aj k is tej nadprodukcu 1\·orbv, ktorú 
si súi:asne robila nároky vyro,·nať s~ svojou 
hodnotou dielam najzávažnejším. Isté fa
lošné adminislro,·arue , . o tázkach umeleckej 
tvorby vylniralo pre tieto tendencie priazni
,·é podn1icnky, najmii ak vonkajšia obsaho
,·osť bola kľúčom k posúdeniu hodnôt diela. 
Súčasne sa prejavilo málo ztíujmu o oriento
vanie vo v~·yojo,-)·clr lcndcnriúch sl•časncj 
hudobnej tvo.-l>y. 

Vývoj situácie , . oblasti nnšej hudobnej 
1\·o•·by i teórie v posledných rokoch možno 
charalctc•·izova( rôznvmi formami konfliktov 
medzi dožívajúcirni konze1·vatívnymi núhfad
mi a medzi tendenciou vymnniť sa z úzkeho 

priestoru statického a dogmati ckého mysle
uja, ako aj snahou o aklivne tvorivé do
m)·šľarue problematik~· súčasnej hudobnej 
kultúry. Charakteristickou tTIOu t)·chto no
'i·ch úsilí je intenzívna snaha o správnu 
diagnózu súčasného ,-~·vojového sla,·u hu
dobného myslenia, ale aj o os,·ojc11ie všet
k~·ch nových výdobytkov ,. oblasti ľudského 
myslenia a poznania vôbec. 

Zmeny v spoločenskom postavení hwlby 

Hudba je v súčasnosti v našich pod mien
kach ovplyviiovaná n ielen kvalitou a kvan
titou tvorby samotnej, novými technickými 
oznamovacími prosu·icdkami, ktorých vplyv 
je čoraz badateľnejší (myslíme rozh las, te
levíziu, gramoplatne atď. ), ale aj celkovou 
kultúrnou politikou, zameranou na zlepšenie 
spoločenskej účinnosti hudobného umenia. Aj 
keď sa Lá to kultúrnopolitická prax uskutoč
•'iovala bez hlbšíclt poznatkov, opiera júcich 
sa o sociálny v)·skum, jednako len medzi 
jej pozitívne črty treba pripočltať kmntita
th·ne rozširovanie počtu takzvaných konzu
mentov hudby, zintenzh·nerue interpretačnej 
činnosti čo do kvality i kvantity a vznjk 
nových organizačných foriem hudobného ži
vota, ako sú: rozširovanie siete ľudov\·clt 
škôl umerua - hlavne ich hudobných olbo
rov, Kruhy priateľo\· umenja a pod. 

Napriek častejším pokusom (viac manj
festačného charakteru) zlepši ť stav hudobnej 
výcl1ovy v našej spoločnosti nepodarilo sa 
ná111 za uplynuJé obdobie v hlavných člán
koch zlepši ť stav hudobnej výchovy, čo, 
samozrejme, vplýva aj na iné zložky hudob
nélru života - ako je problém koncertného 
obecenstva a problém zrozumiteľnosti a pri· 
stupnosti ná.ročnejš.ích hudobných žánrov. 
Reorganizáciou a zmenou vo•lkajších foriem 
hudobnej výchovy sme chceli nahra<liť rie
šcuic jej hlbších problémo,·, nko je naprí
klad vypracovanie uceleného a konzekvent
ného výchovného systému, a to tak na viíeo
becnovzdelávacích školách, ako a j na všet
k~·ch stup•loch hudobného školst,·a. 

V oblasti hudobnoamatérskej i'i1mosti do
šlo v pnrých rokoch v)cvoja za sociaJistic
k )·ch podmienok k jednostrannému prcce
neniu súborov folklómcho typu, ktoré -
pokiaľ plnili funkciu zno,·uoživenia ľudovej 
hudby - neochybnc zohrali n zohr{l\·njú 
pozi tívnu úlohu. ' ebolo však spráV1te sto
tožni ť ich pôsobenie s hudobným amateriz
mom vôbec a zanedbať iné formy amatér
skeho pestovarua hudby (sborov{l kuJ t(u·a, 
pestovanie komornej hudby a iné). Falošný 

v)'klad ľudovosti našej hudby viedol v tom
to smere k pasívnemu priživovaniu na fol
klórnom materiáli, k deformácii ľudovej hud
by v zmysle romantických predstáv a k ne
žiadúcej konvencionalizácii ľudovej hudby 
aj v oblasti kompozičnej. Z toho vznikla 
aj p•-i•·odzená reakcia, akýsi pocit presýte
nosti folklórom. no doslo aj k prenikanju 
flT\·kov ľudovej hudby do iných žánrov 
tvorby ako náhrada za vlastné tvorivé činy. 

Zlepšeujc situácie v oblasti hudobnej vý
chovy a v oblasti hudobnoamatérskej čin
nost i pomôže priamo i nepriamo kladne o
,·p lyvniť aj terajšie ťažkosti a problémy v 
in)·ch oblastiach hudobnej kultúry: v samot
nej tvorbe, v úsili o získanie koncertného 
obecenstva a v lepšom využiti technických 
oznamovacích prostriedkov. 

Casto sa totiž stretávame s tézou, že k 
poklesu aktívnej amatérskej činnosti v ob
lasti hudby - ktorú považujeme za veľmi 
potrebnú - došlo vinou rozširujúcich so 
tcclmických oznamovacích prostriedkov .Do
mruevame sa, že táto otázka je zložitejšia. 
Doba teclmického pokroku len prchlbila v 
tomto zmysle akútne nedostatky v iných 
oblastiach hudobného života, menovite v ob
last i hudobnej výchovy. Len čo sa vplyv 
rozhlasu, televízie a gramoplatnc stretne s 
aktívnou hudobnou výchovou "zdola", všet
k~· tieto technické prostriedky budú zname
na( a znamenajú veľké obohatenie a zmno
ženie hudobného života v spoločnosti. 

II 

Problémy tvorby 

Spoločným menovateľom načrtnutých ne
dostatkov v oblasti estetických náhľadov bo
lo izolované zabsolut izovanic odrazového 
charakteru hudby a oproti objektívnemu vý
vojovému procesu neustálej diferenciúcic v 
štýloch i v žimroch bola postaven{t pred
stava monolitného charakteru hudobného u
menia. Hoci sa deklaratívne zdôrazňovala 
moznosť štýlo,·ej pestrosti v tvorivej metóde 
socialistického realizmu, systém náhľadov na 
tvorbu bol fakticky zameraný v podstate 
p•·oti tejto pestrosti. Z toho pramenia aj 
tendencie ideovopolitickej klasifikácie javov 
l cchnicko-kornpozičn~·ch a opäť monolitný a 
nediiCI·cncovan)• n:.íhfacl. že všetko, čo je z 
hľadiska technických prostriedkov nové. je 
pre socialistické hudobné umenie nebezpečné. 
Toto bola veľmi nebezpe~ná téza, ktorá 
mohla nepriaznivo o,·plyvniť ďalší vývojový 
p•·occs našej hudby. Ze sa tak nestalo, to 
možno pripisa( za zásluhu silným sklada
teľským činom, ktoré vychádzali nielen a rue 
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ttlavne z aplikácie teoreticky fonnulovan ých 
téz, ale predovšetkým zo sféry empírie tvo
"Tivého procesu. 

I stý nevyhnutný časový odstup i novovy
tvorené priaznivé podmienky pre aktívne 
"tvorivé m yslenie umožiíu.i.ú vrátiť sa k hod 
-notcrliu v)•klad ov jednotlivých z:ikladn)·ch 
'kategórií marxistickej estetiky. 

Konštatovalo sa, že v podmienkach d og
matického myslenia došlo k zúženej a ne· 
správnej interpretácii samotného pojmu so
'Cialistický realizmus. Tendencia statického 
'Chápania· vecí a javov, ako aj istá izolovan{\ 
absolutizácia mpríčinili, že predchád zajúci 
výklad estetiky socialistického realizmu trpel 
vážnymi nedostatkami. Treba však správne 
diferencovať, v čom väzia tieto nedostatky. 
Noetika umenia musí vychádzať z komplex:· 
n ého a di alekticky mnohostranne spätého 
vzťahu medzi hudobným materiálom, člo
, ·ekom a spoločnosťou. Po jednostrannom za· 
m erani pozornosti hudobnej estetiky na otáz
ky hudobnej matérie a ľudského psychična 
bol program socialistického realizmu, zame· 
taný na otázky spoločenskej problematik y 
umenia, nevyhnutný a správny. Len čo 
však došlo k izolovanému posudzo,·aniu pro
blémov umenia, a teda i hudby, len z hJa
diska spoločenského, takáto orientácia ne
mohla priniesť očakávané kladné yýsledky. 
Z tohto dôvodu dochádzalo v I. polo,·ici 
päťdesiatych rokov k sin1plifikäcii problé· 
m o\' obsahovosti v hudbe, k hodnoteniu jej 
spoločenského dosaltu z hľadiska demokra· 
tii'nosti jej vyjadrovacích proslriedkov atď. 
Odtiaľ pramení prevaha dedukcie v estetic· 
lw-hitickej činnosti, odtiaľ tá bezradnosť 
pri konkrétnych analýzach hudobných diel, 
odtiaľ nezáujem o diferencované chúpanie 
ľudského psychična atď. J e azda spoločen· 
~k~· a~pekt našej estetiky n esprúvny? Roz
hodne nie ! Je však potrebné vidieť proble
matiku v čo najširších dialektických súvis· 
lostiach spoločenského zreteľa s ostatnými 
určujúcimi momentmi existencie hudby. J e 
:zrejmé, že naša este tika napravi svoje po· 
šrarn otené renomé nic ústupkom od spolo
<'en sk)·ch aspektov hudobného umenia, !tlc 
skutočne marxistickým prístupom ku skúma. 
niu všetk~·ch rozhodujúcich zložiek hudby, 
to znamená bádaním v celej oblasti takz,•a· 
cého základného hudobného v)•skumu. 

Ľ u d o v o s {. - Pojem ľudovosti a zrej
me aj iné estetické ka tegórie treba chápať 
, . ich dynamickom vývoji. V prvých vývo· 
jov ých štádiách po roku 191,8 išlo o od
búranie zvyškov meštiackej koncepcie ľudo
vosti, charakterizo,·atef nej ako vyzdviho,·a-
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nic rustikalizmu a idcalizo,·anie dedinských 
foriem života, ako aj využívanie istých Ú· 
padkov)·ch foriem mestského folklóru. V tom 
smere sa n aša hudba mohla oprieť o pro· 
gresívny vzťah k ľudovej hudbe zo strany 
tvorcov takz,·anej novej národnej hudby. 
Coskoro sa ukázalo, že pojem ľudovosti nie 
je možné vyčerpať stotožnením s folklórom 
a s nad,·äzovaním iba na jeho tradíciu. Bol 
vyt)·čený program tvorby umelých žánrov, 
adresovaný na jširším spoločenským vrstvám. 
\' správnej, i keď jednostrannej snahe o čo 
najširší kontakt so spoločnosťou - jedno
strannej v tom, že ťažisko pozornosti bolo 
zamera né iba na problém štý lu a prostried· 
kov - došlo v niektorých aspektoch k n e· 
~právnemu v)·kladu ľudovosti v hudbe. Po
jem ľudu sa stal olu-ídlen)·m te rmínom be" 
toho, ze by sa bol bral zreteľ na vnútornú 
cl ifcrencovanosf fudov)·ch v rstiev; vntmanie 
hudby sa považovalo za akt pasívny, iba 
ako naplňanie vnímacieho systému človeka 
zntkovými impulzmi. Hoci ľudovosť v 
zmysle čo n ajväc'ej demokra tizácie umenia 
hola i nacľalcj ostáva ideálom, jej riešenie 
treba považovať za proces komplexný a ne
chúpať ho len ako problém tvorby. Vedomé 
zfa,-y na umeleckej náročnosti môžu sice 
dosiahnuť pomerne rýchly úspech, ale ani 
táto skutocnosť nevyrieši základné problémy 
osvojenia si skutočn)·ch umeleckých hodnôt. 
Skutočnosť, že z hľadiska umeleckej úrovne 
,·ef mi problematické skladby sa casto stali 
popultírnymi, že najväčšiu popularitu ziska
li maniérov ité úpravy r udových piesní, je 
skutočnosť v iac alarmujúca než v akom· 
koh ·ck zmysle pozitívna. 

Nár odnos ť je tiež kategória, ktorú 
treba chápať vo v)·voji. I keď n ašu súčasnú 
národnú hudbu n emožno posudzovať kri· 
tét·iami romantického nacionalizmu J9. sto· 
rol'ia, jednako len n emožno tvrdiť, že by 
požiadavka národnost i nebola aktuálna aj 
,. súčasnej v)' ,·ojo,·cj situ{tcii. J e to tak nie
len pt·eto, že tradičný hudobný folklór je u 
nás pomerne živ)·, ale aj preto, že unifikácia 
o akési zmedzin{trodncnie hudobného jazy· 
ka je vždy len jednou stránkou vývojového 
procesu európskej hudobnej kultúry. Do· 
mn.icvame sa, že aj súčasná ~lovenská hudob
ná tvorba sa mi1 usi lo,·ať o svoj špecifický 
J>rofil . 

Y súčasnosti nic je žiadna kultúra autar· 
kická. 'aša národná hudobná kultúra n e· 
môže žiť izolovane od s,·ctového vývoja, 
a le v tomto v)Toji si vybc1·á a necháva sa 
inšpirovať skúsenosťami a objavmi, ktoré 
z hľadiska nášho pres,·cdčcnia môžu podnet· 

Auditórium lf. sia:.du S'·ä:.u slo,•cnshých sldada tc f O\' Foto: .\. S mo tlá k 

oc pósohiť na cľal;,í rozvoj našej hudby. \' 
tomto ohfadc 7ískava i pojem n{u·odnrj 
hudby ~ir;í obsah ako doteraz. Pojem n :'t· 
t·odnej hudhy je aktuúlny stá le a nemo:f.no 
ho redukovať na pojem, ktor)·m sn majú 
-charal<lc rizovaf isté špecifické l:rty slovcn· 
skí•ho !'tnika. :\lodern~· život v svojej oh
r·o,·~k!'j rozman itost i získal v priebehu Oťl 
oslobodcnin nesmierne vcfa nov)·ch znakov, 
~-~·ze~~. rozl~oclne inil.~ ak? pre? ~tn(stor?· 
t· rrn . l ~-rn . zr sa vy,· tJa narod, ze Jeho vnu
torn ý zi ,·ot je rozmanitejší - i hudba, kto· 
rú tenlo zivot ' 'yjadrujc, je rozmanitejšia 
n mu>í adek,·útnc zobrazovať tieto zmeny. 

Pojmom moclerni:.mus a experiment sa 
,. minulosti neraz prisudzoval neg11th •ny 
.zrny~el. Trr ha si však uvedomi L že zúpas 
o zv)•razncnic nov~·ch myšlienok nov~·mi v~·
raLo,·~·mi prostriedkami je nc, .. yhnutnou z:'t· 
1-anit o~ťou. Korene tejto z:'tkonitosti možno 
hfada ť vo v~-voji všetk)·dt spoloŕensk~-rh 
formúcií minulosti, najmä vš11k v difercnciú
~ii vrstie,· kapitalisti ckej spoločnosti , kde 
kazd~· z rôznych umelcek)·ch smerov ch er! 
zachytiť isté šprcifické čt-t~· sú<'·nsnélto zi
,·ota. Jrdnotli,·é umelecké hnutia postupo· 

, ali tal< rapidne dopredu, ze napokon t'llsto 
-trati li kontakt so súčasn ~·m publikom. 

\'znik početn)·ch umelcck)·ch smerov hnd
hv 20. storočia treba v idief v priamej súvis
lo•li s hlbok)·mi zmenami v spôsobe mysle
nia a cítenia človeku našej rloby. Nernozn" 
ohi-ť llt ki• pre,·ratni• j :l\·~· . ako ,r, napriklad 
Einstcino,·a teória rPiati,·ity. objavy atómo· 
't·j fyziky, nové nfthrady na mikt·o- a ma
krokozmos, , -)·boje forrnúln!'j logiJ..y, gnoze
olúgic a v nrposlcllnom rade i búrliv)· roz· 
, ·oj kybernetik~· a teórie infm·mác·ic. Z tohto 
hfatli ska sa treba pozer·ať i nn kompozičné 
terhniky dodekafónie a srrit1lnej hudby. 
\" t. nik t \·chto techník treba vidief v dialek
til'krj s(tvislosti s potrebou hfndania v~,.azu, 
kt or·)· b~· bol svojimi znakmi adekvátny mo
cl crncj dobe. 

:\estnH teda konštntovať, :i.c ncmo/.no z 
tm'·itcj teclutiky ap rióm c dcdukova( kvalitu 
clicla. pretože dvanúsftóno,·il a srriúlna tcch
nilm, ako aj e lektroni cká hudba nic sú 
apriórne dobré ani z lé. Treba povedať. že 
pnsudzontnic nov~·ch kompoziC::n)•ch t.enden
<·ii nemožno hodnoti( systémom noriem vy
,·odcn)·ch z hudby tradičnej . Jednotlivé no-
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vé techniky a nové diela treba posudzo,·ať 
predov;etkým z aspektu, nakofko sa im da
rí pribli2iť k estetickému ideálu mysiC'nia a 
životnému postoju súčasného človeka. To je 
podstata novátorsk}·ch tendenťií a správny 
predpoklad ich hodnotenia. Samotnú novosf 
prostriedkov mózu, samozrejme, využiť i ta
kí prí2i,·nici, ktorí pod titulom akejsi ab
solútnej novosti osl:h·ajú iha na po' rch u 
úloh a problému. Tak je to nielen dnes, 
p•·áve tak to bolo aj v in)•ch prelomo~·ch 
fázach v:í•voja európskej hudobnej kultúry 
v minulosti. Ak dnes konštatujeme, že o
rientácia v súčasnom sta,·e hudobného mvs
lcnia je ob(ažná, treba si u'·edomiť, že n:\m 
,·o \'.tfahu k umeniu dneška ch)·ba prit,·e 
onen časov)· odstup, ktor)· máme l< pred
chádzajúcim epochám. 

Znalosť spoločensk)·ch problémov a o•·icn
tácia v nil'h tvorí integrálnu súčasť ume
leck)·ch problémov socialistického umelca. 
Xcmozno tajiť, že spominan)m veľkým ná
rokom vyho,·ie dnes iba nevefká časf tvor
cov, čo ~kutočne zápasia o novú orientitciu. 
.\k sa lu prejavuje úprimná snaha o sta
točné vyrovnanie so svojou životnou prob
lematikou, ne-.,-yhnutne si treba klásť otázku, 
či je správne, aby neraz nepovolani a v 
špecifických problémoch umenia nedo latoč
ne orientovaní f udia vynášali necitlivé súdy 
a administratívne zásahy do ďalšieho vývoja. 
Pre v)·voj je preto dôležité. aby sme dali 
priechod konfrontácii rozmanitých, niekedy 
až diametrúlne rozličných kompozičných ten
dencii, pokiaľ sú srl1opné byť nositeľom u
nwlcckého a spoločenského pokroku. 

Aktív o hudobnej tvorbe, usporiadaný 
skladateľskou sekciou Sväzu slovenských 
skladateľov 9. a 10. marca t. r., bol orga
nickou súčasfou príprav na sjazd. J eho po
zitívom bolo, že dosť pod•·obne hodnotil hu
dobnú l\'Orbu za uplynulé roky od I. sjazdu 
SS , i keď sa nevenoval hodnoteniu did 
odznclých na prehliadke, ktorá prebiehala 
poi·as aktívu. 

V oblasti hudobnodramaticl.-ých žánrov sa 
dosiahli najv)·znamnejšie úspechy v opernej 
tvorbe. Tvorba sa rozrástla a možno s ra
dosfou konštatovať, že v súčasnosti sa pra
cuje nn ďalších opcmých dielach. Takáto 
širšia účasť skladateľov dáva predpoklady 
pre bohatšiu vnútornú diferen..:iáciu oper
n\·rh diel. 

· V oblasti baletnej tvorby nemožno badať 
Z\'y'ujúci sa záujem o tcnto záner. Treba 
úprimne povedať, že napriek niektorým kla-
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dom. ktoré možno pripísať na konto sucas
n~·ch baletných kompozícii, nedosiahol sa 
zatiaľ tak~· progresívny tvori,·)· v)·sledok, 
ak)·m disponuje naša sMasnú operná tvorba. 

P•·oblém operety a jej blízkych scénic
k)·ch ž:ín•·ov u n:ís (a nielen u nás) je p•·e
dovšctJ..\m problémom v)·razného t\·orivéh<» 
C:·inu. :\ložno povedať, že tu ešte vypuklej
'-ie vy~lupujú do popredia problémy spolu
P•·ácc s libretistami a citlivejšie vychád/ajú 
na povl'<·h nť'dostatky novátorského •·iešcnia 
>"úba,·n ~·c], žánrov našej doby. Nemožno, sa
mozrejme, konštatovať, že by u mís nevzni
kali opcrť'ly s ist~·m C:·iastkov~·m úspechom. 
'>ic je tu teda úmysel nerešpektovať všet
ko kladn(·. C:·o túto l\ orba priniesla. no o t<» 
·ia<' pociťujeme, v čom všetkom nesplnila 

požiadtl\·ky vť'fki·ho diela tohto :f.:ínru na
~ej súcasnosti. 

Symfonicktí a homorná tvorba. -Ak mož
no hovoriť o bohatšej štý]o,·ej diferenciácii 
súčasnej s)o,·enskej hudobnej L\·orby, tak sa 
to vzťahuje predo,·;etkým na oblasť sym
fonickej a komornje hudby. V týchto žán
roch v>"nikú - primerane t.vorivej kapacite 
členov nášho sväzu - až prekvapivo veľa 
tvorby. Ziaľ. veľká časť tejto tvorby ešte
stále nedosahuje štandard, ktorý by jej za
I'Učil hoci len Jninimálne uplatnenie. Dal
ším problémom je dosť vefká skupina skla
dieb raz, dva razy predvedených, kde sú 
príčinou ďalšieho nereprízovania a j samotné 
diela. 

Prevažná časť úspcšn)·ch diel v uplynu
lom období patrila do oblasti ďalšieho roz
víjania štýlov tonúlnej a modálnej hudby. 
Je to celkom prirodzené a primerané hist~ 
ricko-v)·,•ojovej kontinuite našej núrodncj 
hudby. Samotná skutočnosť, že slovenská hu
dobná tvorba sa za posledné roky rozmnožila 
aj skladbami ovplyvnen:í•mi novšim s,·eto
vým vývojom, najmä hudbou seriálnou a e
lektronickou, znamen:í nesporné štýlové obo
hatenie. :\'emožno však skrývať ani lo, že
skladateľom sa zatiaľ nepodarilo dosiahnuť 
v)•znamnejší individuálny profil, nadväzujú
ci na súčasné podnety S\'etovej hudby post
schonbcrgovského a postwcbernovského vý
voja. T~·m sa ich hudba dostáva do zvlá~t
neho postavenia. \' zahraničn)·ch reláciách 
je llZ J>Omcrne konzern\th·na a doma pôsobí 
ešte cudzorodo. Toto proti •·ečenie nevyrieši 
iba cľalš l spoloi·cnsko-kultúrny ''Ý'·oj, ale-

Predsedníctvo Il. sja:;dt, Svä:;u sloven-
sk!ich skladateľov ~ 
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budú si ho music( riešiť i samotní lvor
co,;a. 

Predchádzajúce 1"1\·ahy nás ncmozu viesť 
k názoru. že vo vývoji slovenskej hudby za 
posledné obdobie nevznikli viaceré zá,·a/.né 
a pre rozvoj slovcn,kej hudobnej kultúry 
,·efmi v}·znamné diela. ~Jy,líme si. že sú 
~ostatočne známe nielen pre skladateľskú 
obec, ale i pre širokú verejnosť. Ak treba 
i z tohto miesta otvorene kon;tatovať, že 
v období kullu osobnosti a dogmatizmu u
tvorené nesprávne náhfady na súčasnú hu
dobnú tvorbu neboli bezvýhradne prijímané 
v kompozičnej praxi všetk~·ch skladateľov, 
t.'lk posledné obdobie našej hudobnej tvor
by, za ktoré dnes skladáme účty, nieslo sa 
v znamení prenesenia ťažiska na tieto zdra
vé, predchádzajúcim v~'Vojom nezdefor·mo
vané sily. Okrem toho za posledné štyri ro
ky odohral sa rozhodujúci nástup mladej 
skladateľskej generácie, ktorú prichádza k 
slovu - na sťaslic - za rrlkom inS·rh o
kolností ne/. gencrúcie prcdchúdzajúce. A tak 
nielen štýlová diferenciácia, ale aj úprimní· 
priblíženie sa k problémom človeka cha
rakterizuje našu hudbu. Xaša súčasná t\'Or
lla - obra/ne povedané - snaž[ sa menej 
rečniť a viac povedať. Jednou z najpotcši
tcľnejších skutočností je čoraz vličšia difc
renciúcia št}•lov a prehlbovanie individuál
neho profilu jednotlivých tvorCO\'. Xaša 
hudba má však určité črty, akéhosi spoloi'
ného menovaiE'ľa . ktor\· ju charakterizuje 
v jej postavení v soci;listickej spoločnosti. 
.Je ?rejmé. že spoloi'né črty na<(cj súčasnej 
lwdobnej tvorby treba hľadať a Yidi('ť vo 
sfére obsahovej. a to v jej úsilí o pozith·ne 
-pôsobenie na posluchMa v zmysle humanis-
1irk'\·ch ideí socializmu, v jej zúpase o no,-~
ctieký profil súi'a~ného čJo,cka. Ak sme l{'· 
~la konštatovali, že kompoziéno-technické po
stupy sú z hľadi,ka idco,·ého indiferentné. 
n('znamenú to, že v súvise s použitím akej
lwľvek teehnikv nebudeme pnh-e z ideovi·clr 
pozícii posudz~vať obsahovú sféru hudob
ného diela. 

_,[alé hudobné formy si zaslúžia pozornosť 
;pe ifičnosťou svojho poslania. Práca skla
dateľov na tomto úseku sa stá,·a čoraz zú
va/.ncj;ou. i\lalé hudobné formy majú svo
jou Žttnrovou a v~-razovou pestrosťou plniť 
úlohu pri ušľachtilej zábave a oddychu člo
veka. V tom tkvie spoločnú problematika 
/ánrov zába\"llej, tanečnej a d/.czovej t\·orby, 

Ján K.y::.linh (Yamamoto) ,. ostrnvshPi 
~ inscenácii Ko11·a/shého Lampiónovei sláv-

nosti Foto: F. Kras! 

kde zo vzťahu št S lu a žánru v procese štý
}o,·ej diferenciácie i v sile v)·razných hu
dobn)·clt nápadov musia vystihovať potreby 
a podstatné črty životného št)·lu socialistic
kého ~loveka. \' tvorbe t)·chto žánrov sa 
najmä od roku 1962 jad kvantitatívny po
kle,, pokým kvalita skladieb zostáva pri
hli/ne na rovnal;cj úrovni. Je prnvda, že 
sú~asn)· stav je zapríčinený \'lastnc neexistu
júcou '')•chovou kúdrov pre tento typ skla
dateľsJ..ej cinnosti. Núiadame od autorov 
spomínan)·ch žánr·ov, aby písali partitúry 
svojich diel, pretože pra.-..: týchto žánrov je 
iná, vy/aduje aranžmún, prispôsobenS· jed
notliv)•m typom orchestrov a skupín. Vidi 
sa nám však žiadúce, aby všetci autori. kto
rí v tomto žánri pracujú. suver·énuc ovMdali 
aspotí základy kompozičnej techniky. 

,\k sme sa zmienili o nedostatočnej vý
chove skladateľskSrh l<ádrov. treba pozna
menať, že tak isto zabúdame i na v~·cltovu 
srhopn)·ch aranžérov a tvoJ·ivých interpretov. 
Táto pripomi!'nka platí prcdovšctk)·m násmu 
hudobnému školstvu. ktoré si uni po tofk)•ch 
bezpočctnS•ch reorg:mizáciúclr ne,·cdelo u'·e
domi( polrC'bu zriadenia špecializovaného od
boru na vS·eho''U kádro\' v tejto obla5ti. Zdá 
sa nám, že je to podcenenie veľkého spolo
čcn<.kéhCl dosahu tejto tvorby. Tvorba lzv. 
zábavnE'j hudby u nús takmer úplne vymizla. 
Je nahradená šírením tanečnej a d.lezovej 
hudbv. 

Je· zrejmé, že ústredné štýlové problémy 
súčasnej tanečnej hudb)' a možno poveda( 
i ~iršej oblasti takz,·<u .~eh mal)rh žánrov 
,(r ,. súčasnosti ovpJyyJio,·ané džt•zom. Nie 
je sprú,ne zotn·á,·a( pri posudzovaní tohto 
jan• na pozíciách, ktoré nevychádzajú z 
doslatoi'n~·ch vecn~·ch znalostí vývojovej 
probl('m:tliky, dô~IN!kom čoho je isté ntl
garizMorské stotožríovanic takzvaného .,zá
padného spô~obu ži,·ota" s džezovou hud
bou. Skôr trc·ha povedať, že kultúra džezu 
je jedn)TII z typickS·ch preja,·o,• súčasnej 
doby a jedn)·m z vyhranených štýlových 
oblastí jej hudby. 

(lohou spoločenskej piesne je prihováral' 
sa populárnou demokratickou formou našej 
spolol'nost i. ktorá je ,. bvojom vkuse i zúuj
moch značne diferencovanú. Táto okolnosť 
určuje aj t,·ár spoločenskC'j piesne. Preto ne
možno vymýšfať recepty, ako mú vyzerať 
~poloč<'n~ká pieseií . Je isté. že ak plniť SYO
je spoločenské poslanie, musí vyutívať roz
ličné št<-lovt> podnety, či už vychádzajú zo 
'>ft>ry h~dby folklórnej. lan<'t·nC'j. operclnej 
nlebo inej. PorlropitC'ľne. že št)•lod jednota, 
tak v hudbe samej, ako aj v spojitosti s 
textom. je podmienkou rc~pcktovania zá-
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kladn)·clr hudobn)·ch zákonitosli. Tak ako 
sa y )·víja celé hudobné úsilie a neopakujú 
sa mechanicky minulé sit uácie, i v IYorbc 
spoloccnskcj piesne je celkom zákonit~· od
klon od pátosu, upochodovanosli a nadmer
nej osla,·nosli, a ko aj h y pcrtr'Ofic v lom lo 
Zá au·i . 

lludoúnti veda. - Ak sa v pred chádzajú
cich ka pitolách char·akl erizovali niektoré zio
kladné nedostatk y v nazeraní na hudobnú 
tvor·bu, na jej hodnoty a \-ývoj , treba kon
šla lo,·a f, že pr·i vyt ,·ň o·ani skostnateného a 
ologmalického prosto·ed ia zohraln podslaluú 
úlohu aj čns( hudobnej ved y . Pojem hu
clo bn;"o ,-eda lu , samozo·ejme. používame v 
jeho dobove obmedzenom ' ")·zname, v kto
rom sa pestovanie drobných žumal istiekých 
foriem. lcorclir ky laden~·ch diskusn)·ch p rí
spevko,· a pao·afrázovanie niektoo·)·ch léz slo
lozo'íonllo s hudobnou vedou vóbec. respek
th·c Ioto sa silne preferova la nad v lastné 
jadro hudobnovedcckej práce v oblasti hu 
dobného umenia. V lcjlo ko ncepcii tradova
ná hudobnú veda asimi lovala do seba at
mosféno celkového politického a ku ltúmo
polilického zi,·ota a ,. tomto zmysle sa mala 
s lať spolutvorcom no,·ej hudby. Treba jasne 
povcdaf, ze v poC:·c1 n ~·ch sviizo,·)•ch r·eferá
lorh sa pco·iodick y opako,·ali v)•čilky adrc
so, ·ant· hudobnej \'edc, a lo aj v r ~·ch i·n
sor·h, kccľ uz hudobnú vedn co do počtu 
pmeonríkov i v snahe o seriózny prístup k 
' 'Cilcekéonu o·idcniu pr·oblcmatik~- vstupova
la i'oo·az a kl ínwjšie do vy lvúrania ('(•lko, ·ého 
o brazu hudobnej kultúry na Slovensku . 

Oblasf hudobnej kritiky sa pr:lvom ponr
žo,·ala i po,·ažujc za vdm i dôlczilú zložku 
hud obnovednej i·innosli. Xo , . lcjlo oblasti 
sa na jakútnejšie pr·ejavilo ko-ízoví· postave
n ic nicklor·ých apo·iórnc posl tl\'cn~•ch krilí•
o·i í ~ pi'Oblr:•m odbornej íorovnc l)•ch, ktoi'Í 
~a chceli a lebo chcú zaoberaf kri tikou . Je 
noy lné oi·ak{l\·af od kritiky a hudobnej cslc
liky, ze bude predchúdza( v Lom zmysle 
h ·oriv ú po·ax, ze bude do istej mieo·~- sú
časťou samotného tvori,·ého činu . l ludobnio 
, -eda na jednej s to·ane zo,•šeobeCI'íuje , ·)·slcd 
ky dolcl'lljšcj praxe a ich hodnotením môže 
azda vo všcohccn)·ch črt:ích predvídať per·
speklívy ďalš ieho ' ')•Yoja. 

l né hudobno,·cdné disciplíny, ako je na
pl'iklad bádanie v o blasti dejín slovenskej 
hudby, hudobná lcór·ia a clnomuzikológia . 
~a až dod nes \ryvijali pr· i amočiarejš ic, bez 
ltlbších krizo,-~·ch zlomo,·. To konečne vid110 
z posledných hudobnovcd o)•ch prúc, ktoré 
získa vajú islé uznanie , . c·clošlúlnom a neraz 
i v :whmničnom m cr·adlc. Xie je od veci 
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konš lalontť , že tie to ,.),sledk~· sa zo strany 
II:ISich skJadulefov U koncerln)·ch WllC)cov 
málo sledujú, a La k sa ich tradičn)' oega tÍ\·
u y vzťah k hudobnej vede traduje , . rôzn,·ch 
formách až dodnes. · 

Krízoní problémy vo n fahu k novej tvor
be, ako aj nedosl~llok kr·itického ovz<lušia na 
pôde Sviizu skladaterov vhodne doplr'ía aj 
celková línia časopisu Slovenská hudba, hoci 
práve lcnlo časopis mohol byť tým, čo malo 
prcr·úža( ra d y v časoch verkého J>rerodného 
procesu. pri od~lra r'íovaní nedosla lkov etapy 
dognoalozmu. :\aopak. ešte aj ,. lomlo i·asc 
sa prílišnou opalmosfou· uzat,·á rala pred ú
lo ham i otvoreného ventil ova nia akúlnvch 
problémov. · 

Je jasné, ze ak prestanú byť zdo·ojom po
znatkov auloril a lívnc v)Toky, je potrebné 
w·~·chlene ziska( ori entáciu v problémoch 
sumolncj podstaty hudby v súvislosti s dasr
n~·m hudobným malerit.lom a technikou nko 
aj v súvise s psychikou i·loveka, je p~treb
ué skutočne vedecké skúmanie gnozeológie 
hudby a jej sociáln~'clt problémov . • \k sa 
splnia tie to podmienky v lakz,·anom zá
kladnom v)·s kurnc, odstránia sa t)·m aj ne
j asnosti v iných ohlaMiach hudohnoved nej 
i·inuosli . Dúfame, že aj hudobntí kr·itika sa 
L)•ro posla\'Í na nonj , exaktnejšiu búzu. V 
lom lo. š tádiu v)·,·oja našej hudo bnej ved y, 
nko aJ vedy v celom túbor·c socializmu, je 
leda marxistick y fw1donrné bádanie v spo
noínaucj oblasti zúkladní•ho v\,skumu kfú
r'-rl\-)·m pi'Oblémom - na r·ozciiel od prcrl
cloádzajúccho prefcrovania drobnej, b ·anli
lal inlc rozsiahlej produkcie. 

f\o11<·ertné umenie. - Po·c r·oz,·oj koncco·l
ného umenia ' 'Yivor·ilo naše spoločenské 
zo·iadcnic laké podmienk~', ak~,11i slo,·cnskú 
hudobná kultúra nikd y ned i~ponovnla. M ys
lime lu niclcu na celko, ·é ideové ovzd ušie 
a , ·znik nov)·ch organizaC:·n)·ch for·iem, ale 
prcdo,·šelk ý m na lo, ZC pOICilf' ion:llne SÚ 

lu dané o,·cra širšie možnosti , takže nnle
raz nic sme , ·ôbec schopní využif ich. Or
ganizacn~·m zlozkárn ncr·a;-. došiel v lomlo 
o·oz,·oj i dych - najrn ii v zápase o nové kon
certné obecenstvo. Ten to po·ohlém. tvoriaci 
jedou z pod slaln~·ch zložiek kultú rnej rc
vol(o f' ic v oblasti hutlb~·. nie je možné anj 
pri najlepších oq;anizačn~·ch úmysloch rre
šiť izolovane od celého oo·gtlJlizmu našej hu
d oboej kultúry. a leda v neposlednej miere 
aj v zá,·islosli ocl c·cllw,·cj úrovne hudobnej 
výchovy. Bol Lo p ráve náš sväz, ktor)· -
viru ac nedostatky v tomlo smere - dal im
pulz k rozvoju koncer ln )·ch hudobnovýclrov
n)·ch akcií, ktoré majú v súčasnom stave 

pozitívn y v plyv na rozvoj hudobnej kultúry 
v uajsiršom zmysle slova. Ukazuje sa však , 
že ani Lálo akcia, oo·ganlzovaná ,.zhora·', ne
nahradí ch)·bajúcc nedosta tky zdola, meno
v ite aktívnu hudobnú v),chovu na ·všeobec
novzdelávacích školách ani mimoškolskú 
v)'chovu. Clcnovia nášho sväzu uz lemet· až 
pociťujú únavu z neustáleho zdórazr'íovania, 
že v riešeni problémov tejto oblasrj je lo 
jeden z kľúčových po·oblémov ďals ieho J'OZ

Yoja hudobného umenia v socialistickej spo
lot-nosti. Slovamj Zoltána Kodály ho možno 
powdať: . ,~{trod sám osebe njc je apriori 
nn i lrudobn)' ani nehudobný. Ním sa len 
s1án1 alebo môže slať.'' 

Za tak-ýchto podmienok rozsir·euia mo;.nos
tí koncertného nmenia vystúpil a do popre
dia otázka vzfalm medzi extenzívnou a in
tenzívnou pr·úcou koncertného umelca. Hu
dobnovýcho,·nc zameranej koncertnej čin
nosi i sa neuslúle pripisuje veľk )· v ýznam. 
·o ner·adi by sme videli , aby túto činnos( 

brúnila našim koncer·ln)'m u melcom , . ich 
v lastnom wnelcckom raste, a Lo lak ,. roz
širovani rcpco·lo:íru , ako aj y kladení si čo
raz n:"tročnejs ích inlcq >rctai:ných úloh . Sú tu 
vsak d,·a noozné ex trémy: skostnatené zolr
, ·{ovanic na írzkom r·eperloilri s verk)•m poč
tom repríz alebo di'Uhá krajnosť - ncdosla
Loi:né vyuzilic invcslonruej prúce koncer·t
ného umelca do uicklor)·ch jeho vreho iL1 ých 
v\·konov. 

• J ednou z uajakt uálncjšich úloh súčasného 
koncertného umenia u nás je vypestovanie 
Si>rávueho vzťahu koncertného umelca k 
hudbe nášho storočia. Za posledné roky sa 
Co-ly koncertnej dramaturgie priazn i,·o zme
nili , . 1om zmysle, ze sa na repertoár d ostá
va viac súčasnej hudby. Toto konšta tovanie 
môžeme v porovnani s predchádzajúcou pra
xou hodnotiť ako pozitívum.Zabsolut izovanie 
ideálov klasicko-ro onnnlickej hud by v ob
lasti h·orb~- a este tiky sa v ncmeošej miere 
prejavuje aj v oblasti koncertnej dramatur
gie. Sme síce za lo. aby sa vrcholné diela 
hudobnej L\·oo·by upl ~'nul )·ch p iatich či sies
tich st oročí dosiali na koncertné pódium, 
neslobodno však z toho \-ylvori ť laké ov·.~:d u
s ie. aby - a ko hovor·í Witold Lutoslawski -
súčasní skladatelia alebo no,·é diela bol.i ne
víta n)·m hosfom pri plne obsadenom stole, 
kde sa už nenújdc ďalšia vorná stolicka. 

Pr·cval1a konzerYauvnych e l etick~·ch nú
lofadov no hudbu a pritom sporad ické nn
sludovanic niektorého sÚČasného diela YCdú 
u konťcrtného umelca k rozpornej situúcii. 
v ktorej si sám koncertný umelec sťažuje 
orientáciu a vopred pripravuje neúspech se
be i študovanému dielu . Rczen·ovanosť kon-

-
(·c o· l n~·ch umelcov k súčnsnej l\"orbe je o
vplyvúovanú njelcn l)·m často zdôrazo'íova
n~·m nedostatkom historického odstupu a tzv. 
o,·creného , -)·beru, ale - ako virueť - aj 
(a možno predovšetkým) vecou v ybudovan ia 
osobného n:fahu a vzdelanja v oblasti lmd
IJ,· 20. SIOI'Ocia. 
·Z tohto hradiska su Ircha priblížiť i k 

olúzke nového diela. Tu sa totiž predpokladá 
ujclen všetko lo, i·o 1>ovazujeme za nc,·y
luwlnú podmienku pre , ·ypestovanie pozitív
neho n fahu k súčasnej tvorbe vôbec, ale je 
tu nm·yše i lá skutoi:nosf, že interpret vstu
puje na pôdu ncvyšliapanú, kde nemú nijaké 
,·zory a ni návod na konanie, kde sa musí 
celkom sam osial ne a vôbec 'novo orientovať 
,. jedinečnej silu:"tcii. V taJoomlo náročnom 
zdúdnul í inlcrpre lačných úloh ide nielen 
o zhodnotenie práce inlcr·prela, ale aj o prvtr, 
Z\')'i·ajne rozhodujúcu previerku a ohodno
tenie nového diela. Toto riziko· pre interpreta 
je d aslné nielen dnešnej dobe, veď na túto 
úlohu sa koncer tné umenie muselo . podují
mať i v predcltirdzajúcich storoč i ach. Tieto 
myšlienk y lu ncs1>omíname preto, že b y 
~mc si neboli ved omí mnoh),ch záslužn~·ch 
cinov zo slmny našich interpretov voči s lo
,·enskcj hudbe. \' raciarne sa k nim preto, 
lebo sú nielen diagnózou doterajšieho vývoja, 
ale bC'z ďalš ieho riesenia nemôžeme si prcd
sla,·if a ni perspcklivny rast koncertného 
umenia na Slovensku. 

Pokiar ide o prebojovanie lepších organi
zai'n )·ch for·icm , . systéme nášho koncertného 
zivola, o uplatnenie mladých koncertn:)·ch 
u noclco,·. o zlepšenie spolupráce medzi jcd
nolliv)'lloi hudobn~·mi inštitúciami, zlepšenie 
honorárovej politik~·. dom nievame sa, že i 
,. lomlo smere je vera čo napr{t vať. Náš sväz 
sa aj v budúcnosti vynasnaží urobif všetko, 
i·o znamení• zlepšenie situúcie, čo podpori 
iniciatívu a umeleck)· rozvoj každého kon
eco·lného umelca. 

IV 

1\. problém om riadenia hudobného ! ivota 

Hoz,·oj socialistickej spoločnost i Jlri.nicsol 
aj " oblasti hudobnej k ultúry celkom nové 
špecifické úlohy ,. otázkach orga njzácie a 
, -zújomncj spolu práce. Zdôrazri ujemc, že sú 
lo úlohy nové, a zdá sa, že d oteraz n(•boli 
spr·úvne nastolené ako problémy t·iadcn ia 
a oq;aniz:"tcie a že sa 7.viicša riešili ako pro
blémy vonkajšej formy nášho hudobného ži
, ·ola bez hlbšieho lr>orelického ujasnenia pod
staty p r·oblému. ~ie náhodou upozor•ioval 
na problémy ideového pôsobenia v šírení 
kultúrnych a umeleck ých hodnôt aj XU . 
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sjazd KSC. Otázka čo najširšieho spoločenské
ho dosahu hudby sa musí riešiť nielen ako 
problém kompozičného št)·lu, ale aj ako pro
blém spolupr[oce rozvoja všetk)·ch zložiek 
hudobnej kultúry . V oblasti hudby stojíme 
dnes pred ú lohou spr!n·nej teoretickej anal)·-
7.y situácie, sprá\'ncho rozoznania podsta ty 
od ja,·ovej fo rmy, pochopenia vývojovej per
spektívy. To sa t)·ka nielen dramaLUrgi~k~·~h 
pláno\· a či nnost i jednotli vých inštt11ktí, 
ale aj posúdenia takých zložitých po·ohlé
mov : ako cľa lcj v oblasti ľ udových umelť'e
kých súboro,· ,. oblasti amatér kej hudohnej 
činnosti , v oblt~sti úžitkových žán rov a tcT. 

Chceme upozorniC, že k )•m nebudú vy
riešené hlaYnt! problémy v s~·stéme rit~dcni t~ 
hudobného života, nepod:~r í sa v zúsadc 
vyri ešiť to. na čo sme už roky poukazovol i. 
Naj vilžnejšim problémom je otúzb ústred
ného r·iadcnia hudobného života. Niet zatiaľ 
vrcholnej or~:ronizá('ic, ktorfo by mohla nielen 
odporúčať, ale v hlt~vných črtách aj vyt~•či ( 
a realizo\'ať niektoré ' -ývojové perspek tívy. 
Sviiz skladntcľov počas svojej dlhoročnej 
činnosti dospel k trpkému poznaniu. že 
okrem odpor·úcania, ktoré môže a nemusí 
by ( rešpektované, nemá v podsta te možnosť 
''PI~"·af na život jednotliv)•ch hudobn)·ch 
inštitúcií. Pritom v rcholné hudobné inš titúcie 
podlicht~jú naj rozličnejším nadroaden~·m or
~ánom, čo ,-ylučuje centrálne riadenie. 
T~·m vôbec nechceme tvrdiť, že by l t~k>oto 

riadiaca priorita mala pat riť Sväzu sloven
sk)·ch skladat eľov, pretože sa to p riamo 
vymyká z náplne jeho cinnosti . Z:~ takéhoto 
<;tavu však nebude možné uspokojivo vy ric
~iť také problémy, ako je ne,·yhnutn5• st'rlad 
medzi tYorbou a jej upla tnen ím. J e zhytoi·n·~ 
obvio'oovaf jctlnu inštitúciu zo strany inšti
túcie d ruhej, p re tože lu ide o problémy, 
ktoré stoja mimo možnosti rie ' cnia problé
mu d,•oj strannými dohodami medzi inšt itú
ciami. V S\'Stéme našich hudobnvch u<; ta
novizní na · rozdiel od kapitalisti ckého spo
ločenského zriadenia ch ýba, ba temer úplne 
vypadol prvok propagačný, a to tak vo vnú
tt·ošttítnom, ako aj v zahraničnom merndle. 
N edostntky v pružne usmcriío\'ancj spolu
pnici potom vedú i k zl~·m ' -ýslcdkom v ob
lasti ekonomického zhodnotenia, k za(aženiu 
štá tneho •·ozpočtu a k upevneniu nesprávne
ho dojmu ohro,·skej strato,·osti kultúrneho 
rozvoja. Pr·ejavom t)•chto nedostatkov v ob
lasti riadenia sú potom nj otázky sprúvnej 
kvalifiko"anosti kádrov, nedostatok znnlosti 
problemat iky zo strany jednot liv)·ch zod
po\'cdn)·ch pracovnikov, u pla tr'íovanic istého 
volunta rizmu namiesto \'CCncj oricntovauost i 
vo faktoch, podccríovanie sociologického , ·:;·-
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skumu , . oblasti hudobnej kultúry. vulgari
z:itorské zneužívnnie listov posluchúčov roz
hl asu. \ ' neposlednej miere sa tento nedosta
tok preja,'llje aj na mie le najcitli vejšom -
v oblasti hudobnej v~·chovy a osvety. Nic 
j e pra,·da, že by si naši hudobní umelci 
alebo ,-ii z slo, ·ensk\·ch skladateľ ov neboli 
u,·cdomovali nalielw~·ost riešenja tej to pro
blematiky . i'io :r.a tohto s1nv1.r riadenia ne
holo " našej moci o,·plyvnit faktick~· stav. 
l'\iet napl'Íklad potr·cbný počet kvnlifLkova
n)·ch hudohn~·ch pedagógov, pre tože v raj 
nie t pre nich miest. ~iet d obrej hudobnej 
v )·chovy, lebo niet kildrov - a tak to ide 
stúle d okola. 

Z!lú sa, že mnohé z t~·ch to nadhodených , 
no dosiaľ net·icšcn)•ch problémov možno pre
'"icsť na spolocného meno,·a tefa: nedoriešc
nie otázok proporcionálne správ neho a sú
čn<nej v\-vojovcj e tape zorlpovcdnjúceho roz
dclenin kultúr·neho pr·oduktu. Ak ~a v eko
nomickej oblasti nemôžeme zaohis( bez dô
slccL1ého vedeckého r iadenia \ 'ŠCt k\·ch zlo· 
ziek :l ma.'(irmílncho spoločenskéh~ využí
\':tnia hmotn5•ch stntkov, tam :mi v tejto eta
pc nemožno súhlasil. ab~- sone r·ozdeľovanie 
kuiLúrnych hodnôt poncchúvali živelnosti, 
čiastkov)'TTI akciám a záujmom jednotlivcov 
a ncusilovnli sa o to, aby celá naša spoloč
nost co najiutcnzÍ\'nejšie využívnla pre svoj 
zivot všetky kult úrne hodnoty. P reto nús 
znujíma, kde sú prck:lžky, ktoré zapriči riujú 
pomcr·ne pomnl:i• r·oz,·oj vkusu niektorých 
, ·r·stie,· spoločnosti , niekedy jednostrannú 
kult úr u u orienttíciu a pod. V popredi stojí 
otázka. ako daC d o súladu pomcl'llc vysokú 
ekonomickú hladinu našej spoločnost i s bo
hatým a všest o·ann~·m vyuziHrn kultúrnych 
produkto,-. 

Táto s,·ojou podstatou ozaj socialistickú 
úloha pr·cdpokladú organ izačné opn trenia. 
ktoré sú špecifické núšmu spol očenskému 
zriadeniu. treba ich však hľnda( a nanovo 
r·oz,;jnf , . samotnom procese kult úrnej rc
,·ol(ocic . • \ko základné v)·chodisko ku kvali
tatívne lepšiemu spôsobu ri adenia nú~ho hu
dobného života vidíme v zriadení takého or
gá nu. ktorý by bol z ložen ~· z popredných 
odhomiko,· a zústupcov najdôleži tejších in
stitú ci í a \' základn\·ch črtilch b\' ústredne 
riadil rozvoj hudobnej kultúry nn ·Slovensku. 
.\' áš s\'äz ponúka " tomto smere svoju spo
luprácu a pomoc. 

Záver 

Treba podčinrknut: , že ~a hrdo hlásime 
k m noh)·m pozitívnym výsledkom, k VTchol
n )on1 dielam i mnoh)•m čiastkov~·m prácam, 
z ktor)·ch sa formo,•al cell,ový profil na;C'j 

~ ~ ~ ~ ~lffi l r l l~~~~~~ ~ TVORCANOVEJHUDBY 
V Antonovi \Vcbem ovi si musíme ctiť nielen veCI~ého sldadatela, ale 
ai skutočnéh{) hrclinu. Odsúdenú na totálny neú~pech v hluchom 
svete neveclomnsti a (a/wstainost i, neochvejne ;;otrval v brúsení svojich 
diamantov, svojich j"gnjúcich sa diamantov, o doloch ktorých mal 
taktí dolwnahí ;;na/osť. Igor Stravinskij 

Hok 1883 je dôležit)·m letopočtom v de
j inách ľudského myslenia a u meleckej tvor
hy: zomiera Wagner, !.Janet a Í\larx, narodi 
sa Ka fka a Bl'llckner vy tvori svoju Sied mu 
symfóniu. 3. decembra 1883 sa nru·odil 
Anton Wehem . 

W ebem . Včem meno - dnes pojem. Po
jem pre každého, kto v ie oceniť veľkosť 
umelca, ktorého nič nemôže odradiť od na
~túpenej cesty. Pojem pre Jmždého. kto si 
váži veľkos( a ílu charakteru. Pojem pre 
každého. kto vie oceniC skromnosť a veľko
rysosť gé nia, žijúceho uprostred sveta, ktorý 
.;a správn macošsky ku géniom. 

\\'ehern - na rozdiel od chänberga -
nebol rcvolucion[u·om. Schänhcrg - to je 
nckľudný umelec, hľadajúci dinma.n ty; hrad:i 
na rôznych miestach . neuspokojuje sa a 
hľadú ďalej. W eberu je brusič diamantov, 

súčasnej hudobnej ku ltúry. Budúce podrob
né, vlnstnc historické hodnotenie minulej 
etapy osvetli viaceré z t~·chto tcnd encu n 
činov 3 dotvori nn;e Leraj; ic predstavy o 
súčnsn)·ch v)'vojov)•ch tendenciách. Snaži li 
me sa. nby náš referút ponechával dostatok 

priestoru pre ó al; ic ú vahy n h!n,·nc aby ho 
azda n.ickto nechápal ako r·C'ccptár na p ro
blémy, ktoré si mú rieš i ť knžd5• tvorivý 
umelec sám. 

Bude vžd y d oležité, aby nj nové sviizové 
orgány veľmi citlivo pristupo,·ali k dia'ekti
kc života a tvorby n mali schopnosť rozo
znať, čo je v dnncj etnpc v)·voja n:'tšho hu
d obného umenia doha~ínajúcc a čo nesie v 
sebe zárodky pozitívneho vývoja, aby mali 
schopnosti rozvíjať všetko, čo je pre život 
našej spoločnosti zdravé. Pcrspekth-y r-ozvoja 
našej hudby musia zákonite počítať so špe
ci fi ckými podmienkami nášho národného ži
,·ota a jt•ho umenia, čo holo i zostane urč i 
tým ka talizátorom progresh ·nych snažení. J e 
isté, že spolunažívonie našich bratských ná
rodov hudc i naďalej ovplyvňovať kryšta li
záciu kritérii a celkový vývoj nilšho hu-

snmcúva ich v jednoduché tvary a z nich 
potom vvtvtíra p··nvé klenoty . K lenoty, kto
ré pristanú iha človeku s jemnou a vníma
vou du>-ou. 

Bol človekom nenápadného vzhf ad u, ne
pôsobil dojmom umelett. Ale za jeho shom
n ~-m von knjškom skrývala sa natoľko silná 
o•nhnn•f. že udala smer celému ' ')-voju no
vej hudby. 

\\'cbel'llova hudba je umením mikroštruk
túr. Každú z t)·chto mikroštruktúr má svoj 
tvar, svoju hustotu, svoje pôsobenie, svoje 
miesto v nadradcn)·ch štru ktúrach. J e ume
ním so "zaostren ými" detailmi. Sústrcdcnos( 
nn V)'PľllCovanic detailu vylučuje mnoho
\Tavnosť, vedie k stl'llcnosti, k jasno~t i 3 

zhustenému prejavu. Výsledok : maximálna 
informácia a minimálna redtmdancin. 
Jemnosť štruktúry Webcrnových diel moi-

dobného u menia a iba naše spoločné úsilie 
núm môže :r.arueiť úspechy pred cel)·rn sve
tom. 

Dal ' i progresívny rozvoj našej h udby mu
sí počítať s difer·encovn nosl'ou nárokov ro 
vkusu núšho fuclu, vyplýva Leda z tnlentu 
tvorC'ov, ak5•mi formnmi n cestami sa svojej 
dohc a spoločnost i prihováo·a. 

Xo, ·é sviizové orgány budú musieť roz
víjať doterajšie uzá,·ery v konkrétnej práci. 
ktol'Ú - alw v iete - si vžd y vyžadovala 
n bude vyžado,·nť veľ a pracovnej energie. 
času , trpezlivosti, tolcrnntnosti, priateľského 
a kolegiálneho ovzdušia. 

]( takejto plodnej a tvorivej spolupráci 
voláme všctk~·ch členov a \'Šetci si žclúme, 
ab y vzájomná dôvera a tvorivé ovzdušie boli 
základom našej budúcej práce a cľalších veľ
k~·ch tvorivých či nov. Tým najlepšie sp l
níme úloh y, V)'Piývaj(rcc pre n{ts zo z{lverov 
IT r. sjazdu S väzu československých sklada
teľov a spoločne s našimi českými súdml1.mi 
a kolcgnmi vyvinieme úsilie na obohatenie 
hudobného umenia v našej socialistickej 
\'l asti. 
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Anton \Vebern 
( 188:1- 191,.) 

no po·im\'nnC k jenuoosti f:ll'ieb a t\·aro,· ob
razo,· \Vassil y ].;andinskéloo. Obaja hľadali 
zúkladné tvao·y umenia, elementúrne zúkoui
tosti a vzťahy. U \\'eberna hovorí jedna nota 
, ·iac než v tmdit:·ncj hudbe celú veta: u Kan
dinského loovol'i eieftl\·etlome použit ~· clc
mcntíorny tvao· - bodka, priamka. krivka. 
kruh, troj uholník - \'iac než Y tradičnom 
,-~· t\'arnoon umení cel)· komplex predmeto,·. 
K:uodinsk y a Webern predstavujú cestu, kto
o·:'o ,-cdie spiiť až k najmenším prYkom ume
n ia. k najjt•n Hu·j>i<'m u tkani nt. k najclcmen
t~orncjsím sta,·cbn~"{ľl ka meoioon. Tie tt·cba 
poznať. 1 ic treba ovládnuť. aby z nich holo 
uoozné postavi( novú, d okonalejsiu budovu. 

\\'cbcrnovo poznávanie prenikú až k .. che
micky cis t~·m" pn·kono. Tie to llC\' ~'Slupujú 
izolo\'aoc, ale sú poclriadcné racionálnym 
n:lahom. V prednáškach. ktoré usporiadal 
" o·okoch 1932-33, zdórazoio,·a l Wcbcrn 
u ul nosť vvtvorenia množst,·a n:Cahov , . u
meni (nicien ,. hudobnom umení) . pretože: 
t'ím , ·iii'šic množstvo \'ZlahoY. t~·m je u menie 
zo·ozumitcľnej ši c. Na príkladoch z dejín hud
h~- \Ycbeo·n dokazuje, že v~·,·oj hudobnej 
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t \'o o·b~- smeruje k roz•u·eniu poctu \'7. ťahov. 
Toto je poznatok, ktorý mal pre ďalši v)·voj 
hudb~- rozhodujúci význam . . \ L ý mt o po
znatkom sa stal " 'ebern otcom novej hudby. 

St's tači, pochopiteľne, poznať prv ky ume
nia. nestačí ani poznať možno li vy tq'orania 
\'.t.lahuv. umenie vyžaduje \-iac: ciefavedome 
nao·:'ohaC s pn·kami a \'7.(ahmi. podriadi( ich 
i-tej estetickej koncepcii. A až teraz sa uka
zuje skutoi:nú , -cfkosf osobnosti Antona \Yc
h!'rna: c'lo\'ck. ktorý prenikol do najtaj
nt' j :.ich kútov hudobnej reči. človek. ktorý 
>a oboznúmi l so všetkými tvorivými postup
mi , O:· lo\'ek, ktorý poznú nespočetné mnoz
q ,·o možnosti hudobnej kompozície - tento 
o'· lo,·ck si , ·yberie pre s, ·oju ,,·orbu iba nie
ko fko no úlo tva rov a vzCal10v. Je lo skrom
nosť:' Alebo je to askéza ? - i\ložno oboje. 
Tu sa vša k odrúza osobnos t majstra, ktorý 
spoznal svet. v ie v r'íom ,-šak nájsf určité 
oniesto, ktoré vyho\'uje jeho naturelu a v 
ktorom sa móžc slobodne pohyboval. \'ic, 
ze jednota onôzc byť uskutočnená iba tam, 
kd e vl:'tdnc prisny v)·bcr·, a sloboda iha tnm, 
kde existuje dobro,·oľné obmedzenie Sl·ba 
sam(•ho .. \ zd a v tomto je tajomstvo neoby
i'ajncj ,-yr·o,·nanos li, j ednoty a komplexn osti 
cel~ho \\'cbcrnod 10 umeleckého odkazu. 

Je c,·olučn~·m typom umelca par cxccllcn
<"e. :\a 3J \\'eberno\'.:·eh dielach možno sie
dun\( priamy a pokojný v)·-,.-oj jeho hudob
nej reci ; niet lu žiadnych výkyvov (ako u 
.'chiinbco·ga) ani žiadnych rc, ·olucionizujú
cich zlomov (ako u Stra,inského) . Webernov 
n111eleck )• ,-~·voj bol priamoči ary, cicfavcdo
no~· a .logicky zákonit)·. J eho prvé diela sú 
hlboko zasadené do tradície nemeckej a ra
kloskej hudby. Passacaglia op. 1 hovod ešte 
o·eo'-o tt o·oon antikov: inšpiračn)•m zd o'Ojom je 
lu Bmhms. V ďalšieh troch dielach strúcajú 
sa l;ont(u·~- Lonality. Päť časti pre slúčikové 
kvuo·tcto op. 5 patrí už plne do nového S\ ' C· 

ta, v ktorom neplatia zákon y tonality. Len 
co su \Vebcrn vzdal tonality. začína sa v je
ho L\'o rbc p roces zlousCovania, zjcd.nodušO\·a
n.ia, po·occs minialurizúciC'. Styo·i skladby pre 
husle a kla,•ir op. 7 sú uz iba do·obn.:·mi 
niekoľkotuktovými aforistick)•mi skladbi~ka
mi: jC"dna z Piatich oo·ch t•s to·{oln \'ť·h ~k ladiC'b 
op. IO m:'o iba 7 ta kto,· a tn·:i 19 sek t'ond. 
Protiklad k hutnému. montmrentálncmu, mn
j!'s l :ítnosťou a pátosom naplnenému svetu 
cclo\' t'Č·crn.:·dr snnfón ii Bruckncra alebo 
~lnh lc o·a bol tak fntpnntn~-- že sa zrodil 
,-~· I'Ok: \\'cho•o·n komponuje Lo. i'o z rakt'o<
kcho s~·mfonizmu po Bl'llcknco·ovi ešte ostalo. 

Schiin.bcrg napísal v predsloYe k \Vcbcm o
,. ~-m šicstim bagatelúm op. !) : "Di csc Stiickc 
wi i'CI "'"' ,·co·stchcn, weo· dem Claubcn an-

!!l'hiirl. tlass sich durch Tone !'twa; nur duo·ch 
Tone Sagbarcs ausdrii cken lässt:· Vyjadri( 
tónmi niečo. čo sa dá ,-yjadriC ib a l ó 11-

m i . . . To je ,-[aslnc princíp klasického 
ty pu hudby, hudby "an sich·'. K tomuto 
ideálu smeruje \\'cbern , a preto opúMa este
tiku romantizmu a vvtvára nov\• klasick.:• 
t~·p hudby. Nic j e to: pravda, ,·,coklusici~
"'"s formy baroko,·cj a lebo klasickej hudby. 
jt' lo skutočne n o v )·, on od cr n ý khosi
<·izmus. klasicizmus i.·o clo z m v s l u t,·o..tn·. 
\' oieso'ío,· ~·ch c~·kloch op. 12 :_ op. 15 ob
ja n ojú sa ešte nÚZllnky dožh·nj úct'ho o·oman-
1 ického myslenia. Piiť kimono v na la tinské 
tex ty op. 1.6 znamcn{o defi nití vny n:'tsLUp 
no,·ej cc ly. Ľudsk:)r hlas je , . 10 1111 0 rlie lc 
ro\'nako tmk lovaný ako pno·L klarinetu a bas
l;la rinctu : žiaden p:hos, žindnc gest ft, ziad<·n 
n:h·al r itu. 

Pol:n úc 17. opusom, ko mponuje \Vebern 
dodl'kafo nick~-. Esteticky vydobyl túto po
:ríriu už ,. p rcd ch:ídzajúcich dielach, takže 
rwdoch:ídza k žiadnemu zlomu, práve na
opak : kompozícia s d,·an{ostimi vzújomne sú
nCazn~·m.i tónmi je logick~·m výsledkom 
\\'eberno\'ho hruda nia kla~ického ideúlu. Te
raz móže plne r·~alizova( svoje predsta\'y 
o nlahoch a pochopiteTnosti umenia. 

, . Kvarte te op. 22. Koncerte op. 21í a naj
mii , -o \ 'ao·iúci>ích op. 27 rozširuje W chel'll 
moznosti ' ')·tvorenia , -zfahov z oblasti frr
k\'cncic tónu na oblasť rytmu a hustoty . 
Sú lo zvláš( cenné z{trodol'né bunk,- nc
~koršej seriálnej hudby. A ďalšia ge;ri:'olna 
l: o·La : i· im väcsif• mn OZR L\'0 ,-zťah o,·. t~•ou j t• 
~klad ba lapid:'ornejšia , 1itruktúry postihnutef
u!'jsi!' - takú je \\'eheo·no,·a cesta od op. 
27 až k jeho poslr tlnci skladbe - l l. kau
t:'ole op. 31, ktorou vyt, ·o o·il bacltuvs kv 
t:'isté. hlboké n Ycľké d ielo. priazncnosf 
~ ,·cf k~,n majstrom bao·oka je tu zrcjm:'o. 
\\'!'lll'm sa sám rm: vyslovil o pnmlelt' me
dzi Racloo,·ou hudbou a " hudbou ,- :r. ľa loov". 
nkou je dodekafónia : .,Umenie fugy J . . 
Bnrlon mú za základ jedinú t(•mu. Cím invm 
mohlo byt toto dielo ako odpo"e<fou · na 
o t:'ozku: t:·o môžem s t\·mito niekofk\·mi tón
oni spr·a,·il ? J t' to ,-zci,- niet"o iné a· súčasne 
,-zd y to i té. Buch ch.ccl uk:íznf. čo \'~elko 
111ožno ,;.·ťažiť z jedinej m~·šli !'nky. \ ' pl':lxi 
je d,·anúsťtóno\'Ú hudba , . jl'dnotl i\'OStiarh 
niečo iné, ale , -o všeobecnosti jej slúzi za 
doklad ten i s t~· sposob myslenia." 

Co mózc byť pre umelca to·agickejšic nko 
žif v ,.hluchom svctt' ne\·ť'll omosli a ľaho
s tajnosti"? .\ko možno vyto·,·a( a pokrai·ovaf 
v "bo·\osen.í diamantov" napriek nepochopr
niu celého sveta? Existuje iba jedna oolpo
,-e(ľ : tento č lovek pato·il k tý111 wfk~·m 

)l'asily Kandinshy: /\res/" , f JI'f' ro(·eul.-u 
Európa 192-1 

oonoelcom, k torí mali pevnú Yieo·n vo vlastné 
d i,·lo a bol i presvedčení. ze s,·ojím umením 
ho,·oo·in iha to. o'·o m u s i a povednf. Svojím 
~úl'nsrúkoon bol skôr známy ako dirigent 
:o muzi kológ. Do konca s,·ojho života sn 
uczba\'il finant-n.:·ch {azkostí. .\ ž uickofko 
roko,· po tragickej smrti začína b~-ť \\'c
bcro1o\·o dielo objavo,·ané a na anal ~·zc je
ho skladieb sa , -zdelá,·a cel:'t gcncrúcia mla
tl~·clo umelcov. 

.\k je dne cel~- hudobn~· swt po,·inn~· 
'"'l"'"'·iC kri,·dy, ktoré sa na \\'cbcmo,·i 
za jeho zi\'ola páchali. m:'omc o to viac na
pravo\'al my, ktorí sme ešte ani v piiCdcsia
t ~·rl o rokoch neposk~· tl i Wc·bcr·novej t,·oo·bc 
:11:~· 1. 

Krivdy. pravda, nemožno napr;h ·a( fr:'o
znm o. :\crlwjmc po·rto znzni c( d i c l o maj

sto"'· 
PPter T\.o/man 
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Profesor Ján Strelec · sedemdesiatnik 
Sedemdesiate narodeniny profesora Jima 

Strelca sú priležitosiou , pri ktorej hodno 
zastať, obZI'icL sa a pospomínať. \"ceľ s me
nom jubilanta sa spája história v-• .miku a 
potom búrlivého rastu všetkého, čo dnes rc
pr·ezentuje slovenskú hudobnú kultúru. 

Pr·vá hudobná škola pr·e Slovensko v Bra
tislave bola tým laboratóriom, v ktor·om pro
fesor Strelec spolu s vtedajším riaditef om 
Fricom Kafendom od roku 1922 systematic
ky a zámerne zúrodňovali pódu, z ktorej 
ma li vyrastať generácie slovenských hudob
níkov. Vtedy 29-ročný Ján Strelec neprišiel 
na túto úlohu nepripravený. Levočské gym
názi um s vynikajúcim prolesorským sborom 
a kultúrne prostredie tohto historického mes
ta zobudili nadanie, ktoré si mlad ý študent 
priniesol z rodičovského domu. Stúdiom v 

Budapešti a v Spišskej Kapitule okrem filo
zofického yzdclania rozvíjal svoje umelecké 
ambície na hudobnom poli, ktoré potom zá
konite vyústi li v rozchod s pôvodne pome
rami predurčeným la1azsk)·m povolaním. V 
rokoch 1919-1922 bol jedným z múla Slo
vákov-posluch:íčov Pražského konzervatória. 
Tu ustálil svoju špecializáciu na odbor di
rigovania sborového spevu, zoznámi l sa s 
dobre vybudovaným hudobným školstvom 
českým a najmä s prácou a metódami ústa
Yu, na ktorom študoval. Pražské konzerva
tóriuon vtedy spominalo už 110. výroc"·ie za
l,.,;:cnia, Hudobná škola pre Slo,·cnsko v 
Bratisla,·e, na ktorú profesor J án Strelec v 
r. 1922 prichádzal, iba trojročné. Profesor 
Strelec, ktorý na škole okrem sborového 
spevu JWcdnášal množsl\·o tzv. priradcných 

ZOZ~A:\1 DIEL .L'iTON.\ \\.EBERN.\ 

op. 1 Passacaglia pre orchester ( 1908 ) 
2 ,.Entjlieht au/ leichten Kähnen" pre miešaný sbor ( .1908 ) 
3 Päť piesní pre stredný hlas a klav ír ( 1907-8) 
4 Pät" piesní pre •·ysoliý hlas a klat·ír· ( 1908-9) 
5 Päť častí pre sláčiliové hvarteto ( 1909) 
6 Ses( shladieb pre orchester ( 1910) 
7 Styri skladby pre husle a hlav ír ( 1910) 
8 Dre piesne pre stredný hlas n 8 ruístrojov ( 1910) 
9 Sesť bagatPl pre sláčiliové livar"/etn ( 191.1) 

lO Päť sliladieb pre orchester ( 1911- 13) 
ll Tri malé shladby pre violončelo a hlavír (1914) 
12 Styri piesne pre v ysoliý hlas a hlavír ( 1915- 17) 
13 Styri piesne pre soprán a orchester ( 1914- 1 ) 
14 Sesť piesní pre v ysoký Ilias. hlorinet, boslilarinel. husle a violončelo (1917-21i 
1-5 Päť duchovných piesní pre vysoliú soprán a 5 nástrojov ( 1917-22) 
16 Päť luít1onov pre v ysoliý soprán, klarinet a ba.~/;larinet ( 1924) 
17 Tri ludo1·é texty pre spev. husle, violu, hlarinet a bashlarinet ( 1924) 
18 Tri pie.me pre spev. Es-klarinet a gitanL ( 192.')) 
19 Dve piesne pre mie.~ar1ý sbor. 1;/arinet, bashlarinet, čelestu, gitaru a husle ( 1926i 
20 Sláéihnvé trio ( 1927) 
21 Symfónia ( 1928 ) 
22 Kvart.eto pre lwsle, hlarinet. tenorsaxof6n a ldavír ( 1930) 
23 Tri spev y pre stredný hlas a hlavír ( 1934) 
24 Koncert pre 9 nástrojov ( 1934 ) 
25 Tri piesne pre v ysolqj hlas a hla vír ( 193-5 ) 
26 .. Das Augenlicht" pre miešaný sbor a orchester ( 1935) 
27 Variácie pre Ma•' ír ( 79.36) 
28 Súíči/;ové lw arteto ( 1938 ) 
29 I. lwntáta pre suprán, miešanú sbor a orches/er ( 1939) 
30 Variácie pre orche.Her (1940 ) 
3 1 l l. liantáta pre soprán, bas, miesanú sbor a orchester (1941-43) 

kniJ1y: Cesta h novej hudbe (16 prednášoh). Listy Hildegarde Joneovej a Josefovi Humplí
kov i. (Všethy diela srí v ydané v Universal Edition, Viedetí.) 
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NOTOVÁ PR(LOHA SLOVENSK~HO HUDOBN~HO FONDU 

DETSKÉ HRY A RADOSTI 
Cyklus pre pokročilých mladých klaviristov 

l. NA DETSKOM IHRISKU 
LAD IS LA V HOLOUBEK 
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P•·.:un•ctov, bol s ucasne tajomníkom ustauo
,·iznc. ktor~í nemala pr:h·o \'erejnosti. Pre
myslenou organi>:ačnou prácou a nárocnc 
koncipovan~,u i studijn~·m i pl:inmi a ich re
alizúcio u prispel k pomcl'llc r~·ch lemu uzna
lliu skoly ako vcrejnopi':Í\'nej in; titúcie s o-
711at'·ením Hudobnú a d•·amatická al;adém ia. 
To bol P"''~- postupn~- cieľ na pochode k 
dmhfmu. ku konzel'\'atóriu. I len, dosiah
nut~· ,. rokoch vojno,·~·ch. nebol v treleo
n' ch konccpcií•ch o •·ganizácic hudobného 
školst\'a ostatným. 

Hok 1945 p1·ináša hudobnému skolst,·u 
dekréty prezidenta republiky o zriadení .\ka
démic múzick<·ch umení ,. Prahe a Janúč
kon•j akadémie múzick~·ch u mení ,. Brne. 
To bol signál aj pre p•·ofcsora Strelca. \'tedy 
ako prednosta lltHlobného oddelenia Povr•e
níct,·a skoi tva n kultúry pripravil n{,nhy 
zákona n dôvodovej zp•·á")' o \'ysokej ;kol,• 
m{,zick~·ch umení ,. Bratisla\'c a pote::il sa 
n>:·íknucniu , -, ·sokého hudobní•ho u čilišla 
Slovenskou nár·odnou radou r. J949 ako 
logického uzavretia kl-u1lll trojstupr'íovosti v 
odbornom hudobnom školsl\·c. Prá,·om za•a
dol potom , . prvom ;tudijnom rok u 1949

1
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ako prv)• za stolec rektora \'S"JU. 
úbezne s bohatou prácou or·gnnizačuuu 

roz,·íjala sa druhá, podstat ncj;ia z ložka o
sobnosti profc ora Jána Su·clca, 7lozka ume
leckého a pedagogického p raco\'11íka. Z roz
trieštenosti učiteľskej pr·ácc na hurh bncj ško
lc kryštalizuje sa zasviitený odbornik v ob
l::~sti l!'óric pre otázk~· hudobnej pedagogiky 
a v oblasti umeleckej p raxe v odbore diri
govania sboru. Pr\'á ;pccializácia pri,,icdla 
ho za ,·ysokoškolské katedry či ui: na b-\'
,·alej Vysokej škole pedagogickej alebo ,;a 
Filozofickej fakulte ĽK. druhá potom na 
Hudobnú fakultu Vysokej školy múzick~·ch 
lllllC'DÍ. kde pôsobí ako profesor dirigovania 
s boru. 

.\ko d irigent sboru okrem skolsk)·ch telies 
upriam il S\'Oju odbornú prácu ešte·,. ča och 
l~"'·ej republiky n ajmä na mužský bor brn
Lrslavsk)•ch učiteľo,· a potom na sbor Typo-

grafiu. Pravda. pr·i najlepšej snahe neboli 
•o eiile telesá schopné •·ealizovať v plnom 
rozsah u Strekove interpretačné zámer,•. Bol 
lo až Spevácky sbor slovenských učiteľov, 
na čelo ktorého sa posta\'il profesor Strelec 
r. 1945. Prišiel do sboru s plánom vyzbroj iť 
teleso, ktoré malo plnif úlohy reprezentatív
ne, programom tomuto p oslaniu pruneran)'111. 
Predovšctk<,n na novú I\'Orbu or·ientovaJ di
rigent St•·ciec dramaturgick)· plán sboru. Cez 
)ucho•íovc a "Ioyzcso,·e c~·kly na,·odil pr·o
fcso r Strelec nov~· intcr·p•·etal'ný št~·! , o ktorý 
sa spoľahli,·o opierame a ktorý vyvolal o
právn enú oz,·cnu i v otlbomých kruhoch 
česk)·ch ako S\'icži prínos do v)•konného u· 
menia československého. Oficiá'nym uznaním 
t<·chto Strelcov)·ch sn:lh bolo r. 19't9 udele
nie štá tnej ceny SpC\·äckcmu sb'lr·u slovcn
sk)·ch uciteľov. V tejto s(" ·islosti nemožno 
nespomenú( Strclcovc duchovné otc~vsi\'O 
myšlienky spoloé11~·ch festivalov sbor·o,·ého 
spe,-u s popredn~·mi uciteľsk)·mi tele ami. 

Boha té umelecké kú cnosti, podopreté o 
širokú rozhľadenosť v svcto,·ej vokálnej li
tcr·atúr·c v~ctl<)·ch obdohí, dúva dnl'~ profesor 
Ján Strelec plne do služieb v~·chryvy diri
gentského rlorastu na llurlobncj fakulte Yy
sokej skoly mttzick)·ch lllli('IIÍ \' Bratislave. 
Svoje pedagogické pôsobenie \'Šak n cobml!
clzuje iha na pôdu školy. 

.\ vla Inc až poslcclní- roky umožnili ju
bilantovi o•lobodiť sa od funkcií - >: kto
··~ch tu treba spomenúť asp01i riaditeľstvo 
SJo,·cnskcj filh armónie. k založeniu ktorej 
podstatne prispe l - funkc ií, ktoré, i kecr boli 
akokof,·ek dôlc.lité. zabrmio,·ali mu sú<;trediť 
s~ no p~lc nojvla~lnejsicho odboru, di•·igova
nra vokalnych tehes, a tak ulo:f.iť celoži,·oiJJé 
skúsenosti do publ ikácií o umení. \'cer jeho 
publikal'nú l'inn osf v minulosti - obmedze
ní•, pr·avda, po,·äl'šinc na denné a odborné 
1'asopisy - nemožno obís( pri profilo,·ani 
Strc

1
covej umeleckej osobnosti. Jeho odb •rne 

zasvätené kritiky pom;íhali S\'Ojho i'a~u dví
hať {rro,·e•'í interpretačného i tvorivého hu
dobného um enia. 

Dnes, pri spomienke na jeho 70-rol'né ži
,·otné jubileum, a n:im Yiclí. nko keby Č3• 
klamal. Profesor· tr·c'<'l' je plný elánu a 
cner(l'ie ~aJožil a di,·igujc dctsk~r sbor v 
~ratrslavc, JC umelcck<·m vcrJ,.,ci m S';SlJ -
Je z~a~ a nabitý p lánmi do budúcnosti. 
Pcvny ~-"·ot~ý kor·c•i má n(tš p{m profeso•-, 
akob y zl\·en~· z t\•rdej pôd~· hornej Oran·. 
kde a n~odil " obc! Kacvin 23. dccemb;a 
1_893. Tcs1m~ a z teJto skutočnosti pretože 
sr . u~·e?omuJCI11!'. čím ' ·'etkým eš

1
te môže 

Jms~ret k zv-:-·šo,·aniu slovenskej hudobnej 
kultur)'. Juraj Hatu~ický 
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Jubileum slovenskej 
hudobnej vedy 
K päfdesiatke prof. dr. J. KRESÁNKA 

:'lin jar roku 1939 odchúdza poslcdn<·m 
r)·chlikom z l'iemcami okupoYancj Práh y 
mlad~· sk ladat eľ a hudobn~- ,-cdcc Jozef Krc
súnck. Odnášal so schou d vn čerstvé diplo
my : ako absolYcn t mnjstro,·skej školy u 
skladatcf a YítézslaYn :\ o,·ákn a ako absol
vent štúd ia hudobnej Yedy nn KU. Jeho ná
\Tat na SJo,·cnsko n dastnc aj Ystup do slo
Ycnskcj hudobnej ku ltúry dia] sa v časoch 
rclatíYncho úpadku sloYenskcj hudobnej ,-c
dy. Odchodom profesora DobroslaYn Orla. 
zakladatrfa hudobnej skoly na Slovensku. 
zanik;í na čas J.;a tcdm hudobnej ved y na Ko
menského uni,·crzite v BratislaYc: zo Slo
Ycnska emigruje IYnn Ballo. Antonín Hoi'cjš. 
Karol Plicka a iní. OslttYa tu iba malú lú·st
ka hndobnovcdn ~·ch pracoYníkov a dostá,-a 
do Ycna t or-.~:o započatej pt·úcc '" oblosti zú
kladného y)·skumu dejín ~loYenskej hudby 
a slo,·enskcj hudobnej folkloristik y. Dlhý ča~ 
ncm{t Slovensko muzikologického pracoviska 
a ani prijatie hudobného ,-edca do bývalej 
S.\ Yt; r. 1942 ncznamcnnlo '" tejto situácii 
podstatné zlepšenir. 

) lind ~- Kresúnc:-k prichúdzn nn SloYensko 
(ClllCI" nebadane. Prijíma miesto ucitefa hu
<lobncj y~·choYy na Učiteľskej akndémi i , . 
Prc~oYe. Coskoro sn Yšak ~tá,·a zamcstnnn
eom ;\latice sloYenskej n tu ~a hneď ujíma 
Ycdcckcj práce. Studujc dejiny slovenskej 
hudby v tamojších arcl úvnych mntcriáloch. 
~kúmu sloYenskú fudoYú pieset'i najmä zo 
zbierok Karola Plicku. Toto štúdium je Yšak 
opii( rapsodicky prerušené. Kresá nek orlchit
rlzn na ,-ojenskú sluzuu. Vo Yojenskcj uni
forme. ku ktorej nemal vzťah, sn potlka po 
knsádíach i bojiskách druhej SYclo,·ej YOj
ny. Zdtí štnou zhodou okolností sa na čas 
dosláYa k vojenskej hudbe a odtiaľ opä( 
aspotí úchytkom k s,·ojmu praco,·isku. Ku 
koncu druhej S\"eloYej voj ny vo funkcii a is
tcntn bratislan kcj uniYenity stačí p•·áve zn
clum'íovať bohatú knižnicu a notoYv tll·chív 
b )•valého Seminá1·a pre hudobnú Yc<iu, ktoré 
tak húževnate budoval zn prYej republik y 
profesor Orcl. K nižnica sa mu stala zdúš( 
blízkou a milou ; stala sa mu odrazov)m 
mostíkom do ďalšej Ycdeckcj a pedagogickej 
pritce. Preto aj po oslobodení r. 19ft5. ke<f 
sa počas pôsobenia profcs01·a Konštantína 
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lludca t;"o\·a nadlho iba údd:bárom knižnice. 
nacháclza v tejto funkcii pozitíYny zm ysel. 
Konečne sa mu naskyt ln možnos( systcma
tirkcj p•·úcc a prípravy na budúce zodpo
, ·cdné úlohy. 

Bol ,. t)·ch časoch jcdin)·m muzikológom, 
k t or~- hol súčasne crudoYan)· aj ako hudob
ný sk lad ateľ. I kccľ nemnl zmysel pre ďalšie 
nt·g-tmizov;~nie hcuristickej činnosti v oblasti 
dejín sJo,·cnskcj hudby a hudobnej folkloris
tik~-. jednako len cítil od začiatku hlboký 
V7.iah a zitviiznosť k potrcbúm a aktuálny m 
o liazkam našej hudobnej kultúry. Využijúc 
cloYtcdajšic zbierk~- slovenských fudovi·ch 
piesni, podujíma sa na vedecko-teoretické 
zhodnotenie slo,·enskcj ľuJo,·cj piesne. Jeho 
hudobnohi~Lorické yzdclanic nemú medzier. 
no predsa hJa,·n)·m pofom jeh~ záujmu boli 
a s tt cliscipliny tzv. systematickej hudobnej 
n·d~-- p•·edovšetkým otázky hudobného mys
lenia. Z t)·chto pozícii pristu puje ku skú
lllaniu slovenskej fudoYej piesne n zo št)·Jo
Yého aspektu sa snaží stano,·i( jej charak
teristické črty. Tfllo metóda boln dovtedy 
sJo,·cnskej hudobnej vede cudzia a nic diY. 
že jeho dnes už známa kniha vyvolávala , . 
čase vy jdenin nrmalé rozpaky. Zakrtttko sa 
\"Sak ukázal jej prevratn )· v)·znam nielen 
pre tcó•·iu slovl"n , kej f udnvc-j piesne, al e a j 
pre cľnlší v)·voj slovenskej hudobnej vedy. 
Jel10 ,-cdecký profil charnktcrizuje už spomí
nnné idcúlnc pojcnic Ycdca s praktickou hu-

~obn~~- erudíciou : literatúra ako zd1·oj do
YtedaJSlCh poznatko'", hudobn<· mntcritíl nko 
základn)• prame1i skúmania. IČresánck nie je 
ty-p_om ~-edca, ktorý b~- brúsil sYojc text ~· 
s f1lolo~•ckou akdbiou a punt ičkárskou du
slcdnos(ou. J e lo originí• lne m,·sliaci Ycdcc. 
k1or~· polozí na papic1· , . mark~mtn ,·ch kon
tt~rarh svoje poznntky. prek,·apuj~cc spnt· 
,- ,<~la n,ovosfou ri~šcnin, či je to už jeho 
p•·aca ), p•·o~ lemall ~e umeleckého majs t ro,·
stva al ebo kndatt ~octálna funkcia hudbY. 

~r~~odolo?ic~ú ~trúnka Krcsúnko,·cj ~-cdcc
keJ _cm nosil m c JC v na ' ej hudobnej vede 
nova azda preto, že by prichádznl s ovcfa 
lep~ou cn•d!ciou a sčítanosťou súčasnej lite
~alury. nic Je lo prcdo,·šetký m o obitná črta 
Jeh_o vedeckého profil u. To sa prejavuje aj 
v _Jeho práec"lch histo ~· i ckých (ako je nap•·
PI"lspcvok o sJo,·cnskcJ hudhr J!l. ~ lo •·o(·ia do 
dejí~ sloYcnskej hudby, štúdia o hajdúskom 
lane• a pod.). nic nj v jeho poi:ctn <·eh roz
bor~ch sírč:u;ncj slovenskej hudohncj t,·orb~
a mc na poslednom n"ticslc a j , . uaono<>-ra
fickej prúci o národnom umelcoYi E un-e;o,·i 
Sucho•íovi. " 
• Od. roku 1953, po smrti profesora Kon
stanuna Hudca, p1·etrbla sa ich-la Kt·csánkov. 
ho_ sús taYného s túdia a pript•;; ,.~- - Z•·azu do
chadzn k druhému ex trému musí p1·ednášai 
a ~ast o ,-i~c ne~ (h-oj ·~úsob~k ucitcfskej 'nor: 
my_ na. u_mYer·ztlc. P1·1chúd zajú aj úlohy Ol'· 
ganJZm·nc. Spolupracuje na založení slo
YCusk~.ho hudobného čnsopisu, pracuje vo 
f~_ClliCh na Sviize sloYcnsk)·ch skladatcfo,
a_ u~ dlh< rok~- zastúYa fu nkciu externého 
r1ad tt cfa l stant hudobnej ved v S.\ V. Y<·
sledkom toho Yšctkého sl1 tieto · skuločnosii : 
~ e v podstate ui·itcfom a Ycdúcou osobuo;.
tou YO , -)·choYc našich hudobných , -edco,-. 

v 

~cn?•·ác_iou pi~~lcl"u tohto člúnku pocma1uc 
JC lvesunck uctl efom už ";acerých pokolení 
slovenskej hudobnej , -edy. Tak ako má Krc
s~~ko,·a ':edcckí~ tr peda~ogická práca s,·oj 
' ~ h.raneny prof• L tak aJ mladá hudobnú 
' "_eda zai·íua nadobúdať svoj u špecifickú f,-. 
ZlO~lÓIIliu. ktot·ú bude možné prá,·om n"a
z,·aL sJo, ·enskou muzikologickou skolou. Pre 
slonnskll hudobnú , -edu, pre jej roz,·oj a 
p•·oftl . ,- ~·pmcont l ncdú,·no profesor l"-l·csá
nek doku!1rcnt o perspckth-nom vi'·, ·oji. J e 
lo u~e l cna . a ~onzckYcntn{r koncepcia, ktorú 
' a ma ku _h.rc~ankoy)·m ,-cdcck)·m prvotinám 
:rko roznnuty strom k semia<'·ku. J e v tom 
d .ak ,-~·yojo,-/1 kont inui ta a dôkaz o n ·hra
uen~·clr h~úch Kresánkovcj vedeckej osob
nost•. kto.-a bola schopná dať už dot crnz slo
, ·cn~kcj muzikol_ógii v)·,·ojaschopné smcro
, ·nn•c. smcrovanJC. ktorému nehrozí módnn 
a ko njunktúrna pominutcfnosi. 

K•·csánko,·a sklada tefsktl C:·innosl. hoci ide 
ncpod1ybnc o talcntoYaného skladatefa je 
obmedzenú ča~oy)·mi možnosťami ktor~ sl• 
pop1·i _tofkcj p~dagogickcj. vedeckej n organi
~acncJ zann!!azoYanosti skutočne minimálne. 
Skoda , že je to tak, pretože sporadický nir
' • al k noto,·ému pa pien• neumožňuje tak<· 
ra• t, l~re~;inka-skJndn_tcfa, aký by bol prim~
rany JCho schopnostmm. J e to však dilema 
k?lizi_a po,·i rtností. Som pres,·edčený, že a] 
~am JUIH lon_t •·ád n!)ctujc sYoju p renikavejšiu 
skladatcfsku .. k[ll'lt•ru"" , . prospech tak<·ch 
n:·zn:unn<·ch i:ino,· v oblasti muzikoló:.,ic 
aké uz d;1es toj:r za ním. 

0 

' 

O ceste je rozhodnuté. \"efa iiťastin. síl a 
lll"lzcnllltost i k nej. pretože je ešte dlhá a 
llaltlé-"tiHtVÚ! 

Ladi.•lm· Burlas 

Rozlúčka so Simonom J urovským 
Al.-?b!l t?. d~-•. b~lo. tah Ta v iclí111. môi 

drahy a nas rmly S1mon. al.-o si ma •·iedol 
:;dola nahor. :; clolirly na v ysoký hreberí. 
,\ hoúu to dnes bolo. čo sme $tÍtpali kro/;. 
:;a_ !.-rohom - popri sebe - po t;vrdých hra
nach ostrých sl.-ál. :;atienenou i slnečnou 
prťou :Oj•·o_ta h ••ýšine ludshého ai umeleck é
ho x r !a :;c~11a, ce/horn tah. aho •·tedy. hecl sm e 
ro:;palen~ v chh~rlnom rcmnom. v :;duchtt t•·oi
ho roclrw lw hraJn kráčali s napätými ,y ,·almi. 
s pr~scn ·:;atím ne•·:;dať sa. a nera:; sme veru 
padlt , ale ne:;a.~tctli, nevrátili a nev:;dali sa. 

h!im v usolui Kri:Onó. L vo ia rodná krá.ma hora 
nebola v .Ylnci tvoiou. ' 

_Aho to len b?lo,_ ~š drahý_ S imon. 1' tých 
llllrk~ch - fufa vtctach na Jar, heá rástli 
bahnwtka popri halnei •·ode. hecl leto bolo 
honíceišie a ho ro:;/iate :Oc/e:;o. hecl na TI ran
_,[;ých ltílutch ~ol:l•italo b·ieťa a ~ k samým 
horerí om trtw•·ý ch hôr! 

A l;,o to len !1olo _:;a t ých detshých cias 
pri Starohor-~~~~'1 _ d?lme. pod strmým Swr
rnm. !ra. l;,oswnskach, pri .i;uštiacei lwsbe. 
hrabachoch. heá si :; grtiría pn ltla.Ye trci<·nic 
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po:;;nával lwmarrítov, devy - i všetk,ých, 
ktorí sa v tej doline rodili a čo :;; nej :::ai'Čas 
rána. :;volávajúc sa po m ene, puto•·ali :;;a 

chlebom poza chrbát Prašivej až do pod
brezovských :eleziarní. Alwby to dnes bolo!!! 
Je to však ta/; blí:.ko. ::.e sa pri prižmúrení 
očí mô::.eš s tými luámi ro:.právať. v idiet' 
••šetky farby , o·ary. teplo. chlad. A je to 
tak ďaleho - ako ha::.dá časom poznačená 
spomienka. 

R6d si spomínal. Rád s.í sa díval. Ale naj
radšej .~i žil tvoriv ·im ::.ivotom med:.í svo
jimi. Yieme to, dra hý náš Simon, vieme to 
ve[mi dobre, a/w ti bolo teplo pri srdci. 
keá si napísal, heá sí stvoril jeden :;; prvých 
svojich lru.clobných tv arov. ten spe" o domo
••e, ako si ho po svojom nazval V $pet·cn>ej 
doline. A potom ďalšie: Spevy :;;áhor6chych 
mládencov a Oravské tance. 

Vieme aj to. ::.e T•·oie srdce udieralo. ba 
štiepalo, mladi~tvou silou umeleckú maté
riu, dunelo práve tak ako tie kromp6če ,. 
ruluích mláde::.e na Trati dru=.by, k ecC sí 
písal sl;/adbu Radostné sút'a::.enie. 

A toto Tvoje hudobné srdce. T t·oj duch. 
to bolo v iac ako len filmová kamera. lebo 
si ním snímal hrásu, Cudslwst'. t " rdos{ i ra
dosť •·o filme Varuj. vo filmoch Sa trosktích 
•·yrastcí ::.i•·ot, Pole neorané či La:::y sa pohli. 

1\ to vJ)stra:iné ,;varuj" nezostalo u Teba 
lctl ako ttí=.ba. ale sa menilo. naraFtalo " čin, 
'-'0 výstra=.ný a ••arovný čin, ktorým si sa 

po.,tavil do radu bojovníkov :;;a ::.ivot, :;;a 

pohrok. :::a radost' detí , :::a radosť všetlt ·jch 
nás. keď si skúval svoju Mierovú symfóniu. 

Za koho sa •·tedy, náš drahý Simon. o:.valo 
J'.,oje tLmcleché srdce, keď si nám dal balet 
Hytierslw balada, keá sí n6m dal dielo, v 
htorom túh·aš pohorenémtt ľudu :.iť a zví
t'a:.iť!! 

.Y ech je po=.ehnaná rosa. slnko. voda a 
deto/{ ::.it•ot Tvojho rodného kraja :::a to, 
že 1'a tahéhoto od mladosti - i keá tvrdo 
- ale pre n6s skúval. .Ze Ta pripravil tak 
.~ tatočne. :.e si 11edel da( národu to[ko, holko 
je prisúdené cCott a čestnou prácou každému 
uure/co•·i. 

.\'ech Tv oje krásne diela, T••oja lumtáta 
SuniÍ hora rodnú a Tvoja symfónia O živote 
večne pre ná., na T••oju pamiatku a na pa
miat/;u Tvojej práce znejú od jednej strany 
uaiiej dmhej vlasti a=. po druhít. Nech tie 
I'ÍI!J. htoré " Ytryshli :;;o srdca ce:;; Tvoju 
hru/Im - ::am narastaití od srdca k srdcu 
v nás, nech nás krášlia, ako krášli Tvoj 
rodnú domov majestátna TCri::.ná, hora Tvoj
ho srdca. hora ••lastenecká. hora parti:;;án
shei l:rvi - a to všetho pre čes( a šťastie 
[uclí. 

ech Tvoja pamiatha. nas drahý Simon 
lurovs/;1). :.owane u I'Šetkl)ch [udí našej 
krásnej vlasti večná! 

A. Očen[t~ 

Javisková premiéra novej slovenskej opery 
Státne divadlo v OstraYe uviedlo v ok

tóbri ako česl;oslovenskú premiéru oper·u sú
•'·nsnélto s]o,·cnského sklada tef a Júliusa Ko
walského Slávnos( lampiónov. Opern~· súbor 
zn ,·edenôn ~Ha Zde•'•kn 1-\ošlet·a sa naštudo
vania opery ujal ver mi zodpo,·edne. 

Treba oceniť, ze si autor zvolil súčam~· 
námet nesmiernej aktuálnosti - , ·aro,·anic 
pred nuklcá rnou Yojnou. Aj s jeho prístupom 
k spracovaniu dramatickej predJohy, ktorá 
zo.lína na činohern~·ch ja ,;skách značné ú
spechy, je možné sú hlasiť : skladatef zvolil 
úsporné , ·yjadrovacie prostriedb:y (v súlade 
s t)·m aj obsadenie komorného orchestra) , 
plne zodpo,·edajúce konverzačnému a ko
mor·nému chat·akteru drámy (vystupuje len 
piiťosôb). 

J e však šl;oda, že ideová zá,·ažnosť ná
metu nenašla rovnocenné vy jadrenie v rov-
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nako presvedči ,·om hudohnodramaticJ;om 
~rHaco,·an í a výr·aznejšcj invencii hudobnej 
r·eci. Hudba, najmii orchestrú lna zložka, má lo 
umocňuje a a kcentuje dr·amatickú predlohu. 
nehradiac na to. že libreto trpí - zvlášť 
,. pr,-~·ch scénach - rozYiáčno iou. Preto 
núm " tejto opere ch:)·ba v)'l'azn )·, v pra,·om 
zm,·sle slova hudobuodramati ckv yyjadro
vn~í účinok. Hudobná stránka ·diela často 
a4oby skôt· iha tvot; la hudobnú kulisu k 
deju, alebo ho len vonkajskovo ilustrovala. 
Pouzitie malého orchcstm nemôže mať vpl yv 
na nosnosť opcmého a koniec koncov akého
kofv!'k hudobného diela. Xaopak - ko
morné pot'íatie, zba,·ené verkoopern)·ch ma
nier a okázalej zvukovosti , by p r·cd poklada
lo najzhustenejšiu, najúspornejsiu , ale aj 
naj lapidárnejšiu zdelnosť a charakteristiku 
poslú,· i deja. Nestalo sa Lak: medzi poňatím 

Hudobné posiedky 
--~ S ČERTOM 

Skladatelia majú dnes \'Šl•obccnc známe 
fažkosti s li bretami. Preto ver mi pozorne 
'ikúmajú každú úspesnú cinoluu. (·i je , ·hodJlá 
na adaptáciu pt·c hudobné di,·acl lo , . celej 
7únro,·ej šírke. l ste preto neprekntpuje. ze 
"ážneho záujemcu nasla aj známa burle knú 
komédia s vM:npn podtextom Posiťclk y s 
čct·Lom od J ana Dr·du. A C'Št!' tnencj preJ, ,·a
puje, že ním je >kladatef Lud\'ik Podéšť . 
J eho predchúdzajúea tvod>a pre film a rli
,·adlo - najmii Apokryfy - jeho spri evod~· 
k pohybov)'m š túcli:ím a v)•luí·ne tauei:n(• 

>ped .ckej a orchestrálnej zložky došlo J, ro~
pont. Or·chesiC'l' je orienton111~· "nahou o ne
t radičnú z,·u ko,·osť. ale spe\'ll:Í línia je kom
ponoYanú skôr opačne a npnnchádza oporu 
, . n:ístrojovej zložke. T o kladie značue ob
ťažnú úlohu aj po interpretatnej str·ánke. 
lebo spevúci nic sú inšpit·ovani orch!'strom 
a stoja vo s,·ojom snažení o maximáln~· v)·
raz temer osamotení. Diskutabi lný je i z[,,·c•· 
opery: od jeho poríatia je len malý krôč1k 
k štýlu happyendov~·ch operctn )'ch finúlc. 

Operu hudobne naiitudontl Zdenčk Kosier. 
;\'icl sporu o tom, že dramaticky ,-yostre
nejšie naštudovanie a najmii dcklamn(·ne 
, ·)·raznejšie spevácke por'íatie by d ielu preds::1 
len pomohlo. Hodne v tomto smere pomol tol 
oper·e J. Stych. ktot•)r prevzal predstavcnit· 
·I'Šie pred pr·emi{••·ou po Košlef'Ovi k t01·\• od i
'<icl do US.\.. Styeh di riguje pred st~venic 
~ tarost J i ,·o, doslova , . kazdom okamžiku mo
deluje hudobný prúd k čo n::1jviič'ej plas
t ičnosti a účinnos t i. Stati ckému dielu IJ, · bolo 
pomohlo, keby bol režisér I lja llylas ~· spo
lupráci s 'i·t , ·arníkom Zb~·t'tkom Kolúi·om 
a. h . ešte viac Yyhrotil konfl iktnos l' deja i 
postá,· (dramaticky účinnét je Yšak scéua, 
~de .. Yan1amoto spomína bombanlovaniC') . 
S\'OjtCh úloh Sa \'Cr mi dobre ujali \'SC!Ci 
účinkujúci - najmii J an Kyzlink (Y:~ma
moto) , Cenčk i\flčák (Eathed y ) a Oldrich 
Lindauer (Sido). :\'údejne sa rwedstn,·ili aj 
novoangažovaní mladí spe,·áci J itka Ko,·afí
koní (Yu ki) a Pa,•el 1-ilm·ica (Jame ·). Al
lemujúci R. s ,·ozil nemohol už S\'Ojimi hla
"0\'~·mi predpokladmi splni ť požiada\'ln· t'rlo
'hy a je skutočne ol{tzne, prei'o ho vôbec ob
'SadzoYali ; pekný v)rkon Yšak podáva v úlohe 
Eathcl'lyho Y. Zouhar, i kecr nem{1 b('zci tnú 
,,·et:íckos( ~ lli:úkovu. PŕemvRl Vrba 

sklad b~· ukázali nielen jeho znameni té pred
pok lady pre opernú tvorbu . ale zv)·rawili aj 
niektoré i-rty, ktot·é sa práYe na zhudobnenie 
Drdo,·ej h ry dobre hodili. J e to Podéšťo,· 
l:'r ska,~· humor·. hlbokt\ rudskos( jeho hudob
ne j •·eč i. zmysel pn: účinok a modernv zvuk 
i široká stupnica invencie. • 

l.'k:í.zalo sa Yšak, že nebolo také fahké 
up ravi ( činohern~· originá l do podoby Yhod
n{·ho operného libt·eta. Skt·tmi a úpravami 
•a lo skladatcro,; - kt')r~· sa tejto práce 
njal sám - podarilo, i keď, pochopiterne, 
musel obetoya( mnoho mil)·ch epizód a o
kliesniť r·ozuzlenic deja. Zhudobnené Posit·cl
ky s čertom majú však ako cc-lok i v jed
uotlivých siedmich obr·azoch bystr·ý spC1d. 
pú tajú, pobavia, šír·ia radostnú náladu n -
nútia premýšrať. Ludvík Podéšť zaodel svoju 
hurlb.u do lesklého, Lrbl.ie tavMlO, st:'tle pre
menll\·ého satu. ~!ohol si lo do,·oliť. pretože 
jf'j základom sú zdraYé, nosné nápad~·, trrfná 
<'hamkteristika osób a si tu:ícií, zmysel pre 
{!r·adáciu. dramatickú zápletku a nepodce
r·,o,·ani!' oddycho,~·ch pasúzí. Skvele a cel
kom fw1kčne sa autorovi podarilo spojif 
t J·acl ičnú fakt úru reci tatívov a ariózm·ch 
mi!'st s r~·Lmom a v~'l'azom modern~·ch ipo
l ol'C'nsk~·ch taneo,·. Pod mikroskopom by 
sme zaiste mohli nájsť ncclo~tatkv parti
t(u·y, hlavne v stavbe a v zúvcre'n~·eh scé
nach. kde si skladateľ zo skromnosti n ('chal 
uj•ť hociktorú grad<íciu a niek toré cfektno·· 
,.,.,.,.rholenia. Bohato n:\ · v~ak odškodiíujc 
breji,·á humanistick1í nota Pocléšťovej hud
by. ktor·ú m ~·slí aj na šir·oké rady nového 
publika a pritom nikde nepúšťa zo zreteľa 
níwoky moderného hudobného divadla. ~aša 
'ír~asná opemá literatú ra bola nespor·ne obo
hatená o užit očné a hodnotné dielo, ktoré 
v S\'Ojom odbore priná~a mnoho vítan ých 
nov)•ch čŕt. 

Pre každú opernú novinku je často roz
hodujúce prvé pt·cd,·edrnie. i\' už - Ludví k 
PodéSť mal šfast ie. Ž!' jeho prvej celo\'ei'er
nej opery sa ujal diric:en t nudoll Valiatn so 
súborom SeYerol'eského cJi,·ad la. V krá rkrym 
čase v~·kresali liber!'ckí umelci z part itúrv 
h~r·úce isk'l'y. ktoré 12. októbra zap{tlili pr~
mtét·ové obecenstvo. Tlieskalo veľmi žiYo 
Oj)Cre a jej l\·orco, ·i, elánu. presn .,sti, spMiu 
a hlm·ne nen·čcr·paternC'j muzikáln?sti Ya
satod lO hudobného naštudo,·ania. vynncl•:'•
!lzaYej a preto vermi účinnťj réži i Ivana 
l. la nca a ,~·konom só'istov. z ktor\'ch treba 
meno,·a( asp01'í bodrého. z,·u•'ného Ja•·oslaYa 
Daniela v ú lohe ~I:Jrlina J\.ab{ttn. clegantn(•
ho Jar·osl::1va Slováeka , . ú lohe čerta Lucia 
a l<omického p ustovníi;:J J . Slov:íi'ka. 

Pavel Echstein 
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Slovenská filharmónia do novej sezóny 
Už niehoľho rohov sústav ne sledujem na stránhnch S/ovenshej hudby výkony orchestra 

S lo•·en.vkej filharmónie. ,,tal som tah prí/e:.itosť hodnotiť v ynilwjúce, priemerné i menej 
v ydarené " ýkony, dramaturgickú líniu koncertov, v ývin i rast orchestra, a preto 
oto·ore11i cfaHcj se::.óny chcel by som pouházať na niehtoré momenty, nad laorými sa treba 
::.amy.~liPť. PredodPtl;,ojiiL chcem hiti::.ovať v preva:.11e j •·iičšine pripadov štandardný počet 
~koíšoh pre ;·ysliÍpPniP orchestra be:. o/o[ adu na to. akt! shladby sa stu duj tí, či novinky. 
<'i kmet'wo·ý repertoár. Tento fa/;t máva obyčajne ;;(l ll<Ísledoh, že čím v iackrát sa ten-ktorý 
program opakuje. tým sttípn i jeho interpretačnti úro•·etl. - Piatkové honcerty bývajít 
.~prm·idla lepiiie aho štrrtlan·é. Ah sn nie/;edy stane. :.e pred hn:dotýždennými abonentnými 

.koncertmi ''!Jsltípi SF uielafp ;·onlw (v pro;•inčných s/orensh,rjch mestách a pod.) alebo 
'' cyhle .. Od v alNha po symfóniu" s t,rjm istým programom, býva tÍrm>eií opäť obyčajne 
vyššia. Soí lllÍm ::.míme tie~ prípady, že pre malú počet slaí~ok nestačila sa IWŠtudovai 
niektorá sklad/Ja. a tak ,. poslednej chvili d ošlo hu :.mene ( Suhore symfónie!). J e nám 
::.náme, že často ::.aostá•·a oíro•·e1í orchestrálneho sprieo·odu in.Ýtrumentálnuch /;oncerto•·. 
že i·asto '' máji-júni IW Bratisla•·sl>ej jari !Jý va orchPster početnúmi v ystúpeniami taký 
prefni.ený. že nemôže podať ani tahý 1·ýlwn aho normálne v se::.óue. Je tiež pravda, že 
lllllalú hráči orchestra stí mítcní hrai •·o .. •·!ípomnciach·' (a 1.-onečne i nt! orchestre stí na 
toíto •·(Jpomoc aj oclkti:a11t!) alebo '"eno•·ai sa i pedagogichej činnosti, pričom im ne::.ostáva 
čas na •·la.~tné •·::.delcírnnie a seba:dolwnafo•·nuie. Vo fillwrmónii. a/io aj ,. inúch orchestroch 
" nás, sa ešte nájdu hráči. htorýrh .,ldacly'' spočio·ajtí shór ;·o funkciontírčeni než v ume
/Pchej •·yspelosti! 

Stí to všetho problémy, /;toré nastolila doba, obdobie lwltúrnej revolúcie, a tie t.en to 
ani ••iact•j podobných prispeo·hoo· hnetf n eodstráni. no ''erime. že ::.vušovanim počtu 
hmlitných lwdolmýclo /;tidrm· .~a :.lep.,; .~ ituácin i no o·irliP/;u a S F nebttde musieť o/;hos
porlaroo·a[ .•vojimi ••y>·toípt•uimui tahti w•fhtí <'aM' miš/oo tí::.emia, a popri tom, čo je napolwn 
prirod::.ené, clrriet' ža[ tí rnrlu u:/1{1/fÍ i na ;;n/orruoičných pódiách. 

T en. kto m·n:wšlc,·oqoJ oktúhrové koncerty 
SF. si onúžc po takomt o o'ovodc m yslie(. že 
,-\·kon\' orehcstra ,. tomto mesiaci neboli 
s o~ácf ~a príslušnej ,-)·skc . . \fusion ho potešil', 
ze úro\·eto koncertov ( prm·da, s jedinou vý
nion kou - o tej ďalej ) neklesla pod štan
da rd, 110 lo nie je csle 7núonkou úspechu. 

.\a oh ·:írncom koncerte 3. a 1\. októbm p o
čuli s me popri YII. sym fónii Antona Bruck
nco·a pod takto,·kou Ladislm·a Slo, ·áka i ?I li
Inna Ba ucm ako sólistu , . 13cetloovcnovom 
Husľovom koncerte. Pre mladého umelca to 
hol tlotcnoz azda jeden z najt'ažších r epro
duk~n~·c l o oo·ieškov. Z tohto aspektu aj l>ri
Iu-očujcm k hodnoteniu jeho ,"S,konu. Zdalo 
sa mi. ze u Bauera tentoraz snaha nevybočiť 
z požiadaYiek klasického it~· l u d ominovola 
nad nnlPICo\'OU individ ua litou: k interprctú
cu pristupoval viac s in telektom, a v ýsledok 
- m:'tlo prieboj né, múlo kon to·astné, akade
mické poioatic Bcetho,·ena. 

Priamym pm l ildadom Baucr·od oo prístupu 
k dielu bolo yysl ú pen ic nemeck ej Lunelkync 
. \ nncrosy Schmidto, ·ej v Brahmsovom kon
certe B dur, op. S.':l po·c klavír a orchesteo·, 
IO. a 11. októbra pod takto,·kou (k h. c. 
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ľ.oulovíl a 1\ajtm. !loci jej podanie nieslo 
~(·no- t am i pef mlad ist,·ého nadšenia, po·imc
mno'oloo jej ,-cku . vrúcn~· ci t, q'ošeo'í i lyrika 
,.;,,ti,• doonillo,·ali popri ohdi\'uhodnom 
zd:'odoou lí olvnamickej foroo1~· dirla (krásne 
,•y b udo\'ané go·adácie). 

11ralonoso,· koowcrl pr!'tl l·hfodzala Akade
oniek;'o p o·,·tloloo·a toho istého skladateľa a vy
' lo·iNial ho Filhao-monick)· koncert P aula Hin
d!'noi tha, kt or~· dal ,. 6 vari:íciúch možnosť 
jcdno l li,·~· o oo nústrojom a skupinám ukáza( 
s,·ojc kvali ty. 

Zú,·co·c i'ní· č íslo programu La ,·alsc od 
Mamicea Ravcla môžem'! chúpať ako anti
copacou programu nasledujúceho koncertu 
abonentného c~·k lu (17. n 18. októbra) , na 
kl oo·~· spolu s c~·klom .. Od ,·a lčíka po sym
fúnin" pii(krftl pri(;',kal .. zaujímavo" zosta
,·cn~· rcpcrto:í r stovky i tak~·clo posluchúčo\'. 
<'·o v zi,·otc azda ani o·az nenav štívil i kon
rrrt SF. Trnto "magnet' ' pozostúval z diel 
.Johanna i J ozefa Straussa - z ich po·cdo
hic r, ,·a lčíko,· a poliek. Johann Strauss sa 
takto stal u n;'ts ..-cTaka " vynaliezavej" dra
maturgii priekopníkom ,.kultúrnej revolúc·ic". 
To. čo dotco·az ncdok:'ozali ani populámy 

______________ ....... 
Cajkovskij a Dvoľ:ik. podao·i lo sn S to·ausso
vým valčíkom. Ak múm by( úprimný, mu
sím zauj3í, č i chcem alebo nechcem, postoj 
snoba 3 priznať ~a. že som 53 n a Straussov
coch výdatne 11 udil. .. Obdivoval" som priam 
peri fém c efektné rl m ladistvo (na ženské 
obcccnsl\'0 po·cdovšctk~·m) pôsobiace gest ú, 
" temperament·', "vrúcny cit" a k slzúm dojí
majúcu .. úctu k pred kom" dirigenta. na 
ktorej si zalo:i.il svoju dosť pochybnú (; a
ric·o·u rl ~ 1{1\·u . .'io prap.-:tvnuk J ohannrl -
Eduanl Strauss, dokúzal mnoh\•ch rozcítc
n~·ch div:íkov dojať k slzám. č~ pokladúmc 
za ,·cfk ~· .,úspech", ktoo·)· sa tak hocikomu 
nepodarí. 

Poslccln0 ,·yslúpcnie Slovenskej filhao·mó
llic 21\. a 25. oktúbm nieslo sa v znamení 
príprn,· na z{tj3zd do .\nglicka. Co sa t)·ka 
úro,·nc, musíme priznať. že v po·vej polovici 
( \\"agncr - ou,·ertúo·a k Lohcngr inovi) nús 
~k lamala itrove ií slúi·ikcH·, ktoo·~·m su nedari la 
súhrn a najmii cclkon'·mu v\·razu clo\·bala 
>:fokladuú slávnostno-noystická ~tmosfén;. 

\lladú .Iaponka .Jacko Jamanc vystúpila 
pod tak tovkou Ladislnn1 Slodka ako sólistka 
v L kladmom konepo·tc C dur, op. l :'í Ludvi
:t,a van Bl•el ho\'l''lla . .Jej v~· kon ncprekroC:·il 
úmveoi ll:i;.Joo lcp':il'ho ahsoh-c11ta kollzcn ·a
tbria. 

2. poJo,·icrt progo·aonu mala u/. vysp elejšiu 
úo·o,·po'o. Zai·ala sa stútou z baletu opery Do
konal ~· bi:Ozon O< l l.usta,·a H olsta s pôso
bivou, pre ba le t vdmi vhodnou hudbou, 
ktor;'t je dokum entom toho, že jej tvorcovi
inici[ttoo·o,·i a jednému zo zakladalcfo \' a n
glickej núo·odncj skladateTskej skoly nt•bol 
cr•l koooo rudzí S\'Cl prv~·ch bale tov Igoo·a Sto·a
\'i nskc,loo. Pr·o;.rr·am uzat\'Úrala s~·mfonická 
suita .\l ,•tao norfóz, · od 11áo·odného umelca 
Eugena Suchoo'on ~ trochu p07J11cownou in
Širume nt(o ciou - , ·zhfadom nn od lišné la
dcllic k.Ja,·íra v Anglicku, ktoo·)· sa tnkto 
nahradi l Cl'lestou a lebo invm vhodn\rm nú
strojom. Strhujúce, sugestlvnc poda~ic \[c
lamorfúz ,-, ·vola lo Z3sl(ožcné ov:'ocie obecen 
stva d irigc~tovi. 

Počas zájazdu oo·chestra SF v Anglicku 
,. diíoch 3l. októbra a 1. n ovembra , .,._ 
stúpil , . Brat isla\'c Oho·ctenovov spcdcky 
• bot· ZJ Sofie (sboo·m njs tri Dimitr Ruskov a 
Ccorgi Robev) . . 

Podmanivé <'·aro y~·konu bulharských spc
,·úkov nespočívala , .o yyspclej technike, v 
plastick~·ch crescendách, v kovovo zn ejúcich 
d~·nano ick~·ch \'l'choloch. v mäkkých a nos
n) ch piaookach , v obdivuhodne zreteľnej ..-)·-

Oúrctettoo·ov SJ)('•·tichy súor 
Foto: J. H erec 

.,Jo\'IHJSti. ,. po·cs11ost i nú,ttopo,· alebo ..-yo·oy
nauo~li jl'drootJi,·~·ch o·cgislro,· i·i ,. šio·okej 
ská lc h lasového rozpätia od najhlbších pcdá
lo ,·~···lo hasov po v~·sok(· Ióny (kn'tsne nrtjmii 
, . soprárooch). a le pn•dov~clk~·m , . tom, že 
lic io alrihút~· sa prejm·ili , . neuv('l';lefncj 
f:ohkosli a najmii ,. ncnúsilnoon po·ir·odzenom 
prctl ro •·~<'. Ci to hol .\fo ro lt•,·crdi - mimocho
dom, cloá1m n)· m enej komorne, nzda i trochu 
,·iac pal eti ek~·. ako jl• 11 11ús z,·ykom. no 
vr(ocn e a št:í•lo,·o neskrcslene, či vúžne jem
rol· zn(uooc .\loz:u·tovo .h ·e \ 'Crum co o·pus. ci 
onnjcstútna monumentalita sboru z fl iindlov
loo .\l csi[tsa a lcho St r:n-i nskéloo Paslorcla či 
:So,takovi ťo,·a poém a St íchli sah ·v. Su kova 
Stasa i-arodcjnica, Suchooiovi Rod~1j by \'ÚS 

,.y mlúdcnci a m nohé rfalšic cl icla najmä z 
olom[of'r j hu lloa rskej l\'oo·hy s boloa t)'m vy
u:i. itírol folklóru - hor Yždv v edel ,.,·stihnúť 
podslalll lola\'llého v\•rozu on núlad,.' diela a 
, . tom najlepšom s lo~a zm\'slc ,·er~c tlmoči( 
, kladatcf ov zúmer. . 

Vlado Cižik 
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ZAZNELA HUDBA ALOJZA HÁBU 
:\a počesť 70. narodenín zaslú.lilého umel

-ca Alojza Hábu usporiadal s,·äz slo,·ensk~·ch 
sklndatef ov a SloYenský hudobný fond v 
~polupráci s KDK koncertné matiné v Brn
ti~laYe a v Košiciach, na ktorS·ch po úvod
n)·ch slo,·ách prof. J. Kresánka (20. X. Y 
Brntisln,·e) a J. Hatríka (21. X. v Ko~i
~iach) odzneli ukázky z jubilantovej komor
nej t,·orby. 

Boli to ~kladby komponované Y poltóno
,·om. ~t,-rftóno,·om a šesťtóno,·om systéme, 
ktoré odzneli premiéroYe Yäi·šinou na me
dzinárodn)·ch festivaloch súčasnej hudby v 
rozlil'n)·ch štátoch. lntrrprctmi týchto nároč
n\·ch skladieb boli členovi a i'\ ovál,o,·ho 
k,·arteta (.\ntonín No,•ák, Dušan Pandula. 
.Jozef Podjukl a Jaroslav Cho,•ancc), ktorí 
obdivuhodne a priam majstrovsky jedinečn<> 
interpretujú kvarteto zn k,·nrtetom absolútni' 
\Yvá/.ené a int onačne suverénne. Len vďaka 
h;muto prcsvedl·ivému a odusc,·nenému mu
/idronmiu i'lovákoYcov si publikum vcfačnC' 
:1 so živ)·m záujmom vypol'ulo tento fažk)· 

a náročný program: Ilábovo XII. slá~ikové 
št,·rťtóno,·é k,·arteto, XIII. poltónoYé kvar
teto (astronautické), ktoré svojimi dodcka
foniť'k~·mi zvukmi plne zaujalo poslucháčov, 
ďalej obzYlášť UJ>Útalo XI. šes ti no tónové 
k ,·arteto svojím atcmntickS·nt kompozičn}'lll 
spracovaním . .:'ia zá,·cr odznelo Xl\'. kvarte
to (štvrťtónoYé) ako čs. premiéra po ne
dá\'llej sveto,·ej premiére (8. X. 1963) v 
.\lnícho,•e, kde bolo prijaté s Yefk)•m nad
;cním. Do programu Xovákovcov na našom 
matiné dobre zapadlo predvedenie staršej 
Iláhovl'j skladby Toccata quasi una fan
ta,ia pre klavír. op. 38, ktorú s technickou 
zrC'losíou prednie~ol talentovaný posluchái' 
YS\IC Jozef Buh-a . 

Prítomn)• autor v príhoYore k jcdnotli,·)·m 
skladbám Y)'tYoril neobyčajne srdečnú at
mosféru v preplnenej koncert nej sieni. Zi
,·otnosť jednotliv)•ch systémo\' (štvrťtóno
,.ého a šesťtónoYého) zdôrazňoval ako od-
1'1lZ '-5•vinov)·ch snáh nvanq:~nrrlného pol-ro
kového hudobného um!'ni;J. J. Samko 

Konceríná sezóna v Košiciach 196~fl§_4 
Koncertn5• život metropoly v~·clwdného 

Slovenska hol doncdi"·na charaktcri~tick\· 
~vojou sporadi~nosiou a nezamcranosfou na 
nejakú programovú koncepciu. Táto skuto(·
nosť mala vefk~· vplyv na to, .le o uspo
•·iadané koncerty bol malý záujem, ktor~· o
vplyvl'lovala aj nevyho\'ujúca sála. kde 'a 
j<>dnotlivé koncerty uskutočiío,·ali. Otvorcni•· 
nového Domu umenia pri príl<'/.itosti toho
•·očnC'j Hudobnej jari a samotná skutočnost'. 
že l<oncertná S<'ZÓna sa nezužuje iba na ob
dobie Hudobnej jari a koncerty zacínajú b~ f 
,.,ta,·nné podfa určitého tematického plánu, 
hodne prispieva k zv)•šeniu nÍl\';tC\'JlOsti na 

koncertoch. 
:\'a úspešné prevedenie pravideln~·ch kon

•·rrtn)·ch podujntí sa v zna<'ncj miere ?acína
jú '~užívať aj dom Íl<'<' zdroje interpretov a 

sklndatefsk:)·ch produkcií. Preto sn už v kon
certnej s<'zóne Hl63 16'> popri vystúpcniaeh 
hosťujúcich umelcov ráta nj s pra,·idelnými 
ll\l''-ačn5-mi vystúp<'•~iami Košick{•ho rozhln· 
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,o,·ého o1cll!'~trn. ako aj domúcich sólistov, 
:,:rupujúcich sa z ut·itcľov konzervatória , 
::.tútncho divarlln a rozhlasu. I'oncertv sú 
rozdelené podfa nasledujúr<'ho tr-matického 
plánu: koncert zo skladieb mlnd~'ť'h sloven
sk~·ch sklndatcfov (október), sovictslw hu
tlohná t\·orbn (no,·cmh<'r). pie,,·,o,·~· kon
<'PI't (december), konce1·t z t,·orhy v~·chodo
,(n,·ensk~·ch skladateľ ov (janu:tr 1 !l6'o). kon· 
l'l'rt 7 diel J. Cikkera .. \ . .\loyz!'sa, D. Kar· 
" ' 'a (február), hudobn:)• romnnti7mu~ (m:o
t•ec). Do koncertov usporiadaných z domá
rirh .tdrojov sa zapojí aj Kn;ick~· komorn) 
orchC'ster, kto•·~· je svojou nickofkoročnou 
nbetavou prácou v propagovaní komornej 
1onrlhy jcdin)•m svojho druhu na '~-choc! non o 

~lovens\,u. 
TPodor Lipták 

Cci::.n Zelenay v titulnei úlohe (ih.l.;ero<•ej 
operu ,,Ir . . crooge na scéne S.\'1) .... 

Foto: .1. \':l\'ro 



La settimana internazionale nuova musica 

Od 3. do 9 .októbra 1963 konal sa v 
Palc•·me IV. medzinárodný t)·ždc,j no,·ej 
hudby. .\h•dzinárodn~·m je však iba čias
tol-ne - slúži predo,·'etk~-m na propa~áciu 
novej taliauskcj hudby a jeho u~poriadate
lia sa usilujú aj t)·mto spôsobom vytvoriť 
" PalE'm1a dôležité kultúrne centrum, ktoré 
by bolo uavšte\'O\ a nt~ cudzincami prá,·e tak, 
ako mestá severného Talianska. Za tvmto 
účE'lom rozšíril tohto roku hlavný usporia
dateľ, ktor)'1n je Gruppo univer itario nuova 
musica, rest iv:Jiové poduj3tia aj o stretnutie 

1-~---

hotové odpovede, palermsk)• festival kladie 
, l.,,)r otázky, pred,·edené diela tu majú po
väi'šine char:Jkter diskusn~·- ::'iejde tu teda 
o defilé 'rrholn)·ch hodnôt súčasnej hudob
nej t\'o•·by. all' o pn•hliadk11 zaujímav)•ch, 
experimentálnych nov)·ch skladieb, z kto
rých kazd:í ~a S \ o jim optlsobom zaraď uje 
do akejsi hudobnej diskusie. 

'Jkl!!m nirkork)·ch ,-~·uimick boli skladby 
ktoré ,. Palerme odzneli, novinkami z po Jed
n~· {'[, 2-3 roko,·. Z toho , -yplýva aj nároč
nosť jednotli,-)·ch konc·c•·to\', znásobená ešte 

1~~ 
--~·~-~-----------------------------------------------~ ·~ .................................... ... -

Homan 1/aubenstock-Ramati: Credentials - uktižlw partÍt lÍry 

spisovateľov a v budúcom roku sa na medzi
národnom t)oždni zúčastnia aj y)·tvami u
"'elci. 

Festival pozostával zo siedmich koncertov, 
jedn(•ho divadelní·ho predstavenia a šiestich 
korúcrencii, ktorých tematika zahriíovala ma
liarstvo, divadlo, poéziu a hudbu . • \tmosféra 
jednotli' )•ch koncertov je - na rozdiel od 
\'aršavskej jesene - skôr pracovná. Kým 
,·iičšina festivalov súč:Jsnej hudby (a nie 
je irh dne> už málo) prinúša, t3k povediac, 

Cei:;a Zelenay ( Scroogc) a dr. Janko 
....ll!li Blaho (Bob) v :;áverečnej scéne opery 
""'''I Mr. Scrooge 

Foto : J. Y:Jv•·o 

ne,kor)'llli večernými hodinami, keď poslu
cMč (aspoň z našich geografick)·ch oblasti) 
už nic je celko•n čerstvý: koncerty sa mali 
zacínuf o 21.15 hod., málokedy sa však za
čali pred desiatou hodinou. 

Hlavnou osobou festivalu bol nesporne 
Karlheinz Stockhauscn. Jeho "Klavierstiick 
rx·· a ,.;\lomentc 1", dokončené iba nedávno, 
dokumentujú ci ef 3\'edomú a predovšetkým 
veľmi hlbavú p•·úcu na rozvíjani toho štýlu, 
tej cesty, ktorú nastúpil ui; v "Refrain" a 
.. Ca,·ré". Oproti ,,klasickému" ;t}·lu pn·)·cb 
šty•·och klrsírnych kusov a ,.K~nt.ra-Punkte" 
pôsobia ".\Iomente I" uvoľnene, romanticky, 
v "KJavierstiick IX" nájdeme i miesta im
presionistickej farebnosti. Je to náznak toho, 
/e sa súčnsná av3ntg3rdn "romantizujc"? 
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Záber :; inscenácie Blasio••ho elektronichého baletu 

.Jedn'i·m z najmenej ricšen5·ch problémov 
v oblasti sítčasnej hudby je azda problém 
formv. Staré form y už iba zricdkakedy•vy
hoVl;jú a no,·é - tie sú pre J?Oslu~háča 
kameiiom úrazu pri pokuse o vrukJluttc do 
sveta novej hudby. V Palerme sa ukázalo. 
ze tendencie rozvíjania hudobnej formy sa 
roz,·Nvujú na dva základné prúdy, ktoré 
možno aspoií približne charakterizovať ako 
formovo statický a formovo dynamick5·. K 
zaujimavi·m clielam so statickou formou 
patril .. l nformel 3" Alda Clemcntiho ; šes( 
nHiácií tu pri.nitša v podstate ten i st~· zvu
ko,·\• t\·ar, pozmenený iba čo do d ynamiky 
a dlžky nôt. Zmeny sú v partitút·e znázor
nené graficky. Krajne staticky pôsobí pô
vabné dielo Američana ;\lortona Feldmana 
.. De Kooning", ktoré tento spolupraco\'Jlík 
.Johna Cagca, Christiana WolHa a Davida 
Tudorn ,·cno,·al americkému v\·tvarníko, ·i 
holandského pô,·odu. Celú sklaďba, určená 
pre piatich hráčov, prebieha v ma.xim:ílnom 
pianissime. i'íapt·ick nediferencovanosti d ynn
mickej. rytmickej, artikulačnej a fa rebnej 
,y,·olilnl táto hudba mčité napiitie, ktoré 
zanikú nž s doznením poslcdn(•ho tónu. 

:'\a in)·ch estetick~·ch princípoch je po
sta,·eiiÍt veľmi d,·namická forma "Schwin
~ungen" Rolanda-Kayna. Určit é zvukové e
lementy novej hudhy, dnes už verifikovaní• 
praxou (vlnenie tónu, glissandá. šumové 
pásma), vy tvárajú v Kaynovom diele skvelú 
jednotu. Eayn sa pritom neuspokojuje s jed
noduchými šumov~·mi pásmami, aké uží
vajú napríklad Pcndcrecki či Kilar, šumo,·ŕ 
pftsmo je pretiho nadradenou štruktúrou , 
-skladajúcou sa z množstva mikroštruktúr -
má teda SVOJ vnútorn~· pohyb. svoj vlastny 
ži,·ot. Jednotlivé tóny neustále kmitajú, mc-
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nia , i•šku, prech{ulzajú rômymi spôsobmi 
\' šumové pásma. z,-ukový v)·slcdok je ne
smierne interesantn5• a púta,~·. S vcfkým 7-á
ujmom (azda i kvôli interpretke - veľm! 
apartncj Cathy BerbcrianoYCj) sa streth 
.. Crcdentials·' Romana l [aubcnstocka-Hama
tiho na text z Becketto,·ho .,Cakania na Go
dota". Vokálny part je po zvukovej stránke 
qofmi bohat)•, jeho zvukov)· amhitus sa po
ll\'huje od prejavov smiechu alebo plaču cez 
,.~citáciu a .. sprcchgcsang'· až po bežný 
~fle'·· Tieto kategórie vok:'tlncho prejavu 
~kytajú ešte cel)· rad mcdzistuptio,·, ktoré 
llauhcnstock v plnej miere ,:•užh·a. Je to 
cc~tll , ktorú pred niekoľk~·mi rokmi tak ú
~ I)Cšnc nastítp.il Luciano Berio svojimi "Cir
cies". 

,.:\Iovcment for Orchestra·' 27-ročného 
Am01·ičnna Cornelia Cardewa stojí v strede 
medzi t)'-mito d,·oma estctick)·mi prúdmi: 
skladá sa z d,·och dielov - dynamického a 
slatického. 

\' ncoimprcsionistickom št)·le komponuje 
Cnmillo Togni , ktorého .. Rondcaux per dieci'· 
nic sú :~ni natoľko nové ( ducho,·n)·m otcom 
jc tu zrejme Boulcz svojím .. Lc marte:tu 
sans maitrc" a .. Pli sclon pli·') , patria však 
s,·ojou kompozičnou vyv{tžcnosťou, stricd
mosfou a ucelenosťou k tomu najlepšiemu. 
i'o v P:~lcrmc odznelo. Pousseurove "Trois 
chants sac•·(•s" ukazujú mú lo samostatné ho: 
toto di elo. napísnné r. 1951, je dohrc .. 0:1-

komponované··, t\·orivý \-ply ,· Weberna je 
tu však príliš poznateľn)· . 

I ntcrcsantn\-m pokusom o spojenie elek
tronickej hudby s modcrn~·m baletom boli 
.. Tcnsioni per strutture corcogrnJichc c mu
stcll clcttronica" Antonia de Blnsia . :\'emôže 
by ť sporu o tom, že elektronická hudba sa 

rm ((j1 rm ((j1 l Vl ((j1WI od vzni~u mikulášskeho lľ rmllľ rm rBl j ~l 
~ l!lJ l m LUJ (\\ l!lJ \l spevackeho spolku ll m l l l l m l nl ~ 

Po páde Bachovho absolutizmu vytvorili 
·sa na Slovensku priaznivejšie podmienky i 
pre \'7nik spolko,·cj činnosti. ;\ledzi spolkami 
mal i osobitn~· v)·znam spevokoly, ktoré sa 
v 2. polo,•ici 19. storočia stali najdôležitejšími 
hudobnými inštitúciami a hlavnými , ba tak
mer jedinými slovenskými rcprodukčn)·mi te
lesami. Dnes už pomal y zabúdame, že to boli 
pr{tve spevokoly v Tisovci a l\Iartinc, ktoré 
v predprevratovom období naštudovali prvé 
·slovenské operné predsta,·enia. Spevokolom, 
zamcran)'•m prevnzne na koncertnú činnosť, 
bol spcv1ícky spolok Tatran v Lipt. ~likuláši, 
založen}• v r. 1873. 

Bunka tohto spevokolu vznikla začiatkom 
60. rokov v mikuUtšskcj Besede, ktorá mala 
prúvo "i deklamútorské a spevúcke zäbn,·y 

'Usporiada(". pc,·ácky odbor Besed y oživol 
v či nnosti najmä po príchode mladého uči
teľa Karola Ruppeldta na mikulášsk u školu 
v r. 1870. Ruppcldt počas svojich štúdií v 
Prahe navštevoval spevácky spolok Hlahol, 
kde získal cenné praktické skúsenosti, ktoré 
potom využil v práci mikulášskeho spevo
kolu. Prvý koncert uskutočnil 14. mája 
1871. J cdn)·m z JO bodov programu bola i 
Marseillaisa, spievaná sam)•m Ruppcldtom. 
Roku 1872 sa spc,·ácky odbor Besedy celkom 
-osamostatnil a podal na schválenie svoje 
stanovy ako spevácky spolok Tatt·an. Sta
novy. podľ a ktor)·ch cieľom Tatrana je ,.pes
tovanie jeho cirkevného, lak i s,·etského, 

.dobre v1aze s modern\-rn tancčn\·m alebo 
pantomimickým prcjavÔm (u nás; žiaľ, ne
máme v tomto smere žiadne skúsenosti). vy
žaduje však ešte väčšiu zhodu a jednotu 
s luchového a vizuúlneho zúžitku, ako to bolo 
v de Blasiovom cliele. 

Na festivale sa objavili - akože ináč -
i diela provokujúce. Dadaizmus, ako •a ja,·í 
napt·íklad v Castaldiho "Anfrage" (skladateľ 
nc, ·áha kolážovitým spôsobom pou~i( úryvky 
/. diel 'Rachmaninova, Stravinského a mno
h~·ch ďalších) , je oslobodzujúci. Ale oslobo
dzujúci v mene čoho? - P t·itom je možné 
i kolážami pracovať s ist)·m vku om, ako 
lo ukázala " Antitéza" Maurícia Kagcla. 

.Jedným koncertom uctil palcrmsk~· fcsti
vnl dvoch "otcov" novej hudby - Char·lesn 
fvcsa a Edgat·a \'aresea. Kým Tvesova Jf. 
S)-rnfónia ( z r. J897-J902) a "Three Placcs 
in ew E ngland·' (1903-J9 L4) sú nevkus
nou miešaninou p rccitJi,·elého roman ti zmu :, 

zvl:\;te slo,·coského spevu v mužskom, žen
skom a miešanom sborc", schválilo uhor;;ké 
ministerstvo vnútra v r. 1873. Prvým cliri
;:rentom spevokolu, pri svojom vzniku 51-
členného (z toho bolo 31 žien) , stal sa jeho 
zak ladawľ K. Huppeldt. Spolok sa schádzal 
ua prtl\'idclné skúsky trikrát t)·ždenne. T,·o
t·ila ho slovensky citiaca mlúdež bez rozdielu 
sociúlneho pôvodu - študenti, učitelia. re
meselníci, garbiari - nadšená kr:ísou a bo
hatstvom našich fudovi·ch piesní i rodiacou 
,Jo,·enskou hudbou. Od vzn iku spevokolu do 
r. 1919 vystt·icdali sa za dit·igcntsk}-rn pul
tom Tatranu štyria "riaditelia": K. Ruppeldt, 
jeho syn Miloš, YácJa,· Vraný a P avel Gallo 
- z nich pn')· pôsobil v yše 30, posledný vy
~c j O mko,·. \'ran~· založil v rámci spe,·okolu 
okolo r. t906 i micšan~· tamburášsky súbor. 

Po hudobno-repertoárovej stránke prešiel 
•polok v prcdpt·evratovom obdobi '\-ývojom, 
ktorý bol v mnohom typický aj pre iné po
dobnŕ meštianske spevokoly. Od slovenskej 
fudo,·ej piesne a vl asteneckých piesni našich 
i cudzích - s priklonom k piesňam južných 
Slo,·nno,· v pn·om období existencie spolku 
- pt·ešiel postupne za zmenenej politickej 
• itu:ície pomatičného obdobia, poznačcného 
neistotou i poli tickou pasivitou, k sentimen
túlncjšie ladenej tvorbe. l'i estrácal však zo 
zt·ctcľa slovenské diela. O vrelom vzfahu slo
,·ensk~·ch skladateľov k Tatranu, v ktorom 
našli citlivého interpreta svojich diel. svedčí 

hanúlnou zábavnou hudbou on)•ch čias (od 
h ·csa bolo možné vybrať diela oveľa zaují
ma,·cjšie ) , sú Yaresovc .. Ilyperprism·' (1921) 
a " lntégrales" ( 1926) ešte stále vefmi aktu
álnymi a podnctn)-rni dielami novej hudby. 
Yari·sc, ktor)· bol po niekofko desnťroH 
po,·ažovan)· za outsidcrn modernej hudby, 
ocit:í sa svojimi star)·mi dielami uprostred 
dtujmu, uprostred dnešného hudobného e.x
pcrimcntovania. Existuje pre skladateľa viič
:.ic zadosťučinenie? 

Ktoré zo sklad ieb. i'o tohto roku odzneli 
v Palct·mc, budú mať ro,·nak)· prorock~· ,.~'
znam ako diela \'areso,·e? - l'ia takúto 
otázlm sotva mozno v súčasnosti odpovedať, 
a etimnna internazionale si preto kladie 
skromnej šie úlohy: predstavovať, obozna
mo,·af, polemizovať a konfronto,·ať. A v 
tomto smct·e vykonáva každoročný sicílsky 
fcst i,·al zá:,lu7nú pr:icu. 

Peter Kolmllll 
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Clenovia Tatrana asi .:; rohu 1908; v strede \ 'riclar V ranJi 

v~-..ečnc i tá skutočnosť, že pri šlyridsaťroč· 
nom jubileu Tatranu v r. 1913 venoval mu 
svoju Kantútu V. Fi guš·B~·strý , Chryzantémy 
.\L Schneider-Trnavský a pieserr pr·e mieša· 
ný sbor Kázala mi mati ~liloš Lihovecký. 

Dobrú umeleckú úr·ovcr'i Tatranu si ne· 
možno odmyslieť bez húže\"llatosti a elánu 
celého enscmblu, , . ktorom najmä ženy mali 
solídne hudobné vzdelanie. Z predpr·cvralo· 
, ·ého obdobia žiada sa spomenúť za všetky 
aspoň dlhoronú korepclitorku a altovú só· 
lístku Ofgu J anoškovú, činnú i v divadelnom 
u literárnom krúžku spevokolu, ktor·ý vznikol 
v r·. 1912 s cieľom dopl niť literárne vzdela nie 
mikulášskcj mládeže a naučiť ju sloven k~· 
]"lľ:I\'Oj)iS. 

ŠTYR l DSAf ROKOV 

Y poprevratovom období činnosť Tatrann 
postupne str~ícala na svojeje intenzite, čo sa 
muselo kon st atovať i pri príležitosti 60. ju· 
bilea spolku v r·. 1933, na slávnostnom 
koncerte ktorého spieval pohostinsky i só· 
lisla opery SND dr. Janko Blaho. V Lom 
čase existo,·alo v ~\1 ikuláši už vyše 20 rôz· 
nych spolkov. a tak Tatran v r. 194l celkom 
zanikol. 
Keď si pripominame 90. výročie vzniku 

Tatranu, ceníme si v ľíom koncertné teleso, 
ktoré na len čas nn solidnej umeleckej úrov· 
ni roznecovalo h.'lsktt k rodu, propagovala 
slovenské hudobné umen,ic a oboznamovalo 
verejnos ť s tvor·incou su mladou slo,·enskou 
hudobnou produkciou. .'iteiánia Poláková 

BEETHOVENOVHO KVARTETA 
V dejinách hudby ťažko náj sť súbor·, 

ktorý by jestvoval 40 rokov v nezmencno111 
obsadení. Kva rteto vzniklo v roku 1923 z 
irúcialivy jeho členov, odchovancov moskov· 
ského konzervató ria - Dmitrija Ciganova, 
\"usilija Sirinského, Vadima Borisovského a 
Sergeja Sirinského ; vzniklo medzi múrmi 
moskovského ko n.-:cn·atória a v prv)•ch ro· 
koch pôsobilo pod menom l{,·arteto mosko' • 
ského konzervalór·ia. 

V rokoch 1925 a 1927 sa zúčastnilo na 
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prvých dvoch všcsviizových súťažiach sláč i · 
kov)·ch kvarte t a d,•akrát získalo prvú cenu. 

Súbor, ktorý sn vyznačuje výbornou zo· 
hranosťou a kr•úsnou interpr·c táciou klasickej 
i súčasnej hudby a najmä ma jstrovským 
predvcdenim celého cyklu Beetho,·enov)·ch 
kvartet, dostal v roku 1931 pomeno,·anie 
Bcethovenovo l..·varteto. 

40 rokov sústavnej tvorivej práce, v iac 
al<o 8000 skúšok a asi 2500 konce•·tov v o
vietskom sviize aj " zahraničí, umelecká pro· 

pagácia najlepsích ,-zorov klasickej aj so,•iet· 
-k('j komornej hudby - to všetko nas,·ed· 
~uje, že ~~or patri medzi_ najvynikajúcej~il' 
J~vy \' sucasneJ hudobno-rnterpretačncj kul· 
ture. 

Všetci členovia BcNhovenovho k,·artctn s (r 
pr·ofcsormi na moskovskom Stálnom konzer· 
vatóriu ? svoju konC('l'lnú i'innosť spáj ajú s 
pedngog•rkou. 1-\úcl ~· z nich ma jstrovsky o· 
vláda svoj nástroj. Poras dlh~·ch rokov spo
ločnej práce vedeli plne podriadiť indivi· 
událnc osobito~t i s ,·ojho nnda nia 7Úujmom 
súboru . 

Dmiu·ij So lnko,·ič, kccr hodnotil interprc· 
tačnt št)•l kvart etu, v yzdvihol jeho " ,·ysokú 
nmz1kálnu kultw·u , d okonalý vkus a maj· 
s trovskú interpretúciu": osobitne , ·vzd,·ihol 
.. bezchy bnú zohranosť s(•bor·u". • 

_B.eperto.ár Bcetho,·('novho kvn1·te tn je vef 
n~ l bohaty ." roz.manit)· : obsnhujl' najlepšie 
•lle la rusk_eJ, sov1etskej aj ;rahranii:nej hud· 
hv od Glinku, .H ubicva po .\liaskovského 
P•·okofie,·a a Sostako,·i<·n, od Borcherinil1o; 
ll aydna. Smetanu a D,·oi·úka po Kodáh·ho 
lloncggera a Hindcmithn. · ' 
. neethovenovmu kvar·tctu Jli'Í iJadla fesluá 
nloha, keď prvýkrát prcch ·iedlo diela rus
k~·ch skladatefov-ldasiko,·, objavené v po· 
~ lcdných de_ aťročiach. dotcmz neu,·crejncné : 
h~rtclá Glmku (D dur). Arabieva. Cajkov
~kcho (B dur), klavírneho k,·intcta slái'i· 
k~w~·ch l~ií a exlcla Borodina, tr·och p rl'd · 
t~·m llCZ11amych k,·artct Tancjc,·a. d,·och ne
dokončcn~·ch diel Rachmanino,·a. 

Beetho,·enovo k,·artcto mri n ·fkú zásluhu 
"? rozvoj i sovietsk('j ko morn('j hudby. Umt'· 
""' tohto súboru dalo podnet pre vznik 
nulOzst, ·a vynikajúcich diel p•·c kvartctir. 
BN·t hovenonnu knwtetu s ít venované: \'I.. 
IX. a XIII. h ·artclo .\1 iaskovského. IH. n \·. 
b ·artcto Sostuko,·icn. 111. kn1rte to AJexan · 
d ro,·a, IT. kvart eto Glier·a. IT. b ·m·telo Gc
dikeho. 1\'. kvarteto · eb:rlina. ll I. b ·a rtelo 
~~mbendžia, If. kvarteto E. Knppa n in~ 
•trela. 

Tento znamcnit)· s(ll>o•· hol pn·)·m inter· 
prelom všelk)·ch kva•·tct (u tnk isto tri! a 
b·intct) Sostakovii:a, takmer všctk\·ch k,·m·· 
1('1 i\Jiaskovského, Il. li\·a o·tctn Pr·okÔficvovho 
siedmich (z dcviati ť'h) k\·ar·tct ehalina. rv: 
kva rteta Gliera, kvm·tet Gedikeho. ll. a ll!. 
k,·artcla Ale..xandrova. kvartet Kabnle,·sk~ho 
a mnoh ých in)·ch. 

K 10. v)'l'ociu i:i.nnosli udelili Beetlto,·c· 
novmu kvartetu titul Za; lúžil\· kolckth 
R F ll a k 20. v)'ro!-iu každé .. nu z jeho 
Nenov udelili titu l Za;l(ozil \· umelec R SFSR: 
,. roku 1946 bol súbo•· odmencn\· štá tnou 
('(' llQU . f.. S. · Ginzburg 

PÄŤDESIAT ROKOV 

kiievského konzervatória 
Pt·ed päťdesiat imi rokmi, r. 1913, začalo 

~,·oju či omosť kijevské konzervatóriwn . .\le· 
dzi pr·ofcsormi bol ,·tedy R eingold Glier, 
/nitmy skladatef -lo\ije,·čan. absolvent mos· 
ko,·~kého kon zervatória . R. 1914 bol z,·olc· 
n~· za rektora ústavu. Túto funkciu ~·yko
n;ínol do r. 1920. Za tento čas vedel vytvoriť 
IH'vn)· kolekti,· pedagógov z vynikajúcich 
hudobníko,·. Jeh snah y však často narážali 
na neporozumcrric, ha i nepriazcú cárskych 
h~· r·ok o·atov. Skutočný rozmach, plnokrvn)· 
:i-i_vot konzervatór·ia v príprave tvori,')•ch 
kad.ro.~·, na~tal až po Veľkej októbrovej re· 
'olucu. Brany konzeo·vatóri a sa vtedv nnši· 
o·ok?. otv?rili _dcť?.m pmcujúcich nad~ej u· 
kraJmskeJ mladez1 . .\lnohi z popredn)·ch u· 
krajinsk)·ch skladater ov staršej generácie sa 
~:zdcl:h·a l i v triedach tohto najstaršieho ukra· 
Jlnského konzervatória. Z nich treba spome
núť L. Hcvuckého, B. I:.Utošinského, G. Ta
ranova. F. l(ozického, G. Veriov ku, známu 
' P<' ' ·M·Iw Z. Gajdajovú, dirigentov N. Po
kro,·sk<·ho . . \.. Soroka, A. l<limova, ~- Hach
lina a in)·ch. 

. ."\a konci d,·adsiatych r·oko,· bolo pri ki
j('\·skom konzervatóriu po pn')· raz , . SS R 
,-~· l\·orené oddelenie ľudov)•ch nástrojov. Ye
rloc ho b~·...-al~· ; ludt' Ot. drres profesor .\1. Ge
li•. Za 33 rokov ~'·ojho 11' \'ania oddelenie 
,- ~·šk~lil o sl?vkľ bundttristov, hajanistov, 
d_on~roslo,·, gitarrsto\· a hulnlajkistov. Z ini
~·.•a tovy konzervatória mnohí poprední ukr;,1· 
Jortskí skladatelia napísa li skladby pre or · 
ches_t !'~ ľudov)·ch n;í trojo'' i pre sólo vé 
v~·uzrtte. 

.. Od polovice lrid, ia tych rokov vznikajú pri 
~~~J~'·skom ~onzen·atóriu no,·é hudobné uči· 
lr.'II:J . Rodi sa hudobn;í dcsa(rocenka so 
.'!.akrni sp?medzi mimoriadne nadan)•ch detí. 
f IC( O delr doslávujú všeobecné a odborné 
hudobné , ·zdclanic :dtrovco'í. Dcsaťročcnka jr 
-~·ojo·:íznou liahiíou kád1·ov pre konzen ·ató· 
•·.lllm. llnd?_bné učilištia vo všetkých ohla'· 
tonch UkmJmy usmero'í uj(t len casf svojich 
absoh-eolo,· na konzco·valór·iurn. Ostatni od· 
dJ{rdzajú do pra..-..:e .. \lc aj pre nich sú OI\ 'O· 

r·('né ;~oké mo~nosti dosiahnuť naj,-ys!;i(' 
hudobne vzdelarue bez odtrhnutia od práce 
na externom oddelCJú konzer-va tória. A tak 
o nl'm noho roko, · ,·šetci hudobníci Ukra· 
i i '" kej republiky budú maC ' ')·sokoškolské 
'/(l_cla~ie. Až aj ter·az mnoho umelcov sym· 
f IIIIC'k ~·ch OrChestrov, Operných divadiel, pe· 
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dngógov tristo hudobn)'ch škôl pre deti, 
okolo sto hudobných večerných škôl pre 
dospelých, dvadsiatich ôsmich hudobných 
nčilišť , to všetko sú odchovanci kijevského 
ko nzervatória. Mnohí súčasní skladatelia s 
hrdosťou hovoria o svojej alma m ater -
kijevskom konzervatóriu. Sú to G. a P. l\Iaj
borod, V. Gomoliaka, A. FiJippenko, I. Samo, 
A. Mucha a mnohí iní. 

Od polovice štyridsiatych rokov žiaci ki
jevského konzervatória podrobne študuiú 
hudobnú kultúru krajín socialistického táb~ 
ra. Dôležité miesto v učebnom procese za
ujíma odka7. veľkých československých skla
dateľ ov. IGjevské konzervatórium nedávno 

nadvia?.alo bezprostredný kontakt so Sväzomr 
československých skladateľov. Zaslaný noto·
v)• materiá l diel československých skladate
ľ ov dáva študentom možnosť detailnejšie 
sa oboznámiť s hudbou bratských národov. 

Kijevské konzervatórium si slávnostne pri
pomenulo svoje významné jubileum. Za 
všestrannej podpory komunistickej strany i 
sovietskej vlády, ako aj všetkého ľudu, bude · 
uaďalej s veľkým entuziazmom vychovávať 
l1udobné kádre pre estetické vzdelanie širo
kých más. 

Andrej Stogarenko· 
Nikolaj Michajlov -

Album Ceskoslovenský džez - 1962 
a niektoré problémy nášho džezu 

l keď sa u nás mnoz1a recenzie z d že
zovej oblasti, jednotliví teoretici váhajú zve
rej•'íovať svoje zásadnejšie kritické pripomien
ky. Obávajú sa, že by t)·m podporili neob
jektívnych protivníkov džezu a uškodili by 
tak rozvoju nášho džezu, o ktorých im pre
dovšetkým ide. No ak máme prekonať urči
tú stagnáciu, ktorá sa nesporne začína v čes
koslovenskom džeze prejavovať, bude ne
vyhnutné s t)·mto stavom skoncovať. l exis
tencia albumu dokazuje, že džez si už v 
našom kultúmom živote vydobyl pevné mies
to a že je tu mo:fJlé začať kriticky hodnotiť 
práve z t)·ehto poúcií. 

J e síce pravda, že platne Ccskoslovenský 
džez 1960 a 1961 prenikli do zalu·an icia, no 
krátke recenzie vyzdv ihova li predovšetk)•m 
záslužný edičný i'in a vydarenú grafickú ú
pravu. O hud be sa p ísalo dosť rozpači te -
,·iičšinou sa konštatovala dobrá technickú ú
rovCJ'I hudobníkov a precízne reprodukovnnie 
m·anžovaných častí. O improvizácii a hre 
•·ytmick)·ch sekcii sa okrem jednej v)·nimky 
ncho, ·orí. Výnimku t\·orí podro bné hodno
ten ie niektorých československých džezov)·ch 
nahrávok od Adama Slowit1ského, uverejnené 
v poľskom časopise Jazz (čis. 7-8 r. 1963). 
l\ limo iného sa tam dočitamc: "Pozoruhodné 
je reprodukova nie aranžovaných častí, ktoré 
je na úrovni dobrých orchestrov USA, no, 
žiaľ , v improvizovan)·ch častiach Ccsi nedo
sahujú ani priemernú euró psku úroveň." 
Kecľ si ,·ypočujeme d vanásť nah•·ávok p lat

ne Cs. džez 1962, musíme tiež konštato, ·af. 
že Slawi liského t H denie vystihuje celkovú 
situáciu. Za najhodnotnejsie možno považo-
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vať skladby hrané veľkými orchestra mi alebo 
skupinami, ktoré sa zamerali na prekompo
novanú hudbu. l'ía platľí u boli zaradené tri 
orchestrálne skladby, a to zhodou okolností 
všetky od Kamila Hálu ; d ve - P ortrét a 
l\lesto v hmle v interp•·etácii orchestra Karla 
Kraugartnera - a jedna, Uličnik, v inter
pretácu Karla Vlacha. Yýber bol v tomto 
p rípade veľmi jednostranný. I keď je prav
da, že Kamil I-Iála je v súčasnosti náš naj
schopnejší skladateľ - aranžér, predsa na 
plall'íu, ktorá má odzrkadliť obraz nášho dže
zu za rok 1962, by sa mali dostat k slovu 
aj iní. Zarážajúce je zaradenie Hálovej sklad
by U ličník, ktorá sa vyníma z džezovej 
oblasti a i vinou intet·pretácie má skôr 
cirkusovo-estrádny charakter. O to vydare
nejšie sú po skladateľsko-aranžérskej stránke 
l lúlove skladby v podani Kraugartnerovho 
orchestra. Uvodná skladba platne, Portrét,. 
p•·ipomína ara.nžérskymi postupmi orchester 
Stan Kentona z cca r. 1950, no badať v nej 
i svojský prístup. Skoda, že sólistické výkony 
značne znehod nocujú celkové dobré vyzne
nie sk ladby. Za naipodarenejšiu sn ímku ce
lej platne moino považova( skladbu pre te
norsaxofón a orchester - Mesto v hmle. Só
lista - tenorsaxofonista Milan Ulrich hral 
v nej nad svoj obvyklý štandard, a tak sa 
pričinil o to, ie aranio,·arté i improvi:ované 
('asti tvorili hamogénny celo/;. Mô-"eme smelo 
lwnštatovať, ie Mesto v hmle dosahuje po 
kom po:::iénej, ako ai po interpretačnej strán
ke čelnú európsku úroveii. 

U malých skupin je situácia podstatne 
horšia. V šeoúecne možno konštatovať slabú 

ú~overí rytmiky, neaktuálne štýlové :amera
me a slabú improvi::.ačnú inve11ciu. Vyzdvih
n.úť možno opiiť len starostlivé nahranie a 
mektoré podarené úpravy. Všetky spomenuté 
~le~osta tk y. pla tia pre každú skupinu, rozdiel 
JC JCn V 111JCrC. 

. Stýlov{, neujasnenosť sa najväčšmi preja
vila na hre sexteta Ferdinanda Havlika (Hav
lík - Teraz sa v{un predstavíme). Aranžova
né . c··asti ~oli u~ravené a interpretova né pre
vaz ne swmgovym spôsobom a málo im·en
eué sóla sa nieslj v modernejšom - west 
coast?vo.'11': po•'í?Lí. Tak vznikol neut~šený 
~·.~·hr•d. ~da ~a, ze každodenné hranie pesni
c•ek v d•v_ad•elku Semafor napomáha havli
~o~·com v •.ch džezových snahách. Na výkone 
ľrm ~ludo1fa Rokla (Hulan: Valčík pre Ch. 

Chaphna) sa ukázalo, že pohodlnosť sa v dže
ze ue~yplóc~. HudoH Hokl prenikol asi pred 
š~y•·•m •·okm1 ( 18-ročn)·) do nášho džezového 
ž!vota a!~? .. sólista orchestra K. Kraugartnera. 
\tedy ~-acs•na ?dbornikov hodnoti la jeho pri
rod zene nadan1e ll všeobecne bol pokladaný 
z? najviičšiu n~íd ej československého d žezu. 
::"> ~ Hokl sa uspokojil s počiatočnými úspech
'?11 a nebadať UJ1ho vývoj. Na jeho hre vidieť 
ze s.a nezao~e;ú štúdiom hry súčasných sve: 
tov~'ch k~avmstov : spolieha sa výlučne na 
s~OJU rutmu a profesionálnu k lasickú tcch
mk~ (l~o.kl ~tuduje klavír na AMU). Problc
ma llcka JC • snímka Dže7-ového štúdia kto
ré hrá na pla111i skladbu svojho ved6ccho 

Luďka Hulana : Tanec zo suity Ciernv 
prúd. Ludčk Hula n je výbo1·ný hudobník ~ 
hre na kont rabas dosahuje európsku úrov~1i; 
no ako .sk ladateľ - aranžér, vedúci skupiny 
a teorellk už horšie obstojí. 

Orcheste~. Gust~va. Broma v svojom plnom 
oiJsaden~ , zJaľ! me JC v albume zastúpený. 
~a pla tnu boh zru·adené d ve kvllrtet:í zlože
né z hudobníkov orchestra. Dobrý do]em za
~ech.a la skla.dba gitaristu Antonína J ulinu ( t. 
c: uz pôsob• v S~ H kvartete) - Blues pre 
g•taru. Na druheJ strane skladba Oidi'icha 
Bláhu v nev}Taznom podaní Vibrafónového 
kva: teta orchestra Gustava Broma je pod ú
rovnou platne. 
~~bu~ Ceskoslovcnský džez 1962 je ob

zvlasť vyznamné pre slovenský džez : nachá
d~a sa It~ prvá slovenská d žezovú gramofóno
v~ nahravka, a to skladba Ivana IIorviltha 
Stluety v podani Bratislavského džezového 
kvarteta. Debut vyznel priaznivo snímku 
lovenskej skupiny môžeme pokladať v po
ro~·naní s celkovou úrovňou pla tne za lepši 
p r1emcr. Cenné je najmä preniknutie do vlani 
ešte. veľmi aktuálneho "siul jazzu' (v súčas
nosil tento smer slovenskí hudobníci väčšinou 
zanecha li) . Hodnotu snimky znižuje nie vždy 

stabilný v)·kon ry tmiky. S+ ll kvarteto. vše
o?ecne pokladané za našu reprezentačnú sku-. 
pmu,. potvr~o svoju dobrú povesť i na, 
pla tJ•!· Skupma ťaží hlavne z premyslených 
s~ lacheb a úprav Karla Velebného (v albume 
\ elebný - Hodinnťt kronika) ll zo sólistic
k)·ch vý~onov hary tónsa.xofonistu a flautistu 
J an a J~onopúska. Specifickýrn zna kom 
S+ IIQ JC neustá le experimentovanie s ná
strojov~,n o?sadení-':1. Azda žiadna skupina· 
na ~vete nev•e vyfaž1ť zo stvorclenného obsa
dentll toľko !ru·ebn)•ch variantov. 

Do .albumu boli zaradené i dve skladbv z 
~blasll. t~adič.ného džezu. Zaujímavé je,· že 
lte!o ~u _51 pona~im protikladne odlišné. Praž
s~y d.•x•?lend_ C!denčk Ca~·~·u·da: i\Iorsk í vlci) 
SJ ne• ob1 so styl ovosťou z• ad ne starosti )lr{1 
bczp•·os~rcdnú hudbu, v ktorej sa vša'k až 
ueorgan1eky . ~~ešajú yrvky z nnjroznejšíclt 
o bdobi: Stud•Jna sku pma tradicného džezu sa 
n~protJ lom~ snazí úplne verne reprodukovať 
d:i:.e~. dvads~at~·ch rokov, no j ej h ra pôsobi 
prths akadem1cky. 

_Die: má u ~s dlhoročnú tradíciu a široký 
lwder !chopn!!~h lwclobtúkov. Co je príéirwu
t~l~o,. 

3
ze ner~o~me . byť s jeho úrovríou spo

~OfnJ:. -:- Vs~tct zamteresovaní zhodne kon
statU JU .• k~dhvosť nťtsho odtrlmutia od sveto
vého dwma .. Y _Ceskoslo, ·ensku za tiaľ vóbec 
neh~l zahrameny moderný džezov)· hudobník 
z,·ucného mena . .\lóžeme len závid ieť So, ·ict
skemu sviizu, kde vlani koncertoval orches
ter ~enny. Goodma nnn, v kto•·om hrali špič
kov• ?mer•ckí sólisti (Zoot Sims, Phil Woods, 
.Jo~ :\ewman a ďalší) . alebo Poliakom ktorí 
kazdoročne usporiadajú džezov)' festival s • 
, ·e~kou !'~cdziná rodnou úcasťou. y progranJo
veJ p~htd<c . Pragokoncertu este sttíle badať 
p~dc~novmue džezovej hudby _ mode•·-
11.Y . dzez ost~~,·a ~ósl.edne nepovšim nutý. Izo
laCJ.a sa preJaVuJe 1 opačne: až do r. 1963 
s~ ~csk~slovens~é džezové telesá nezúčast•io-
' a lJ . vyznam~ych zah raničných podujutí 
CfestJvlllo v) . Az v poslednom čase vďak . 1 • . ·č · . , . a z.J
t~ a •u nym a~enturrun a agilnosti vedúcich 

suborov, sa s•tuácia zlepšila. 

••• 
Igor 'Vasserberger 

. Sesťdcs i lltročný Duke E llington zložil mu
~tcal My Hesple, venovlln ý storočnému boju 
c·crnochov ~SA o zrovnoprávnenie. Premiéra 
sa uskutočmla v ~hicagu v autorovej réžii . 

Gersh~vinov musica] Girl Crazy z r. 193(). 
m al SVOJU európsku p•·emiéru v Dusseldorfe. 
- Na Holandskom festivale mala premiéru 
opera F . Martina Monsieur de Pourceaugnac 
podľa rovnomennej l\lolierovej hry. 
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Co s tanečnými pesničkami pre deti? 
Tanečná piesctl zaťahuje S\"Oje iete okrem 

doteraj~ích .. kmet10v)·ch· odberateľov i na 
našich najmenších. Choďte sa pozrieť na det
ské karncvaiy, ktoré sn konajú v školách, a 
oa iné podobné detské rado,·ánky, a čo zis
títe? Do zabudnutia upadajú klasické detské 
tance s temotikou fudovej detskej piesne, 
ak sa nepestujú v záujmov)·ch krúžkoch pod 
\"Cdcnim učiteľ 0\" a ucitcJiek, ktoré majú 
vl!:ťah k ľudovej piesni n tancu. Twist, char
leston tancuje každé dievča od 1. triedy poč
núc, 1o Yám potvrdi kazd)· rodič. Tieto tan
ce a tanečné piesne tancujú a spievajú deti 
bez vedenia, spon tlinnc. H.odicia, učitelia ani 
\"Crejnosť nevie k tomu jan.1 nájsť pe,•né 
stanovi ko. Dogmatici a mra,·okárci sú proti. 
my mestskí ľudia a mladší sme pre. 

Tento clá nok bude tiez pre i p•·oti. Ide to
tiž o lo, či skladatelia majú tvoriť takéto pies
ne alebo nie. Principiálne n emožno mať 
námietky proti vytlŽivan iu tanečných ry l
mov n mciodických prvkov modernej taneč
nej piesne. Osviežujú a spestrujú žáner teraj
šej už šty love vyhranenej detskej a pionier
skej piesne. Výzo•· hudby a textu musi by f. 
pra,·da, bezpodmienečne prispôsobený det
skej predstave a životn~'lll názorom. Treba 
uvažovať nad t)·m, aký má byť ry tmický a 
mclodick~· pôdor~•s . aby symbolizoval deťom 
vlastné tanečné pohyby a melóclie. V každom 
prípade treba dbať o správne výchovné za
mer·anie tej to piesne. AJ< Yiizba hudby na 
rfalšie zložky, teda pohyb, h•·u. ta nec, bude 
adPknítna, splní takáto pieseň svoju úiohu a 
o bohatí okt"Uh prcjo'"u s účasnéh o moderného 
Zi\"Ola nasich detí. To b y bolo pre. 

Proti: Domnievame sa. že , ....-užívanie sú
časného spoloč('uského lanca a ·piesne 1Úe je 
celkom špecifické pole pre s, ·et diefoťa. Det i 
sú totiž ncnapra,·it cr n~·mi napodob•'\ovateľ mi 
wojich rodičo'". nús dospel)·ch. Tancovanie 
twistu, charlestonu pripadá ako prispósobo
, ·onie predstáv dospe l ~·ch r udí detskej fil o
zofii (hra na d,·ojicu. l :í ~ ku) . J <' to, pra\"da, 
len napodobt"íovanie n hia,·ne karikovn.nie, 
napr. ako keby sme malé die,·čatko vystro
jili ako dospelé dievča s večernýnú šatami, 
účesom. A niektoré mamičky lo Yeru robin. 
Tento problém sa ~ ice net)•ka , -;etk )·ch ve
ko,·)·cb stup•'íov detí. :\ebolo by to nebez
pečné '" prcdpuberLálnom Yeku, \" pubertál
nom by to azda bolo nebezpečné. Tu zá
l<'ží na založeni jedinca. V predpubcrtálnom 
\"eku nemozno ho\"OJ"if o pocitoch sexu, ale 
n vitálnej radosti zo spe,·u a poh~·bu . i'la 
twiste sn môžeme pohotšovať, iba ak sa naň 

dh·amc ,-cfmi prísnymi očam i . \";ctky tieto 
ja,-~- b~- si mali v;ímaf a r-ozobcnf vedúci 
pioniersk ~·ch orgn nizúcii. Výskllmn)· ústav 
p('dagogick)·. ako aj sami pedagógovia. a 
urobiť pocll·obn~· ,~·skum. 

Zatiaf zivot be~í <fa:ej a vyvoláva ak ti,·itu 
fJI'ncovníkov tejto oblasti. A tak vyšlo aj 1.2. 
i·islo minulého ročníka časopisu Zornička. 
,-enované najno,·ším detským tanečnýlll 
pics•'íam. Na podnet redakcie toh to časopisu 
naši básnici, textári a skladatelia vytvorili no
, -é tanečné pesnieky. Cín treba hodnotiť klad
ne. Iná a zodpovedná vec je, pravda, posúde
nie ich obsahu po str:ínke básnickej, tematic
kej a hudobnej. Po hudobnej strimke sú Lo 
p iesne rôznej hodnoty, ak rozoberáme ich 
prvky m elodické, formové, ry tmické, invenč
né, spievateľnosť. rozsah, zrozumitefno•t' , 
schopnosť nad\"äzovať na bCY.lnú tanečnú pie
seň, ich det kú špečifičnosť. Niektoré melódie 
sa pohybujú v typoch pionierskej piesne, 
má lo príbuznej tanečnej piesni, iné sa pri
bližujú tanečnej piesni využh·anim harmó
nie a melódie. 

Len niektorí autori SA odvážili vy u.lif 
synkopické pn·ky, ktoré si deti pri interpre
tácii iste smny upravia. :\" ajcharaktickejšiu 
i:rty vykazujú piesne Pri túboráku (Mell-.-n
vič-Stítnický) s náwakmi táborového tramp
-kého popevku, )larabu (Zelenay- Stítnicl>ý) 
' v)·raznou melodikou, i kecľ s trocha veľ
(,\•m h lasov\•m •·ozsohom. Osa a fiolôčkn 
fiuknár-Bdranorshcí) so stitlym Lwislov)•m 
pohybom a , . sp•·ip,·odc s náznakom bzučanio 
o y. Jarná nóta ($ta~sel-Cepčelwvcí), vesel~· 
n eproblcmatick~- popc,·ok s primeraným YY· 
u7.ilim synkopick~·ch ÚL\"arov, R aketová pos
t <' ľ (.\'orcíh-Seman). tematicky v)•borná, hu
rl nbne vynachádza,·;·,, i kC'ď trochu dlhá, Ve
, .. 1\· klarinet (.\ /e//;ovié-Droppa) s v)'l'azn~•m 
núpndom. ktor)· Yšak '" strednej časti strác.-. 
,i·rnznosť, Osa parádnica (Simai-Silaanc
.\liluílih). v tipná, nadvkizujúcu na známe po
~tupy tru1ečnej piesne, Co krok - to rok 
(.\"owíf.o- Ferko). už obľúbená a znúma pit>
~e •"í . Ostatné piesne sa pohybujú v iac-menej 
,. schematick)·ch melodických i harmonic
k~•ch postupoch. 

Tento tvorivý krok našich sklodateľov a 
iniciath·a redakcie by mal i byť ďalším popu
dnm k rastu tvorby '" tejto oblasti, pravda, 
' plnou umeleckou i pedagogickou zodpoved
nosťou. Zivot na~ich detí - už plne zakotve
~~~- ,. sociali stickom m yslení - by bol pestrej
~ í. obohaten)• o no\"é rado,·;ínky. 

.1. Letňnn 
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Slovenský hudobný fond 

pripravil tieto skladby zo slovenskej hudobnej tvorby 

MIR OSLA V BAZLIK: Koncertná etudo. pre klavír 

MIROSLAV BAZUK: lo. palette 

KAROL ELBERT: Scst Jyrických piesní 

JURAJ HATR1K: Malá suita pre klavír 

LAD IS LA V HOLOUDEK: Mladosť. Cyklus piesní na básne Laca Novomeského 

PETER JWLMAN: Sláčikové trio 

JúLIUS LETN AN: Styri skice pre dve flauty 

RUDOLF MACUDZINSKI: Fantázia pre flautu a klavir 

ALEXANDER 1\IOYZES: Malé trio pre husle, violu a violončelo 

MILAN NOVAK: 5X v tanečnom rytme pre deti 

ANDREJ OCENAS : Concertino pre flautu a sláciliový orchester. Partitúra 

ĽUDOVIT RAJTER : Suitn pre štvoro husieľ. Pnrtitúrn 

ĽUDOV IT RAJTER: So nn tina pre l<ontrnbns n klavír 

EUGE~ SUCHO~: Poeme mncabre pre husle n klavír 

PAVOL Sil\fAI: Zo Slovenska. l\Inlá suitn pre klnvír 

BARTOLOl\fEJ URBANEC: Sláčikové kvnrteto 

IWA ZEWENKA: Sláčikové kvnrteto 

· l\Jateriúly dodá za výrobnú cenu Slovenský hudobný fond, Bratislnva, Gorkého 1:1. 
telefón 531-50 



SLOVENSKÁ HUDBA • Cena Kčs 3,

lasopis Sväzu slovenských skladatefov 


