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ÓVODNIKY 

juoilejná dvadsiatka nášho hudobného života (L. Burlas) . 
Hudobná kultúra a pros triedky masovej komunikácie (L. Mokrý) 
Otváranie · okien? . 

ČLÁNKY, ŠTÚDIE, ÚVAHY 

193 
401 
449 

A.dorno T. W.: O niektorých ťažkostiach pri komponovaní v súčasnosti . . . 353 
Berger R.: úvod k analýze - Pri priležitostí rozboru II. časti Kvarteta I. Zeljenku 49 
Braniš F.: K sociológii h udobného rozhlasu . 406 
černohrská M.: Edičná politika a súčasná hudba . 403 
čížik V.: Kronika slovenského koncertného umenia 206 
Faltln P.: Stravinskij a epizácia divadla . 113 
Fribec K.: Kontrasty v juhoslovanskej hudbe 470 
Heger D.: Neposlušné dieťa múz . 104 
Honolka K.: Avantgarda mladá, či s t ará? . 464 
Hrčková N.: Opera v televízii 412 
Jurík M.: Exkurzia výlučne súkromná, názory výlučne subjektivne 123 
Kaczyňski T.: O tradícii a súčasných tendenciách v poľskej hudbe 452 
Kovái'ová A.: Problémy organizácie a riadenia koncertného života 6 
Kriška B.: Skice o réžii • 97 
Mokrý L.: Vedeme si čile? . 202 
Navrátil M.: O vzťahu umenia k technike 53 
Nettl B.: Slovo a hudba . 368 
Nováček Z.: K problémom dvadsaťročného vývoja naseJ hudby 261 
Nordwall 0.: Nová hudba medzi skalami a morom . 456 
Pilka J.: Piate koleso pri filme? . 415 
Polák P.: Súčasný stav slovenskej historiografie . 289 
Quastlerová E.: Výchovné koncerty, ich význam v hudobnom živote ll 
Sádlo K. P.: Organizácia koncertného života včera a dnes . l 
Schulze W. S.: Aktuálne otázky hudobnej estetiky v NDR . 362 
šimúnek E.: Avantgarda a druhá generácia . 166 
Ursinyová T.: Spevohra Slovenského ľudového divadla Fraňa Devínskeho v Nitre 310 
Vajdička M.: Umelecká realizácia v hudobnom vysielaní 417 
Vašut V.: Kríza jedného žánru? 109 
Zavarský E.: Ako to robia inde? . 120 

PR!SPEVKY K DEJINÁM HUDBY 

Furch F.: Bratislava - Richard Wagner - opera včera a ... ? 116 
Karbusický V.: Svetská hudba Veľkej Moravy 59 
Rybarič R., Komu patrí "Oponic.ká" zbierka? . 294 
GajdoŠ V. J.: Historicky o Uhroveckej zbierke . 299 
Rybarič R.: Počiatky 'latini kého spevu na našom území . 57 

ZAHRANIČNÁ HUDBA 

Alban Berg a tí druhi (P. Kolman) . 
Strävinskij a epizácia divadla (P. Faltin) . 
Maďarská opera podľa Lorcu (L. Eosze) . 
Pokus o šostakoviča (l. Marton) . 
Orffova konfesia (J. Bužga) . 
B. Barták v hudbe nášho storočia (L. Burlas) 
O tradícii a súčasných tendenciách v poľskej hudbe (T. Kaczyňski) 
Nová hudba medzi morom a skalami (O. Nordwall) 
Avantgar da mladá, či stará ? (K. Honolka) . 
Kontrasty v juhoslovanskej hudbe (K Fribec) . 
Rozvíjal tradiciu - J. Sibelius (I. Vajda) . 
Niekoľko. poznámok k súčasnej t vorbe I. Stravinského (0. Nord wall) 
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65 
113 
118 
254 
313 
376 
452 
456 
464 
470 
473 
420 

DISKUSIE 

20 rokov slovenskej hudobnej t vorby v diskusi i 

Diskusia I. (1945-48) - referát L. Mokrý 196 
Diskusia II. (1948-53) - referát V. Donovalová 242 
Diskusia III. (1953-57) - referát I. Vajda . 303 
Diskusia IV. - referát V. Kučera 371 
Diskusia V. (1957-65) - referát M. Jurík 422 

Diskusia 65 

Grega A.: Neinformovanosť? . . 172 
Kovái'ová A.: Na vine je obecenstvo? 66 
Novotný K.: Kto sa ozve prvý? . . . . . . . . . . 172 
Quastlerová E.: Výchovné koncerty, ich význam v hudobnom živote ll 
ševčík E.: Nitriansky kruh - žriedlo poučenia pre ostatné kruhy 217 
Vanek R. : Kruhy priateľov umenia . 125 

Tribúna 

Anketa o n iektorých problémoch koncertného umenia 20 
Kovái'ová A.: Ozvať sa treba . . . . . . . . 314 
Nováček Z.: K problémom dvadsaťročného vývoja našej hudby 261 
Sedlický T.: Zlepšia sa podmienky š túdia hudobnej výchovy na pedagogických 

fakultách? . . 264 
šimúnek E.: Avan tgarda a druhá generácia . 166 

ANKETY 

Kritici o dramaturgii (M. Jurík, V. Čfžik, r.. Čížek, Z. Nováček, I. Vajda) . • . 13 
Anketa o niektorých problémoch koncertného umenia (Z. Strnadová-Paráková, 

K Havlíková, B. Režucha, M. Bozdech, R. Macudzinski) 20 
Anketa o rozhlase (M. Jurlk, r.. číže k, A. Moyzes) 41 O 

INTERVIEW 

A. Hanka - Klavír ako problém (M. Lengyel) . . . 23 
S Lacom Kupkovičom o hudbe, ktorá nás (ne)zaujlma (M. Jurík) 164 
Odpovedá nám M. Ponti, R. Benzi, I. Hajmássy (J. Borároš, V. Horváth, ľ.. Ballová) 259 
Rozhovor s J. Siváčkom - Hovoríme o slovenskej tanečnej hudbe 156 
B. Wodiczko - Ako to r obia inde? (E. Zavarský) 121 
DJGT Banská Bystrica - Pars pro toto . 215 

ZAHRANIČIE 

Opera, balet, festivaly, !kurzy, súťaže, semináre 

Maďarská opera podľa Lorcu (L. Eosze) . 
Exkurzia výlučne súkromná, názory výlučne subjektívne (M. Jurík) 
Viedenská Katarína I;z;majlovová (0. Elschek) . 
Očenášov balet vo Wittenbergu (K. Nichterlein) 
Záhreb 1965 - tretie bienále súčasnej hudby (0. Elschek) 
Podnety z Helsínk - Sibeliove týždne 1965 (1. Vajda) 
28. florentská hudobná jar (O. Ferenczy) . 
Festival súčasnej hudby v Berlíne (J. Pospíšil) . 
Festival Dubrovník 1965 (B. Kriška, J. Kowalski, B. Velat, M. Po t emrová) 
Stockholms festspel 1965 (P. Faltin) 
Skoplje 1965 (O. Demo) . 

118 
123 
180 
224 
328 
330 
331 
333 
439 
441 
442 
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Varšavská jeseň 1965 (J. Paclt) . . . 443 
Salzburg 1965 - Tanec na obrazovke - problém (V. Vašut) 486 
Poznámky z Darmstadtu (I. Hrušovský) 391 
Glosy z Varny (V. Vašut) . . . . • . . • . 440 
VUI. medzinárodná hudobná sútaž v Budapešti (~. Hoza ) 490 
Hudobná estetika v Berline (L. Burlas) 389 

TVORBA 

Bázllk M.: Peter a Lucia (L Vajda) . 128 
Berger R.: Sonáta 1960 pre klavír (J. Pospíšil) 175 
FeFenczy 0.: Sláčikové kvarteto (L Vajda) 26 
Holoubek L.: P rofesor Mamlock (I. Vajda) . 127 
Hrušovský 1.: Hirošima (P. Faltin) . 267 
Kardoš D.: Koncert pre sláčikový orchester, op. 35 (P. Faltin) 219 
Kolman P.: Monumento per 6 000 000 (P. Faltin) 71 
Malovec I. : Kryptogram I (P. Faltin) . 266 
Pospíšil J.: II. symfónia, op. 19 (P. Faltin) 177 
Sommer V.: Vokálna symfónia (O. Puk!) . 433 
Suchoň E.: Kontemplácie (I. Vajda) . 70 
Suchoň E.: Poéme macabre (I. Vajda) . 25 
Suchoň E.: Rapsodická suita (I. Vajda) 475 
~imai P.: Vittoria -(A. Aichová) . 220 
Zeljenka I.: štruktúry pre symfonický orchester (P. Faltin ) 27 
Zimmer J.: Oidipus (L Vajda) . 1?.6 

OPERA, OPERETA, BALET 

Br.N islava 

Garinei-Giovanni-Kramer: Giulio, ty si <:arovný - Rozčarujúca čarovnosť (ZM) 32 
GlazunóV A.: Raymonda -Mantinelizmu!! sa nevypláca (L Vajda-V. Vašut) 222 
Halévy J. F,. Židovka - Aj veľkoopera problémom (ZM) 319 
Hindem!th P.: Cardillac - Protirečenie tvorcu (ZM) . 130 
Koncert v obrazárni - Koncert v antikvariáte (M. Jurík) 178 
Loewe F.-Lerner A. J.: My fair Lady (M. Jurík) . 178 
Stravinskij-Prokofiev-Bukový: Svätenie jari, Skýtska suita, Rozkaz - Baletná 

\ldalosť (V. Vašut) . 31 
Stravinskij I.: Osud zhýralca - T;~:-, Rake's Progress (Sadler's Wellt Opera) 

Zahrajme sa na operu (ZM) . 319 
Suchoň E.: Krútňava - Balada o človeku (V. ~edivá) . 315 
Verdi G.: Sila osudu - Sila tradície (ZM) . 179 

Ostatné slovenské mestá 

l 
l 

Beethoven L.: Fidelio (DJGT B. Bystrica) - Zmodernizovaný Beethoven (ra) 379 
Brkanov!č I.: Ekvinokcia (ŠD Košice) - Zameškané s a nedoženie (I. Va jda) . 72 
Puccini P.: Madame Butterfly (DJGT B. Bystrica ) - Opäť Butterfly! (1. Vajda) 72 
Suchoň E.: Krútňava (~D Košice) - Horehronská Krútňava (ra) 434 

l Verdi. G.: Luisa Millerová (ŠD Košice) - Úklady o u menie (J. Hatrík) . 268 
Verdi G.: Maškarný ples (DJGT B. Bystrica) - Ples na javisku aj v hľadisku (ra) 223 

české mestá 

Andrašovan T.: Slávnosti slnovratu (ND Praha) - Á la Stravinskij (V. Vašut) 435 
Cikker J.: Vzkriesenie (Janáčkovo divadlo) - Kataleps!a realizmu (J. Strítecký) 221 
Hanuš J.: Pochodeň Prometeova (ND Praha) - Pozoruhodná novinka (J. Pilka) 317 
Suchoň E.: Krútňava (ND Praha) - Sugestívna balada (I. Vajda) 28 
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KONCERTY 

Bratislava 

Slovenská filhar mónia (V. Člžik) 33, 132, 182, 225, 320, 447, 323 
Symfonický orchest er bratislavského rozhlasu (J. Pospíšil) 73, 227 
Komorný cyklus s perspektívou (V. Člžik, ZM) . 76 
Komorný cyklus úspešne! (V. Člžik, I. Vajda, ZM) . . . 231 
Komorný cyklus - bodka za úspešným podujatím (V. Čížik, ra) 326 
Problémy s organo:vými koncertami (L. Dóša) . 134 
Cyklus organových koncertov (L. Dóša) . . . . . . . . . . 382 
Bratislavsk é hudobné slávnosti - Len hra na festival (J. Pospíšil, V. Čížik) 270 
Hudba dneška - hudba každodenná (N. Foldváriová) 136 
Konečne i d irigenti (A. Kováfová) . 79 
Prvý alebo posledný koncert? (A. Kovái'ová) 492 
Z Kardošovej komornej tvorby (I. Marton) 184 
Koncert bulharských umelcov (šk) . 78 
Koncert juhoslovanských umelcov (ra ) . 232 

Ostatné slovenské mestá 

Sviatoslav Richter v Nit re (E. ševč!k ) . 
Dni komornej hudby v Banskej Bystrici (ra) . 
Opäť hudba z Banskej Bystrice (A. Melicher) . 
Dlhoročné provizórium v Košiciach pokračuje (M. Potemrová) 

české mestá 

92 
380 
436 
479 

Brno má slovo (J. Sti'Itecký) . 
Praha má slovo (J. Pilka) . 
Smetanovská súťaž v Hradci (R. Macudzinski) 

138, 233, 336, 485 
81, 186, 277, 383 

39 
I. krajská prehliadka koncertného umenia v Brne 

i problémov (J. Fukač) . 
Sborový festival Brno 1965 (Z. Zouhar) . 

O pr ehliadke hodnôt 

JAZZ, TANEČNÁ HUDBA, BIG BEAT 

doma i v zahraničí 

337 
338 

f' ražská jazzová jeseň (I. Wasserberger) . . 35 
Na marqo celoslovenskej pr ehliadky tanečných a jazzových súborov Prísľuby 

i pr oblémy (P. Zelenay) . . . . . . . . . . . . 38 
K vývinovým etapám s lovenskej tanečnej hudby (L. Šoltýs-P. Zelenay) 145 
Big beat ako zrkadlo (J. Pilka) . 152 
Hovoríme o slovenskej tanečnej hudbe (rozhovor s J. Siváčkom) 157 
Slovenský jazz (I. Wasserberger ) . 160 
Doldinger v PKO (IW) . 185 
Rakúsky jazz v Brat islave (IW) . 275 
II. jazzový festival v Prah~ (I. Wasserberger) . 482 
Symionická hudba na jazzovom festivale (A. Matzner) 484 
Berlínske jazzové dni (J. Siváček) . 488 

ROZHLAS A TELEVÍZIA 

Rozhlas (E. Hartmannová, N. Foldváriová) 39, 83, 139, 187, 235, 281, 339, 385, 445, 496 
Televízia (I. Marton, M. Jurlk) . 40, 84, 140, 189, 236, 282, 341, 387, 446, 496 

FILM 

Organ (I. Vajda) . . 
Každý deň odvahu, Keby t isíc klarinetov - Dva protiľahlé póly (J . P ilka) 
Hudba v krátkom filme (J. Pilka) . 

140 
283 
190 
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RECENZIE 

Asafiev B. V.: Muzykaľnaja fo r ma kak proces (0. Elschek) 
Barvik M.: Hudba revolucí (J. P.) . 
Bek J.: Impresionizmus a hudba (e) . 
13udiš R.-- Kafková V.: Bedrich Smetana (e) . . . . . 
Collaer P.-Vander Linden A.-Bremt F.: Bilda tlas der Musikgeschichte (lv ) 
černušák G.: Dejiny evropské hudby (lv ) . 
Dorťlžka L.-škvorecký J.: Tvár jazzu (J. P.) . 
Eäsze L.: Cesty opery (P. Faltin) . . . . 
Falvy z .-Mezey L.: Monumenta Hungariae Musica l. Codex Albensis (lv) 
Fedor M.-Hankovič št.-Liba P.: Bibliografia slovenských knih 1901- 1918 (J. P.) 
Felsensteln- Melchlnger: Hudobné divadlo (B. Kriška) 
F leischhauer G.: Etrurien und Rom. Musikqeschichte in Blldern, Band II. (lv) 
Gergiades Thrasibulos: Musik und Schrift (JB) . 
Hrabussay Z.: Johannes Brahms (R. Rybarič) • . 
Hrušovský 1.: Antonín Dvoi'ák (R. Rybarič) 
Hrušovský I.: Slovenská hudba v profiloch a rozboroch (T. Vole~) 
Cherry C.: Výskum komunikácie -nová vedná disclpl1na (F. Brams) . . ;. ; 
Karbusický v.-Kasan J.: Výzkum současné hudebnostl, hudebniho vkusu a zaJmU 

v r. 1963 a jeho výsledky (lv) . 
Klausmeier F.: Jugend und Musik im technischen Zeitalter (Iv) 
Kozák J. a kolekltv: českoslovenští koncertní umelci a komorné soubory (J. P.) 
Mikota V.-šamko J.- Tauš K.: Hudební kalendár a adresár 1965/66 (J. P.) 
Muntág E.: Slovenské hudobniny (J. P. ) 
Nejgauz G. G. : Poetika klavíra (V. Čížik) 
?asi M.: Geor ge Gershwin (J. P.) . 
Plavec J.: Národn! umelec O. Jeremiáš ( J . P. ) 
Plicka K: Zlatá brána (J. P.) . 
Poledňák 1.: Kapitoly o jazze (J. P.) . 
Poloczek F.: Slovens ké ľudové piesne, zv. IV ( 0 . Demo) . . . 
Potemrová M.: Sborník Hudobný život východného Slovensk a v období budovania 

socializmu, zv. II (J. P.) . 
Reich W.: A. Berg, Leben und Werk (JB) . 
Rutte L.: Gajdy a gajdošská tradíce na Valašsku a Slovácku (J. P.) 
Szabolcsi 8.: Geschichte der Ungarischen Musik (lv) . 
Vajda 1.: Sergej Prokofiev (R. Rybarič) . . 
Wegner M.: Grlechenland, Musikgeschichte in Bildern, Band II. (lv) 
Werba E. - Marx J.-Schollum R.-Wellesz E.- Klein R.-David J. N.: Oesterrei

·chische Komponisten des 20. J ahrhunderts, Band I, II, III (lv) 
Wiora W.: Les quatre ages de Ia musique de la préhls toire ä ľére de la tech-

n ique (R. Rybarič) . . . . . 
Vysloužll J.: Hudobnici 20. storočia (R. Rybarič) . 
Zavarský E.: Maurice Ravel (R. Rybarič) . 
žák R.: Stupnice a akordy (L. Lackner) 
Contemporary Music in Europe. The Musica! Quarterly Vol. LI (lv ) 
Nové cesty hudby, Sborník studif o novodobých skladebn!ch smerech a vedec-

kých pohledech na hudbu, SHV (e) . . . . . . 
Probleme der musikalischen Reze:>tion und ihrer Ent wicklung bei Schtilern und 

werktätigen Här ern, W. S. Schulze (e) . . . . . . . . · · . 
The Book of the First International Musicologial Congress devot e d to the Works 

of Frederyk Chopin, Warszawa (K. Hlawiczka) 

DISKOT~KA 

Bach J. S.: Das Orgelbtichlein (E. Zavar ský) 
Bella J. L.: Sláčikové kvarteto e mol (e) . 
Britten B.: Sonata in C pre violončelo a klavír (e ) 
Brixa F. X.: Missa pastoralis (R. Rybarič) . 
Cikker J.: Leto, Ráno (e) . . . . 
Cikker J. : Zbojn!cke tance z opery Juro J ánošik (e ) 
Ferenczy 0.: Sláčikové kvarteto č. l (e) . 

396 
44 

349 
349 
89 
91 
44 

142 
89 

347 
141 
344 
348 
86 
86 
85 

446 

341 
341 

44 
285 
349 

42 
350 

44 
44 

349 
345 

143 
285 
44 
90 
86 
89 

346 

343 
344 
86 

348 
284 

397 

350 

43 

287 
93 
94 

190 
45 
93 

288 

Fer'enczy O.: Tri mieŠané sbory . 
Hindemith P .: Sonáta č. 2 pro varhany, Malá komorní hudba pro 5 dechových 

nástrojťl, op. 24, č. 2, Sonáta pro harfu, Sonáta in B pro trubku a klavír . 
Holoubek L.: Dcérenka moja . 
Hrušovský 1.: Malá kantát a . 
Kabalevskij D.: Sonáta B dur pre violončelo a k lavír . 
Kardoš D.: Koncert pre orchester, Hrdinská balada (e) . 
Kardoš D.: Zem moja rodná . 
Kresánek J.: Orchestrálna suita č. 2 . 
Martinťl B.: Smyčcový kvartet č. 5, Concerto da camera 
Michna V.: Vánoční muzika (R. Rybarič) 
Moyzes A.: Tance z Gemer a . 
Moyzes A.: Jánošíkovi chlapci . 
Novák V.: Zbojnícka sonatína 
Novák V.: Smyčcový kvartet č. l G dur . 
Očenáš A.: Ruralia Slovacca . 
Očenáš A.: Concertino pre flautu a klavír (e) 
Suchoň E.: Nox et solitudo . 
Suchoň E.: Svätopluk, hudobná dráma v troch dejstvách (ra) 
Suchoň E.: O človeku . 
Schtitz II.: Geistliche Chormusik (R. Rybarič) . 
Norsk Folke Musik, FEP 1- 20 (e) . 
Zvukové lekce z hudební nauky (Barvík, Venhoda) (e) 
Zahraničné platne 
Z prírastkov v diskotéke Univ. knižnice (V. Dvoi'ák) 

JUBILEÁ 

Beneš J .: Životné jubileum J. Beneša (J. Albrecht) 
Berg A.: Syntetik avantgardy - A. Be r g a tí druhí (P. Kalman) . 
Ka fendová A.: Nestorka slovenske j klavírnej pedagogiky (V. Čížik) 
Kurz V. : V oddanosti a láske - 20 rokov od smrti V. Kurza (R. Macudzinskl) 
Sibelius J.: Rozvíjal tradíciu (I. Vajda) . 
Suk J.: Josef Suk (J. Kresánek) . . . 
šubčík H.: Hynek Subčík 55-ročný (K. Novotný) 
Taraba B.: Slovensko v umení B. Tarabu (J. Plavec) 

NEKROLOGY 

Pádivý K.: Rozlúčka s K. Pádivým (Z. Mikula) . 
Schweitzer A.: Albert Schweitzer (E. Zavarský) 
šoupal J.: In memoriam J. šoupala ·(J . Vysloužil) 
Váňa M.: Za Milošom Váňom (M. Jur!k) . 
Zítek 0.: Za Otom Zítkom (V. Vežnik) . 

ROZNE 
Hudobné pamiatky v Univ. knižnici (V. Dvorák) 
Kruhy priateľov umenia . (R. Vanek) 
Honegger má pravdu! (R. Macudzjnski ) 
Neinformovanosť? (A. Grega) . . 
II. fonosyntetické pracovisko v Bratislave (I. Malo vec) . 
Nitriansky kruh - žriedlo poučenia pre ostatné kruhy (E. ševčík) 
Všetkým záujemcom (Otvorený list I. Stravinského) . 
Zlepšia sa podmienky štúdia hudobnej výchovy na pedagogických fakultách? 

(T. Sedlický) . . . 
Klasifikácia hudby (ik) . 
Hudba Karpát a Balkánu (ik) 
Otvorený list bratislavskému rozhlasu (1. Vajda) 

NOTOV~ PRILOHY 

Moyzes Mikuláš: Pri kaliske . . . . . • . 
Schimbraczky Johannes: Congregati sunt inimici nostri 

94 
45 

447 
94 
45 

447 
45 
93 

190 
45 
93 
93 
94 
93 

288 
45 

144 
447 
448 
351 
351 
94 
46 

352 
63 

236 
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Berg Alban 
Sibelius Jean 
Váňa Miloš 
Zítek Oto . 
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Cardillac, opera P . Hindemitha - SND Bratislava 
červený plášť, balet L. Nona - Varšava 
Ekvinokcia, opera I . Br kanoviéa - ŠD Košice 
Festivo, balet J. Sibelia - Helsinki . . 
Fidelio, opera L. v. Beethovena - ŠD Košice 

- DJGT B. Bystrica 
Krútňava, opera E. Suchoňa ND Praha 

SND Brat islava 
ŠD Košice . 

Krvavá svadba, opera S. Szokolaya - Budapešť 
Luisa Millerová, opera G. Verdiho - ŠD Košice 
Maškarný ples, opera G. Verdiho - DJGT B. Bystrica 
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Skýt ska šUTta, balet S. Prokofieva - SND Bratislava 
Slávnosti slnovratu, balet T. Andrašovana - ND Praha 
Svätenie j ari, balet T. Andrašovana - SND Bratislava 
Tisíc a jedna noc, opereta R. Straussa - ŠD Koš ice 
Turandot, opera G. Pucciniho - ŠD Košice 
Väzeň, opera L. Dalapiccolu - Varšava . 
Vzkriesenie, op era J . Cikkera - ŠD Košice 
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Židovka, opera F. Halévyho - SND Bratislava 
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Pohľad na II. fonosyntetické pracovisko v Bratislave 188 
R. Macudzinski v rodinnom kruhu prof. Kurza . 240 
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Ted Curson, USA 480 
Sovietski hudobníci na II. pražskom jazzovom festivale 481 
Orches ter K. Edelhagena z NSR 483 
Záber Lee Konitza • 488 
Art Blakey 489 



V novembri podnikla Slovenská filhar
mónia zájazd do SSSR. Vystupovala v 
Leningrade, Kijeve, Vilniuse, Ka unase, 
Rige a Moskve. V každom meste mala 
2 koncerty. V repertoári mala diela Cik
líera (Concertino, Spomienky), Kardoša 
(Hrdinská balada), Dvofáka (VII. sym
fónia, l{arneval, ukážky zo Slovansltých 
tancov), Smetanu (Vlt-ava, Sárka, Z čes
kých luhú a háju), Sostakoviča (V. sym
fónia), Cajkovsk éh o (V. symfónia), Mo
zarta (Haffnerova sym fónia), R. Straussa 
(Don Juan) a Francka (Symfónia d mol). 
Dirigovali Ladislav Slovák, Zdenek Bílek 
a Ludovít Rajter. Sólistom bol Rudolf 
Macudzinski. O význame a interpretač
ných úspechoch toht-o zájazdu už podrob
ne písala denná tlač; na tomto mieste 
chceme vyzdvihnúC, že Cikkerovo Coltcer
tino a Kardošova Hrdinská balada sa 
hra li päfkrát. 

* .. .. 
V dňoch 13. a 14. ma rca sa v Prahe 

uskutoční súfa ž zmiešaných sborov za 
účasti 21 telies z CSSR. SúCaž sa koná 
pri príležitosti dvadsaťročného trvania 
speváckeho sboru CKD Praha, laureáta 
štátnej ceny. Cieľom súfaže je posilniť 
dramaturgickú orientáciu zmiešaných 
sborov smerom k súčasnej tvorbe. 

* * * 
V rámct tradičných hudobných stried 

usporiadal Sväz čs. skladateľov 4. no
vembra v Prahe kómorný_ koncert, ve
novaný 20. výročiu . SNP. Na programe 
boli Zbojnícka rapsódia A. Moyzesa, Oče
nášov Piesňový cyklus Ako padajú hviez
dy, Obrázky z výstavy Jula Nemčíka 
od R. Macudzinského, Zimmerova II. 
sonáta pre klavír, op. 45, Holoubkov 
cyklus Dcérenka moja a Suchoňov Poe
me macabre. Účinkovali Soňa Hokešová
Srámková, Sylvia Macudzinská, Rudolf 
Zeman, Já n Zimmer, Peter Toperczer, 

Tanečný orchester čs. rozhlasu v Bra
tislave na čele s dirigentom Miroslavom 
Brožom bol v októbri na týždennom zá
jazde v Juhoslávii. Absolvoval dve roz
hlasové, jednu televíznu nahrávku a tri 
vystúpenia n a koncertnom pódiu. Jadro 
programu tvorili tanečné piesne sloven
ských skladateľov P. Zelenaya, J . Siváč
ka, A. Lieskovského, K. Elberta a iných. 
O úspech vystúpení sa zaslúžili popri 
členoch orchestra aj speváci Eva Marti
nová a Ivan Stanislav. 

* * * 
lnstytut Muzykologii Varšavskej uni

verzity pozval dr. Ernesta Zavarského na 
prednášky o slovenskej hudbe. Prednáš
ky sa uskutočnili v poslednom novem
brovom týždni. 

* * * 
Po zimnom zájazde (február 1964) do 

NDR pokračovala dvojica Jelínek-Macu-. 
dzinski v zahraničnej umeleckej činnosti, 
najprv v. októbri na pozvanie Sväzu kon
certných umelcov Srbska do juhoslovan
ských miest Niš - kde predniesli pod 
taktovkou Djura Jakšiča Mozartov Husľo
vý koncert A dur a klavírne Concertino 
Jána Cikkera - a do Beogradu, kde spo
ločne absolvovali sonátový večer (Bee
thoven-Bach-Janáček-Suchoň). 

V novembri 1964 odišli umelci do se
vernej Európy na koncertné turné po 9 
mestách Svédska. Zo Svédska odletel 
Mikuláš Jelínek na orchestrálne účinko
vania v strednej Azii (Alma-Ata, Taš
kent, Dušanbe). Rudolf Macudzinskl po
kračoval ako sólis ta n a zájazde Slov. 
filharmónie v SSSR s Concertinom Jána 
Cikkera. 

.. * .. 
Rádio DDR 2, ktoré vysiela prevažne 

umelecký program najlepšej úrovne, za
radilo na začiatok tohoto roku na. 
podnet a za spolupráce HISu viac relácií. 
zo slovenskej hudby a 6 rozhovorov oslo
venskej hudbe, ktorých tematikou je slo
venská fudová hudba, súčasná slovenská 
hudobná tvorba, súčasná s lovenská ope
ra a slovenský hudobný život. 

* * .. 
Michal Karin (klavír), . Drahomíra Tika- Srbský klavirista Dušan Trbojevič za
lová, Helena Tesárová (spev), Milan · radil do svojho repertoáru nie.korko skla
.Bauer (husle) . a Antonín Hyksa (viola). . dieb slovenských skladateľov a pre se-

* * * zónu 1965-66 si pripravuje Concer~ino pre 
Začiatkom novembra sa vrá tila .z úspeš- klavír a -orch. · Ja na 'Cikkera. 

ného zájazdu do NDR slovenská klavi
ristka Klára Havliková, ktorá koncerto
vala v nemeckých mestách spolu s praž
ským huslistom Petrom Messiereurom. 
V programoch okrem skladieb Scarlatti
ho, Händla, Prokofieva odzneli aj diela 
E. Suchoňa, I. Par íka a M. Nováka. 

* * * 
Dirigent opery SND Ladislav lloloubek 

je stálym hosťom v stuttgartskej opere. 
Od júna raz mesačne diriguje tam Cik
kerovo Vzkriesenie;· v 'novembri okrem 
!:':.• dlrigoval Janäilkovu J•J P~'""/ 



Organizácia_ 
koncertného života 

včera a dnes 
KARE L PRAVOSLAV SÁDLO 

Včera? Z geologického hľadiska je 4000 
r okov okamihom. Vtedy p adol prvý kon
certný umelec; skolený úderom do tylu, 
do hrobu svojej kráľovnej. S harfou v 
náručí ju mal odprevádzať na ceste do 
večnosti. Tak ho našli archeológovia v 
Prednej Azii. Inú honorárovú politiku 
mal Egypt. Medzi 150 žulovými reliéfmi 
a maľbami sa zachovala socha obľúbené
ho speváka, vytesaná v nadživotnej veľ
kosti. Boli však aj spory. Člen nesku
točnej Sekcie egyptských koncertných 
umelcov sa rozhorčuje, že akýsi neapro
bovaní sa odvažujú svojou hrou na harfu 
ospevovať bohyňu hudby Mert. Nekalá 
súťaž? Ľudová tvoriv-osť? Preskočme sto
ročia! Na rozhraní novoveku je hudob
ník v službách cirkvi. G. Frescobaldi 
v Ríme plní plán návštevnosti. Jeho 
hru na organe si prišlo vypočuť 35 000 
ľudí. Dnes by t o obstaral rozhlasový voz 
a J. Srámek by o tom hovoril v Maga
zíne kultúry. V kostole by však bola iba 
hŕstka verných obdivovateľov. Okrem to
ho bQli umelci zamestnancami samoľú
bych panovníkov a šľachtických amaté
rov. Siachtici hrajú n a pohodlnej · gam
be, spomaľujú vývoj, ale ľudoví muzi:. 
.ka.Ilti . rý_cl}lo -prebojúyajú dokonalejšie 

husle. "Londýnsky" Bach usporiada s 
gambistom A bel om abonentné ( !) kon
certy, ale violončelista Boccherini sl úži 
madridskému dvoru a v starobe trpí hla
dom. A nielen on! český podiel: Stami
covci, Mysliveček, Bendovci, černohor
ský. Beethoven si vzdorovitosťou vybo
juje postavenie slobodného umelca. 
Virtuóz Paganini pozná tržnú hodnotu 
svojho umenia a je usporiadateľom svo
jich vlastných koncertov. Na prelome 
nášho storočia osamostatňuje české kvar
teto český k omorný spolok, česká fil
harmónia pozýva svetových hosťujúcich 
dirigentov a sólistov. Koncertný agent 
stve svojho umelca po svete až do seba
zničenia. Spevácke spolky , novovznikajú
ce komorné spolky spolu s miestnymi 
kníhkupcami sa ujímajú usporiadateľstva. 
Naši orchestrálni umelci zapla vujú slo
vanské krajiny. Naši virtuózi a kvartetá 
si získavajú medzinárodnú popularitu (E. 
Destinová, K. Burian, české a Sevčíkovo 
k varteto, Ondi'íček, Kubelík, Kocián). Po 
prvej svetovej vojne koncertní agentL 
:veľkého formátu vytvárajú myslenú čiaru 
-Viedeň-Praha-Drážďany-Lipsko-Berlín 
-a Viedeň-Bratislava-Budapešt. V Prahe 
-si podávajú kľučku hviezdy koncertného 



života (Saľapin, Sauer, Hubermann, Ca
sals, Toscanini, Kolischovci, Príhoda -
nemožno vymenovať všetkých). Nadhod
nota robotníckej práce umožňuje vyplá
cať honoráre pohybujúce sa vo výške ce
ny dvoch až piatich baníckych domcov, 
predávaných na dražbe. Naše kultúrne 
dianie sa subvencovalo podľa významu 
a d osiahnutých umeleckých výsledkov. 
Vrcholom umeleckého pôžitku robotníka 
bolo vypočutie dychovky ľudových hu
dobníkov. U nás ich bolo asi 40 000. 
(Dnes je p omaly problém zostaviť na nie
ktorých miestach reprezentatívnu dycho
vú hudbu do prvomáJového sprievodu.) 
Popísať dôsledky prevratných vynálezov 
v oblasti záznamu a šírenia zvuku sa 
vymyká možnostiam tohto článku. 

Píše sa rok 1948. NaŠa spoločnost sa 
socializuje a hľadá najvhodnejšie spôsoby 
orga nizovania života vo .všetkých oblas
tiach . Poznáva význam a nutnosť naj
vyššieho stupňa vzdelania a umožňuje 
ho všetkým schopným. Ide o účelnosť 
a dokonalosť výroby, ide tiež o umenie, 
ako dobré výrobky uplatniť a predať. Na 
to však naša spoločnosť potrebuje občana 
p oliticky uvedomelého, telesne zdatného, 
rozumove vyspelého, manuálne šikovné
ho, mravne čistého a so zmyslom pre 
estetické hodnoty. Neobávajme sa, že 
umenie človeka oslabuje. V oslobodenec
kých vojnách, ktorých sme boli svedka
mi, nerozhodovali dočasné úspechy. Na
koniec vždy víťazia mravné hodnoty. 

To bolo potrebné povedať, aby bolo 
jasné, z akých pozícií diskutujeme. Socia
listická spoločnost umožnila umeniu a 
umelcom mat podiel na utváraní ušľach
tilého socialistického človeka. Najlepšie 
sa jej darí v literatúre, teda tam, kde 
škola naučila každého občana dokonale 
čítať - najhoršie v oblasti hudby. To
píme sa sice v záplave hudby, ale medzi 
vynikajúcimi dielami malých žánrov a 
dobovými pesničkami sú i také, že ak 
by sa ich hudobný obsah a spôsob pred
nesu dal vyjadriť výtvarne alebo lite
rárne, zhrozili by sme sa. (Neupodozrie
vajte ma zo .,suchárstva''!) Naša spoloč
n ost prevzala patronát nielen nad vzni
kom dobrých hudobných diel, ale aj nad 
ich konzumom! Opakujem, že telesnú 
zdatnosť a mravnú silu nemožno získať 
l en na športových ihriskách! Ak má v 
Leningrade Kirovov závod predplatené 
dva rady koncertov filharmónie, potom 
vytvára spoločenskú funkciu koncertov 
a má byť vzorom aj pre nás. Naše nové 
obecenstvo má právo poznať odkaz kla
sickej hudby a na nej rásť. Ale u mno
hých .miestnych funkcionárov sa stretá-
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varne s výslovnou nechuťou ku koncer
tom (považujú ju za .,buržoázny preži
tok"), ba dokonca aj s nespravodlivým 
rozdeľovaním prostriedkov určených pre 
kultúru. Veď hudba sa stala dennou po
trebou človeka a ide o to, ako vytvára! 
príležitost na pravidelný konzum dobrej 
hudby. Treba vytvárať príťažlivé progra
my a pripustiť, že prirodzená túžba za 
poznaním zahraničných umelcov a diel 
nie je len láska po cudzom a honba za 
senzáciami. Ide len o rozumnú mieru a 
o to, aby to, čo importujeme, malo aspoň 
takú úroveň ako to, čo exportujeme. 
Nenahováräjme si, že všetkých našich 
pracujúcich získame pre návštevu kon
certov. Medzi pracujúcou inteligenciou je 
veľa nadšených amatérov-hudobníkov. 
Nápadné je to najmä u lekárov, ktorí 
iste pozorujú kladný vplyv hudby na 
duševnú hygienu. Príklad: profesor praž
skej kliniky sa večer po celodenn ej vy
čerpávajúcej práci postaví k husliam a 
"p o hodine hrania je natoľko osviežený, že 
do noci ľahko pracuje na vedeckom die
le. Známe to bolo aj o A. Einsteinovi. 
Robotníci sa v zvýšenej miere venujú 
radostnej práci v speváckych sboroch. 
Malo by sa podporovať aj amatérske pes
tovanie komornej hudby v rodiná ch. 
Zvláštna situácia sa vyvíja medzi učiteľ
mi škôl. Učiteľ bol vždy nositeľom hu
dobnej kultúry a hudobného diania v 
mieste svojho pôsobenia. Učiteľské ústa
vy ho pre to dobre vyzbrojili. Dnes často 
v mieste svojej školy ani nebýva. Veríme 
našej škole, ale okrem materských škôl 
je v nej málo spevu. Vyučovanie by sa 
malo začínať spevom. Spevom radosti. 
Stav hudobnej a estetickej výchovy je 
neuveriteľne nízky. J e tu výslovný ne
záujem. 

Návštevnosť koncertov a všetkých hod
notných kultúrnych p odujatí je sociolo
gickým problémom. Rozhlas, televízia. 
zamestnanost oboch rodičov, schôdz~. ne
dostatok času. My sme sa však pripra
vovali na 5-denný -pracovný týždeň. Na 
niektorých pracovných úsekoch sú v zá
vodoch r ezervy, ktoré by ho pri nezmen
šenej produkcii umožnili. Je príčinná 
súvislost medzi 5-dňovým pracovným 
týždňom a zvýšenou možnosťou konzumu 
kultúry. Zhrňujem: každá spoločnosť vy
tvárala svoje umenie, svojich umelcov. 
Koncerty sú dielňami n ašej hudobnej 
kultúry. V minulosti boli koncerty ne
priamo dotované nízkymi mzdami (Duch
cov, Krompachy), dnes naša spoločnost 
nesie zodpovednost aj za ne. 

Vráťme sa k histórii včerajška. V r. 

1_948 bo_l ~rijatý zákon o Hudobnej a ar
ttstt~eJ ustredni (HAú). Bola jedným 
z n aJp<?zoruhodnejších zariadení. Bola 
s~utočnym fondom hudobných umelcov 
Fmancovaná bola, zhruba povedané tak. 
že_ sa ~apr. účastník tanečnej zábavY 
znekol Jedného r_ožka z polnočnej Večere 
v prospech dobreJ koncertnej hudby. S po
moc~u. . zamestnaných umelcov mohla 
HAl! učmne sprostredkovať zájazdy ume
le~kych ~~upín. Miestnymi usporiadateľ
mt sa v~cšmou stali neodborníci, ktorí 
~avyše este spoho::Uneli pri výkone svo
Jt_ch povinností. To sa však dalo odstrá
m_t. Dn~s bude p otr ebné obnoviť fond 
vyk~mnych umelcov. V tomto kvase hľa
dama . zbytočne existovala organizácia 
.,Umeme ľudu a neskôr Kultúrna služ
ba pra~ujúcim". Obe z~~ikli. Zrušenie 
komornych, speváckych a podobných 
spolkov sa odzrkadlilo na usporiadaní 

konce~v. Dosiaľ sa ich nepodarilo plne 
nahradtť. Tak napr. špičkový koncertný 
umelec · (?e~ol to violončelista), ktorý mal 
pred zru~emm komorných spolkov 80 ce
loveč,ernych koncertov ročne, mal ich 
neskor sot:ra 20. r-:ová organizácia _ Hu
d obná a dtv~de1na ag~~túra (na Sloven
sku KDK) Je inštitúciou výlučne spro.:. 
stredkova~:~skou s monopolom pre styk 
~o zahr:amctm. Ako usporiadateľ funguje 
tba pn rozsiahl:!jších akciách štátneho 
d<?sahu. v. krajoch sa stali čiastkovými 
n_astupcan;t HAú krajské agentúry pre 
film, estradu a koncert. Taký je súčasny' 
stav. 

Aby srn~ ::sJ?oň sčasti pochopili dnešný 
stav organtzacte koncertného života všim~ 
mme si bližšie tieto činitele: dielo' a vý
kon, rast .koncertného umelca, umelec 
a obece_nstvo? usporiadateľ, sprostredko
vateľ, naden1e. 

DIELO A ~KON 
Na začiatku bol umelec improvizáto

rom-sklad~teľom a hráčom v jednej oso
be. Tak Je to poväčšine i dnes. Ale 
skla?atei ako interpret svojho diela má 
len ~~no hrdlo a dve ruky. Okrem toho 
? emoze byt na viacerých miestach sú
casne. Preto je koncertný umelec najdô-

ležitejším faktorom v propagácii sklada
t~rovho diela . .Zijúceho skladateľa pocho
Piteľne, zaujíma osud vlastnéh~ d" l 

. l" t· kú le a , 
so~ta l S lC spoločnosť i osud odkazu 
~r~veho skladateľa. Koncertný umelec 
ctthvo preveruje účin diela na obecen
stvo. 

KONCERTN~ UMELEC 
. Všimnime si . tieto etapy rastu: škole

me a u:rá~~ante na školských p ódiách 
pomoc sufaZiam všetkých kategórií kr' • 
absolventov (vojenská služba) apr' b y~a 
do Sek · k , • o acta . cre oncertnych umelcov a uvá-
dzame na domácom pódiu krhQ 
leck ''h • ~ ume-

. e 0 a m.:avného rastu v čase čaka-
.ma, uv~dzam.e v zahraničí, overovanie 
zdatt~~tt v suť~iach, prehliadkach kon
cer n o umema. na koncertoch ses a 
~s. na koncertoch Pražskej jari, zarade
nie do koncertov symfonických orches 
trov,. vrchol sprevádzaný úspechmi v za
hramčí, kriza odchodu z pódia. -

Naše hudobné školstvo má vysokú úro
;eň. N~še Ľ~dové školy umenia (ĽSU) 

pr~do/'"?. aJ rodina a materské škôlky 
kr~!TI~enaJu n adanie vložené prírodou do 

o rs Y na talent. ĽSU by sa mali viacej 
zamerať na výchovu budúceho amatéra 
-:?časťou v ensembloch prebúdzať lásk~ 
.thu~e a ;Zm!sel pre disciplínu. Kapa

~1 ~ U me Je dostačujúca ani v spo
Jem s kurzami osvetových besied Je 
fo.trebné využiť rezervy spomedzi or~hes-
ralnych umelcov a dôchodcov i bývalých 

učiteľo~ hudby. ~SU vykonali už veľký 
~us prace a s vysledkami ich úsilia sa 
coskor.o str~tneme i v podobe zvýšenej 
návštevn__os!t koncertov. Na všetkých troch 
typoch sk?l sa zveličuje jednostranná 
~naha o vyc~ovu virtuózov. Nedoriešená 
Je otázka škol pre výnimočné talenty 

Prvá kríza u absolventov-mužov · · 
spôsobená nástupom vojenskeJ· prezenčnJ: 
služby ž" d . • eJ • u ten vy aJom. Vo veku do 32 
rokov ~apôs~bí na mladých umelcov mož
n~~ť zučastmť sa na medzinárodných sú
faztach alebo nevyhnutnosť absolvovat 
k,onkur~ do niektorého umeleckého kolek
ttv_u: Vtfazstvo v súťaži alebo pravidel
~eJ_šie vystupovanie na koncertoch opráv-

UJe un:elca na aprobáciu do Sekcie 
koncertnyC'h umelcov ses alebo sss. 
Stupne: čakat~ľ, kandidát, člen. Sborník 
eeska:slov_enskt koncertn í umelci a ko
mor~e subory obsahuje asi 300 mien. 
M~h by ?o poznať všetci naši usporiada
tella: Sutaže napomáhajú vo výbere 
kyal~ty, . ale ve.ra vynikajúcich umelcov 
sufazamt nepreslo. Každý umelec má zá-



konné právo usporiadať si svoj. konc;~~ 
Ť "kú krízu prežíva umelec v cas~, . 

sa poskytla min. roku v Trenčianskych 
Tepliciach. . . 
Dielňou rastu špičkových. un;elc~v su 

celovečerné r ecitaly (tých Jhe ~plny(;~
dostatok) a vystúpenia s orc es r~m. e : 
ti valy). Sväzové koncerty a prenh~d..< ~ 
majú dnes väčší význam ako ke~yko ve 

az ·ne' uplatnenie Iba mekton 
:čaká na vereJ . t M -
vydržia sústavne nak:Cbe ľ~~co;~~ ~~-

~!~f:~~~Et:~?o~· j!r~!r:Í~o~da~~i~~ 
v živote umelca. . "'t f 

Akú úlohu hrá nedostatok p~llezL. os. L 

dty'm Inšt itúcia sólistov u fllharmo
pre · h t v ·ever
nických a symfonických or: _es r::v l ONV 
kou pomocou. Tiež jednotllve K ' . mat 
MNV r.Su a závodné kluby by n:::ll b ' d'u vidíme na skutocnosb, ze 

rastu na P0
, 

1 ' ol . a predstavia spo
'i osvedčenL um~ Cl s K (d iaľ 
ločnosti v byte spisov~teľa dr. · ~ . . 
155 takých vystúpem) alebo Y atell~rl 
niektorého výtvarníka. !\<~lady ume 7C 

• ak čaká so slzami v oČlach na svoJ _u 
~!rkú príležitost. Tu platí he~lo: buď pn
pravený! Veľká pomoc mladym umelcom 

svojÍch" umelcov. Pre zahra.mc~e.. ~ 
" al byt· náš umelec vyzbrojen?' vačsLml 
~ kovými vedomosťami.· O knze odcho
~uzyz koncertného pódia možno pove~~ 
že sa odohráva v rôznom veku. Je, v 
vždy bolestný, aj keď nevyhnutny. 

T'tM, KTORl KONCERTOM NEPRAJÚ 

.. Bez E. Zátopka, V. Cáslavs~ej. a · všet
ký h ostatných by nebola mozna propa

. c. "'SSR v zahraničí. Oni -však vy-.. 
gac1a '-' , Al ťal čo . tľ na domácej pode. e za l 
:~r~niční hostitelia cítia l~tosf. ~ad. pre: 
hrou, v koncertnej sieni vladne upnmnY 

obdiv. Zájazd Ceskej filharmónie do An
glicka r. 1956 bol podla slov ":eľvysl~nca 
prvou veľkorysou pomocou v Jeho. dlr:lo
matickej funkcii. I n&Ši . u:nel~l vsak 
môžu vyrást len na domace] pode. 

NADSENÝ USPORIADATEL 

Bez koncertného zázemia neb~deml e o 
·t ak hudobneJ ve mo-

sebe dlho hovon t zh~ života leží v na
ci. Ťažisko k<;>n~~r n yrnfonických or
šich filharmomach -~ ssa ako výborní 
chest roch. ?svedču~uktoré krajské mestá 
usporiada tella,. ~le 0m~entr.á je viac-m~n~~ 
ich ešte neÚaJth dnú činnost vyvi]a]U 
postarané; · c Y ? ktoré parky kultúry, 
štát~e kupele, l~le ské strediská, osveto
kt;lturne a SI?~OO::; kluby, ršU atď. Al'; 
ve besedy,_ za . ·ac prospel obetavy 
vždy a vsade na}Vl láskou k hudbe. 
jedinec ~o ~~~~~~ o~obností miestnych 

V tom Je eč sa -za rovnaltých 
--usporiadateľov. (Pr o t dari a inde 
:p~mien?k ni~kder:~ľo~eh;:.ujem: P?Pri 
·me.) Je l~h vsak erných predstaveniach 
činohernych ~ ~ou z najušiachtilejších 
-sú koncerty Je , • . M žno ich 
:foriem spo~očdenťskešhodezl~OJ_t~.am o kde nie 

• k uspona a v a . . ' . d 
~sakl . Ale niektorí miestm uspona a: 

·Je av1r. · · úradovam 

s veľkou znalosťou veci, s dáv~ou fan
tázie vo voľbe programov, alw aJ pr?pa
gačných prostriedkov. Nieked?" sa d:'l za 
málo peňazi urobiť veTa muziky, pnč_om 
treba vychádzať z individuálnostl mies
ta. Výnosom MSK vzn~li predpoklady ~a 
zriaďovanie Kruhov pnateľov hudby (n~e
kde to môžu byt Kluby, inde !Cru_hy pna
teľov umenia). Už dnes exlstuJe napr. 
v českých krajoch asi 40 kruhoy a dobre 
sa osvedčujú . . Sekcie koncert? ych u~~l
·cov prevzali nad nimi patronat. Všet y~ 
usporiadateľom bez výnimky by sa ma ~ 
dat akčná volnost v pod?be pl~novane: 
traty Profesionálni usponadateha by ma 

s · • · • · . a· bor by sa ľ byt prémiovam, uspesny n . 
:~al odmeňovať podla návštevn~stl._ Zh~
•. m· u·s·pech koncertného . d1ama Je -nu)e · · kt y' na 
v rukách nadšeneho je~n~tliyca, _ _or . , 

'de ktorejkoľvek soclahstickeJ mštltu
~fe združí do spoločnej práce členov KTu
hu pTiateľov hudby. 

·telia-profesionáli s~ topla ·tv ani Pagani-

: ~i~~b~~n~:rt~c~~~~er~:P ;~ba usporiadať 
úalšou nevyhnutnosťou je a){.cia Hu

-dobná mládež. 

. d f koncert- môže (a mala by) 
. U spona a . • · (koncert-
-~"dá socialistická orgamzacla . 
' • z el ylas-+ny' koncert aj sám)· .SpTJ~-
·nY um ec . ~· · · 

SPROSTREDKOVAT.ELIA . 
. , . á yhrádené len Hudob:ná 
,stTedkovan:e m v, . UDAG) na Slo-
.a d i.vad.eKlna af5;.enna.tu:~i~~delná .k~ncelári.a 
v~n!)ku oncer• _ · 

(KDK) a· Krajské za:stupiteľstVo pre film, 
estrády a koncert (FEK). HUDAG má ši
roké pole pôsobnosti. Budeme sa zaobe
rať len jeho koncertným úsekom. Dote
rajší štatút nerieši túto otázku v. celom 
rozsahu problematiky. Výhodou je, že 
HUDAG podlieha priamo ministrovi škol
stva a kultúry. Pracuje zda11livo na ko
merčnom základe, ale je j úlohy sú podľa 
zákona tiež ideovej povahy. Na Sloven
sku je to KDK, ktorá si - s pochope
ním SNR - ponechala niektoré dobré 
črty HAú. KDK nie je podnikom vý
slovne komerčným, intervenuje v kon
certnom živote mimo centra, zvoláva 
krajských pmcovníkov a mobilizuje kon-. 
certných umelcov pre štúdium súčasnej 
hudby. 

V styku so zahraničím pracuje HUDAG 
ako jediná výlučná organizácia (mono
pol). Doma je však podľa zákona povinná 
napomáhať hudobný život. Jej štatutárna 
právomoc je malá. Krajské zastupiteľstvá 
Jo'EK plánujú podľa vlastných inštrukcií. 
Preto sa tvrdí, že o celovečerné recitaly 
nie je záujem. Ale v niektorých mestách, 
kde majú schopných usporiadateľov ale
bo pomoc dobrovoľných pracovníkov z 
KPH alebo KPU, sa ich do.žadujú a majú 

aj úspech. Práve tak sa tvrdí, že ten 
alebo onen umelec nie je žiadaný. Dob
rého umelca. alebo . umelecký kolektív 
treba ponúkat s plným presvedčením! 
Kľúč k úspechu je v rukách usporiada
teľa ! Príklad: určitému vítaznému veľké-.. 
mu podniku za odmenu ponúkli koncert 
vynikajúceho sláčikového kvarteta s prí
stupným programom. Bez honoráru! 
Miestny "usporiadateľ" docielil návštevu 
15 osôb tam, kde mohlo prísť 500. Podľa 
všetkého sa to pracujúcim ani neoznámi
lo. To je ukážka neo:ibornosti, neschop
nosti a nezáujmu usporiadateľa. Isteže, 
napomáhať a ponúkať majú aj krajské 
agentúry. Ale paľba všetkých druhov 
kritík sa sústreďuje na hlavu HUDAG. 
FEK sú podľa toho úplné neviniatka! Ale 
tie si plánujú podľa vlastných inštr ukcií 
a podiel na nižšej kvalite koncertov ma
jú prevažne ony. Obecenstvo chce prísf 
do styku so živým koncertným umelcom. 
Po posluchu skvelých gramafónových 
platní má však vysoké nároky. Priemerné 
a p odpriemerné umenie ich vyháňa zo 
sály. (Úalej sa odvolávam na svoj článok 
v Hudobných rozhľadoch č. 14/64. Ne
chcem sa opakovať.) 

CO BY SA STALO, KEBY BUD AG NEEXISTOVALA? 

Umelci by sa doma i v zahraničí muse
li ujať sprostredkovania sami. Pô dôsled
nom rozbore prídeme k uzáveru, že tak 
ako v kapitalistických štátoch existujú 

agentúry, tak aj HUDAG je v socialistic
kom štáte nevyhnutnosťou. Ide len o kva
litu jej štatútu a kvalitu jej pracovníkov. 

TELEGRAFICKÝ ZAVER 

Koncert je nielen estetickou, ale i spo
ločenskou potrebou ušľachtilého socialis
tického človeka, práve tak ako aj styk so 
živým umelcom. Naša spoločnost má ur
čité povinnosti ku koncertnému umeniu; 
i kapitalistické štáty ho podporujú, naj
mä pri zahraničných zájazdoch. Ťažisko 
činnosti je v centrách symfonických or
chestrov, ale šírka dosahu je na ostat
ných miestach. Treba oživit koncertný ži
vot pomocou dobrovoľných pracovníkov. 
Nekvalitné koncerty vyháňajú obecenstvo 
zo sál (vplyv dokonalých gramoplatní). 
Usporiadateľom treba ponechať iniciatívu 
v počítaní v r ámci plánovanej straty. Sko-· 
ly by mali naplánovať čas rozvrhu vý
chovných koncertov. Treba podporovať 
zdravý amaterizmus a ľudovú tvorivosť. 
Šírenie skladateľovho diela doma i v za
hraničí sa začína u koncertného umelca. 
HUDAG nech naďalej bojuje proti ťažko
pádnym predpisom. Hospodársky plán má 
mat možnost presunovať položky (glo-

bál). HUDAG už urobila viac zjednodu
šení: jednoduchšiu prax vycestovania, 
vlastné pasové oddelenie, v mnohých kra- _ 
joch si získala dobré meno, vytvorila 
lepšiu situáciu pre "záskoky". HU DAG 
by mala veno-vať väčšiu pozornosť dlho
dobým angažmánom. Nadmerné vystúpe
nia priemerných zahraničných koncert
ných umelcov narušujú domáce koncerty. 
Plnenie kultúrnych dohôd musí predchá
dzať rozmnoženie počtu našich koncertov 
doma. Treba investovať do uvádzania 
koncertných umelcov v zahraničí. Potre
bujeme modernú a vynachádzavú propa
gáciu. Treba prémiovaf usporiadateľov a 
odmeňovať predaj vstupeniek na koncer - . 
ty mimo centra. Je nevyhnutné obnove
nie fondu výkonných umelcov. 

A nakoniec to najdôležitejšie: pre bu
dúcu sezónu naplánovať špičkových slo
venských umelco~ do českých krajov a· 
špičkových českých umelcov do krajov . 
slovenských. K. P. Sádlo, 
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problémy . , . 
organtzacte 

a 
riadenia 

koncertného 
života 

• 
an na 

, v , 

kova rova 

• 

usporadúvala, mala 
Slovensku Komora šak jej činnost bola 
svoju konceJ?.ClU, aav Bratislavu. Aj tak sa 
zamex:_an~ zv~ša nhovorit o riadení, na
dá uz čtast . ne d ' vala možnost uplatne
k oiko pl~novtte ae. známych umelcov, 
niu n ovych, maken_l miere ako bolo po-
i keď nie v t eJ ' 
trebné. .kla Hudobná a artis-

V roku 1949 vzm . • v svoJ· ej ná-. , , ed" ktora uz 
tícka ustr . na, ~ nú úlohu výchovy 
plni mala J~sne urc~utočňovat kultúrnu 
obecenstva, ulohu ~ts eJ· oblasti. Bola to 

l . iu v koncet n · 
revo ':c . l št át a centratizovana,_ s~ 
orgamzácta ce o čk n , ktorá mala urcltU 
slovenskou odbo ~u, . kými pobočkami, 
samostatnosť a s . raJ S , mi v Cechách 
bez:'ýhr~dne l~~1a~f~Jensku J:>rati.sla~
prazskeJ HA ' . cky bola tato mštl
skej HAÚ .. El~on?ml retože okrem spr<>-: 
túcia vel mt st}n:, d? vok pri umiestovam 
stredkovateľskyc _a • ach a poonikoch 
hudobníkov Y. kB:V~~~ky zo zábav. Orga
odvádzalí sa JeJ a J. b r tu teda naj
nizačne a ekonomtcky 0 1 

· koncertného 
lepšie p odmienky pre rozVOJ 

života. t t bdobie nejaví najmä 
A predsa sa o o ~ . tak riaznivo, 

z hl adiska kvan~itatlvn~nnano y' ch Ppodmien-
. b me pn spom1 . 
ako Y s kl d li Počet koncertov l po
kach predpo a a · Slovensku koncerty 

· t kde sa na · t čet m1es , .ž •. ako teraz a poce 
konali, bol oveia m s~a koncertných pá
slovenských_ u~~covDnešná stredná, vte
diách veimt mz Y; . našla minimálne 
dy mladá generB:cta s v častých prí
uplatnenie, pr~to ~u ::eNebola tu žiadna 
Padoch len obJavuJe · · actateľmi na-

d á ráca s uspon •, 

. d · koncertného ži-
Organizácia_ a. n~ ke~te poločnosti velmi 

vota sú v soclahsttc eJ s , nám ide sú-

ciel ave o~ P odbočka často usporaduva
koiko kraJ ska, b lo z hladiska organi
la sama, čo ~tce 0 ri ravovalo pôdu 
začného _Iahdšte, cť:at~:ľci~ tejto činn?Bti, 
p re ďalštu ern h dospieť k takemu 
kde má byť s!n~o~~erty stali potre~ou 
stavu, aby t , t o potrebu sa z 1ch 
poslucháčov a p red , vualt' Preto v ďalšej 

d ôležitou otázlwu preto, ze · ~~motného 
ci· o rozVOJ .,.. 

časne o dve ve : a tiež o výchovu a 
koncertného um~ma_ úrovne poslucháča. 
zvyšovanie ~D;l~rneJ riek tomu, že v ur
Obe úzko suVlsta naJ?. dostat i do pro
či t ých etapách sa mazu 

tirečenia. rtn 'ho života môžeme 
O riadení konce e sle slova až po 

hovoriť v pravom .• ~mYod r 1949 !{ed 
sneJsle · ' r oku 1948, pre . r tická koncertná inš-

vznikla prva dsobcl~ lSa artistická ústredňa 
"t' . Hu o na bl tl ucta - hto roku pracovala v o as-

(HIAÚ). Do to udobná komora, ktorá 
ti koncertov H k ' h štátu· b ola to 

'kl a Slovens e o ', d b vzm a z . . · stavovska, po o -
viac-menej orgamzčaclka, h, kraJ· och únie 

k b la v es yc ne a o o , • R ozdiel bol v tom, 
českých hudebmku. radu'vala na-

. k erty n euspo ' , 
že ú me m;c HAÚ pôsobilo v Cechac_h 
kolka do vzmk~ . . . odnom meradle zna
niekoiko v t;le z::~ých, zatial čo na 
mych .agentur su · 
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· · · t1'vy uspora u · , 1n1c1a , . b 1 •tažší problem uspo
etape vyvoJa o naJ 
riadatei. . kvalitatívneho možno toto 

z hľadtska . d e preto že tak-
obdobie_ h~d~o,tl~ ~~nc~rtoch šÍo o reci
mer pn v e Y~ koncerty zahraničných, 
t ly a komorne , h 1 n-a ký' h a niektoryc s ove 
známych čes t ~ h umelcov. Po stránke 
ských koncer ny~ bežné programy zo 
dramaturgie bol~ ~o a pri preferovaní 
svetového rep er oaruv nebolo možné bu
zahranič~!c? umelt~·rovú dramaturgickú 
dovať urcttu reper oa ť a usmerňovať 
koncepciu, len ~~t~~~~ jednotlivých ná
rozmanitosť v up , h~súborov 

t j V a komornyc · · · k b d -s. ro o . ' ct·a pnspela u o I ked táto orgamza 

vaniu tradície koncertného života na Slo
vensku, dostatočne neplnila spomínané 
úlohy v rozvoji samotného koncertného 
života, nakoľko nevytvárala priaznivé 
podmienky pre uplatnenie mladej gene
rácie ani úlohu výchovnú, nakoľko m álo 
rooširovala sieť koncertných usporiada
teľov. 

V období decentralizácie štátnej správy 
a hospodárskeho riadenia v našom štáte 
došlo i k decentralizácii riadenia koncert
ného života. Zákonom č. 81 z decembra 
1957 vznikla L januára 1958 Hudobná 
a d ivadelná agentúra v Prahe, riadená 
Ministerstvom školstva a kultúry, a Kon
eertná a divadelná kancelária v Bratisla
ve, riadená Povereníctvom školstva a 
kultúry. Vo všetkých krajoch vznikli 
krajské agentúry, spočiatku v spojení 
s krajskými domami osvety, n eskôr s 
krajskými filmovými podnikmi, r iadené 
krajskými nároonými výbormi. Toto or
ganizačné členenie, ktor ému chýbala aká
koľvek záruka nadväzovania v práci 
(KNV svojimi odbormi nepodliehali mi
n isterstvám a povereníctv am) spôsobilo 
prudký pokles činnosti, počet koncertov 
klesol pod 300 za sezónu na celom Slo
vensku a znížil sa i ten malý počet 
usporiadateľov, ktorý vybudovala HAú. 
Zákon síce určil presne úlohy jednotli
vým organizáciám - KDK okrem iného 
zastupovať popredných koncertných 
umelcov a prednostne ich odporú
čať krajským agentúram a le 
plnenie tejto úlohy záviselo výlučne od 
toho, či krajská agentúra programy od 
KDK bude chcieť pr ijat. Krajským agen
túram síce zákon ukladal zodpovednosť 
za túto činnosť v kraji, ale tiet o ako sú
časť osvetových zariadení museli byť 
sebestačné, čo ich viédlo ku komercia
lizmu a koncerty boli, sú a ešte dlho 
budú stratové. A tak sa v tomto období 
dostal rozvoj k oncertného života na Slo
vensku do určitej krízy. 

P overeníctvo ako riadiaci orgán po
chopilo, že tento problém treba riešiť, 
a spolu s KDK pripravilo koncepciu ná
pravného postupu. Prvou úlohou bolo 
získanie krajských agentúr neustálou me
todickou pomocou, pravidelnými aktívmi 
a osobnými návštevami pracovníkov PSK 
a KDK v krajoch. Táto priekopnícka 
práca sa musela robit s nadšením a za
nietením - ináč by nebola mala úspech. 
Pomaly sa lady lámali a dnes máme 
v pracovníkoch krajských organizácií vý
borných spolubojovníkov za rozvoj kon
certného umen ia. 

Druhou závažnou úlohou bolo rozšíre
nie siete usporiadateľov. Usporiadateľmi 

sú vo veľkej vacsme zariadenia štátnej 
osvety, pre ktoré je usporiadanie koncer
tov okrajovou záležitosťou, za ktorú nie 
sú od svojich nadriadených orgánov ani 
kritizovaní ani chválení. Záleží len na 
osobnom vzťahu pracovníka osvetového 
zariadenia k hudobnému umeniu. Zainte
resovanie do tejto činnosti sa robilo a 
robí pravidelnými aktívmi, spojenými s 
hodnotením tejto činnosti. Výsledok tejto 
cieľavedomej päťročnej práce sa ukázal : 
dnes je na Slovensku viac ako 50 uspo-: 
riadaterov a za sezónu sa uskutočňuje 
okolo 3000 koncertov. 
Treťou úlohou bolo obecenstvo. S tále, 

kultivované koncertné obecenstvo. Bolo 
ho treba získať a vychovať. Veď t radí
cia na Slovensku bola v tejto oblasti 
chudobná a stav hudobnej výchovy na 
všeobecnovzdelávacích školách nesľubo
val nič kladného. Bolo treba vychovať 
nové publikum vlastnými silami. Z radov 
mládeže vých ovnými koncertmi pre ško
ly, z radov dospelých koncertmi s vysvet
lením (v závodných kluboch, na JRD 
alebo v kúpeľoch pre pacientov). A dať 
dokopy tých, čo majú aspoň minimálne 
pochopenie pre umenie. A tak sa z ini
ciatívy a za veľkej morálnej pomoci 
Sväzu slovenských skladateľov zakladajú 
kruhy priateľov umenia - určitá obdoba 
českých spolkov pre komornú hudbu 
(ktoré sa tak nerozmyslene po r. 1948 
rušili!) . Výsledkom tohto úsilia je pr ie
merná návšteva na l koncerte 100 p oslu
cháčov, čo za jednu sezónu znamená 
300 000 poslucháčov. (V tom nie je 
80 000 poslucháčov za sezónu v Slov. 
filharmónii!) Ako vidno, t i ei o úspechy 
sa docielili jednotným riadením teito 
činnosti z cent ra. Zivot si t o sám vynútil, 
a hoci "de jure" je táto oblasť de
centralizovaná, "de facto" je na Sloven
sku riadená z centra. 

S kvan titatívnym rozvojom koncer tné
ho života na Slovensku môžeme byt vcel
ku spokojní. A predsa - ak sa naň díva
me z hľadiska kvalitatívneho - je tu 
veľa nedostatkov a protirečení. A to tak 
z hladiska umeleckého, ako aj sociolo
gického. 

Koncertný život treba sledovať z dvoch 
strán: zo strany samotného koncertného 
umenia a jeho rozvoja a umeleckého ras
tu, ale tiež zo strany poslucháča, jeho 
vnímacích schopností, ako aj ich rastu. 
Len v dialektickej jednote oboch týchto 
zložiek je skutočný rozvoj. 

V tejto etape sme sa dostali v tomto 
ohľade do vážnych protirečení medzi vý
vojovým stupňom, t. j. umeleckou úrov-
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ňou nášho koncertného umenia a vývo
jovým stupňom vní.~acích ~choi?ností 
veľkej časti posluchacov. !'.'reJavu~e sa 
to konkrétne v dramat;trgu~ . ~tor~ ne
umožňuje plné umelecke vyzttie "?'kon
ného umelca, a teda ani jeho ďal.št r~~
voj. Výchovné zameranie predc?adzaJu
cej etapy koncertného diania. zavt~d~o typ 
koncertu skupinového, ktory zuzuJe re
pertoárové možnosti ~m~.lca . . Zdanlivo 
dáva možnosť uplatnema strokemu okru
hu výkonných umelcov, no aj takých? 
ktorí by recitalového výkonu ne~oll 
schopní. Zvyšovanie počtu recltalov-ých 
koncertov umooní prirodzený výber .kva
lity. Casto je to i pohodlnosť usponada
teľa a podceňovanie obecenstva. J e po
trebné už v tejto etape, aby sa v kn;hoc? 
priateľov umenia, kde sú sústre.dem na~
vyspelejší poslucháči, . usporaduvah_ vy
tučne r ecitaly, komorne koncerty, pnpa~
ne koncerty symfonické; KPU sa m~s_:.a 
podieľať na dramatur gii a samy ~traztt 
kvalitu svoj ich koncertov. (Kedys1 kon
cer ty spolkov pre komornú hudbu boli 
nielen spoločensky, ale hlavne umelecl:y 
špičkou kultúrneh o diania mesta.) V ku~ 
peľoch kde sú pre vnímanie hudby dobre 
podmi~nky psychologické, usporiadať 
prevažne polorecitaly. a km;certy sku
pinové výlučne _na ';Ycl_;ovn~ch koncer
toch pre školsku mladez, pnpad~e JR_D 
a ZK. I t am s tendenciou zmensovama 
skupín. . . . 

Vážne sú i problémy soc10log1cke. Hu-
dobné umenie sa stále ešte ani tam, kde 
je pravidelný koncertný život, nestáva 
nevyhnutnou kultúrnou potrebou človeka, 
bez ktorej by sa ťažko obišiel, ktorú ~Y 
si chránil a bránil ju. Dôkazom toho Je, 
že i na jmenšie zakolísanie jedneho či 
viac nadšených organizátorov (choroba, 
zaneprázdnenie a pod .) naruší n ávštev
nost · že v niek torých mestách , kde bol 
prav'idelný koncertný život. s p omerne 
slušnou návštevnosťou (Lev1ce, Zl. Mo
ravce St úrovo) keď v dôsledku ekono-

' ' !'; • mický ch obmedzení došlo k zru.>emu 
koncertov nedošlo súčasne k žiadnym 
protestom' a verejnému po?úreniu. Obe
censtvo to prijalo bez akehokoľvek ak-
tívneho prejavu nevôle. v • 

A to je vážne memento pre vsetky,ch, 
čo sa zúčastňujú na riadem koncertneho 
života. Nezaspať na vavrínoch úspechov 
kvantitatívneho rozvoja, ale pokračovať 
v skvalitňovaní dramaturgie, vo výchove 
obecenstva aby koncertné umenie do
siahlo takÝ spoločenský ohl as, ktorý by' 
bol zárukou jeho ďalšieho všestranného 
rozvoja. 

Anna Kováfová 
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Umenie 
VÝSLEDK Y 

Dlhé roky sa u nás za j~dinú spFá~nu 
formu súčasnej hudby povazovala ta, kto
rá bola zrozumiteľnou širokému ľudové
mu publiku. Prameň záporného či k~ad
ného vz:ťahu. k súčasnej hudbe sa v1del 
výhradne v hudbe samej . Vtedajšia kul
túrna politika jej teda nanor:no;ala. t o, 
čo potom servíro·vala ako pnan1e šuo
kých más, ktor é podľa nej o~akáva:i .od 
našich skladateľov hudbu pr~~.tupnu 1~h 
ú rovni zrozumiteľnú, "ľudovu , optlmls
tickú ~tď. Nebolo treba rozmýšľať o tom. 
aké publikum je schopné ro_0odo":ať O 
otázkach súčasnej hudby, ake J?Ubhkum 
by mohlo byt meradlom pre t1eto nor-

m y. v 1·t · k 
Až nové ovzdušie v naso~ po 1; 1~ .o~ 

i kultúrnom živote a s tym suVlSlaCl 
rozvoj sociologického pr~es~TI?'u v P<>-: 
sledných rokoch umo~ml v1~1eť vzťah 
súčasná hudba - publikum aJ zo stra~y 
konzumentskej. P rvé skutočné údaje pne
skumu o hudobných záujmoch a potre
bách rôznych spoločenských skup_ín P<;>
tvrdili, že predpokladom pr':' z1~~an1; 
schopnosti prijímať a hodnohť sucasn~ 
hudbu je predovšetkým už na~obudnuty 
vzťah k tzv. vážnej hudbe vobec. Po:
tvrdilo sa tiež, že toto je pria:no ~n;erne 
celkovej vzdelanostnej a kulturneJ urov.
ni ľudí ich intelek tuálnej r ozvinutosti, 
ktorá j~dine môže splňať _nár~ky n~ ve!
mi citlivé odrážanie a chapan1e snah su: 
časnej hudby (napr. výskum hudobnostL 
Karbusický- K asan ). 

z t oho sme vyšli, keď sme sa rozhod:i 
preskúmať vzťah nášho konzumenta k su
časnej hudbe u toho publika, ktoré tie
to vlastnosti má - návštev~ík?v ab?
nentnýc'h koncertov Slov:m~keJ ~ll~armo
nie. Naším cieľom bolo z1stiť, aky J.C: vku~ 
a orientovanosť t oht o publika v s~casn~J. 
svetovej a slovenskej hu~be, ako_ JU pn
jima aké má zábrany v z1skavan1 vzťahu. 
k teho hudbe, prípa~ne č.~ tento vzťah 
podporuje, aký p ostoJ z&UJ1ma k tvorbe. 
slovenských skladateľov a pod. 

Z dotaz:níkov dostávame obra;t vcel~m. 
vyspelého publika s uvedomenym pr~a
ním i vlast ným postojom. Je to v pna-

p at r í l' u d u l ? 
SOCIOLOGICKÉHO PRIESKUMU 

mej súvislosti s celkovou vzdelanostnou 
a hudobnou fundovanosťou tohto obe
censtva. Zo 600 návštevníkov, ktorí \ry
p lnili dotazníky k ompletne, možno okrem 
mizivého p ercenta (6,6 %> robotníkov 
a žien z domácnosti predpokladať u 
všetkých ost atných podľa pracovného za
delenia nadstavbové a vysokoškolské 
vzdelan ie ( IO % učiteľov, 17 % technic
kých pracovníkov, 19 % duševných pra
covníkov v iných odboroch, 7 % úrad
níkov, 38 % študentov). Títo poslucháči 
navštevujú (okrem malých výnimiek) 
pravidelne abonentné filharmonické kon
certy v priemere asi 7 rokov. Okrem to
ho 85 % z n ich sa venuje sústredenému 
počúvaniu vážnej hudby aj mimo kon
certov, súkromne. Prekvapivé je veľmi 
vysoké percento hry na nástroj, ktorú 
potvrdilo 64,5 %. Nie je možné v krát
kom článku vypočítať všetky vztahy a 
súvislosti týchto faktorov k rôznym stup-
11om postoja publika k súčasnej hudbe. 
Obmedzím sa len na konštatovanie, že 
ako z odpovedí v dot azníkoch vysvitá, 
najsilnejšie podnecuje záujem o inten 
zitu reagovania publika to, čo spozná vo 
výbornom pr edvedení na k oncerte. Preto 
p ravidelné navštevovanie koncertov sa 
ukazuje ako najsilnejší moment prebude
nia záujmu o súčasnú hudbu. 

úmerne s tým s túpa aj závažnost a do
sah koncert nej dr amatur gie pre problém 
d obrého vzťahu publika a súčasnej tvor
by. Znalosti súčasnej hudby a vzťah k 
nej sú - najmä u tej skupiny publika, 
ktorej záujem patrí ešte klasickej hudbe 
a súčasnej nevenuje špeciálnu pozornosť 
- obmedzené temer výlučne na tých 
sučasných skladateľov a tie diela mo
dernej hudby, ktoré sa hrali u nás na 
koncertoch alebo v oper e. Sú to znalosti 
p omerne úzke a medzerovité, pričom po
jem modernej hudby nesiaha u nášho 
publika ani po SchOnberga. Pät-šesťkrát 
sa v dotazníkoch vyskytne Schonberg, 
Webern, po nich už je to úplne pole ne
orané. A tak aj na bratislavské obecen
stvo platí v plnej miere, že "nemožn o 
skúmať, čo obecenstvo chce, bez vztahu 

k tomu, čo sme h o naučili chcieť" (Ador
no). Zu súčasnej hudby sme ho naučili 
m álo, a ako vysvitá aj z prieskumu, zdá 
sa, že to nie je možné vyriešiť komplexne 
v rámci dramat urgie našich dvoch or
chestrálnych telies. Prvým účinnejším 
krokom bola - najmä vzhľadom na sku
točne súčasnú svetovú a slovenskú hud
bu - Hudba dneška. Aj v dotazníkoch 
našla odozvu, i keď často s veľmi vy
hranen ým zamietavým alebo nadšeným 
stanoviskom. To je však zo začiatku pri
rodzené. Rozpačitý potlesk všetkému bez 
rozdielu - alebo jednostranné odmietnu
tie všetkého súčasného má v tomto prí
pade jedn ého spoločného menovateľa -
neinformovanosť, neznalosť, nezvyk. 
Stačí, keď uvediem ako príklad varšav

ské obecenstvo. V kritikách, ktoré vyšli 
o tohoročnej Varšavskej jeseni v poľ
ských časopisoch, sa najväčší klad toho
ročného festivalu vidí jednoznačne v tom, 
že sa tu objavilo už celkom vyspelé pub
likum, schopné rozlišovať kvality, pub
likum, ktorého reakcie môže brať s kľud
ným svedomím na vedomie aj seriózny 
kritik. A toto publikum ešte pred piatimi 
rokm i na všetko pískalo. 

Zišlo by sa aj u nás pouvažovať o väč
šom a p ravidelnom podujatí súčasnej 
hudby s lepšou propagáciou a oficiálnou 
podporou, kde by obecenstvo išlo s iným 
cieľom, ako chodí na abonentné koncer
ty: s t ým, keď si ide vypočut nové, čo je 
prípadn e ešte diskutabilné, že by sa mu 
proste predkladal materiál do diskusie. 
Publikum by sem prišlo z prirodzeného 
záujmu o novosť, o n ové prúdy v hudob
ilom svete a nemalo by pocit, aký často 
udávali v dotazníku, že sa mu čosi na 
koncertoch pašuje popri overených hod
notách hudby minulých epoch. Casta sa 
vyskytujú výčitky voči uvádzaniu moder
ných skladieb v programoch tak, a by ne
bolo možné odísť , čím sa obecenstvo cíti 
zaskočené. A v protiklade k tomu sledu
jeme v dotazníkoch veľa návrhov, ako 
uvádzať súčasnú hudbu, v ktorých majú 
príznačnú prevahu návrhy na monotema
tické cykly špeciálne len zo súčasnej hud-
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by kde by mal poslucháč možnost sledt; 
vat jej vývin. Na takéto podujatie by _pn
šiel poslucháč celkom inak psychlcky 

záujmu publika minimáll_lľ vplyv._ P rav: 
depodobne ho vyhľadáv~JU v~ac h, kt o:-1 
už záujem majú, chcú si ho 1ba '!pevmť 

, a -doplniť. Aj n a tomto mieste ~oz?~ let?
zopakovat t o, čo platí pre celu . sucasnu 
hudbu: že slovenskú hudbu m~zno pre
bojovať s výbornými orchestr arm na kon-;
certných p ódiách. Artur H onegger, vel~ 
prebojovávateľ pokro~ovej. koncer~~e) 
dramaturgie, p íše v JedneJ . zo_ svoJ_Ich 
kritík: "Za to, že sú dnes zna~n a milo
vaní, vďačia hudobníci, kto:t ~a dm;s 
tešia priazni obecenstva, na~semu ~.za-. 
roveň veľkodušnému zapremu a huze-:
natosti dirigentov. Oveľa viac ako kr~
tik má na záľubu obecenstva . vplyv , di
rigent a dopomôže k triumfu 1 v p:lp_a;: 
doch ktoré sa zdajú celkom nevďacne. 
Dota~níky p odporujú t ento predpokla~ 
i t ým , že okrem n ezn;;los_!;i slo~~nskeJ 
hudby (uvádzanej pri yypocte pr:tcm ne
dostatočného záujmu o slovensk~ hud~u 
n a prvom mieste - v 92 d ota:mkoch) ~; 
to n a druhom mieste dôvod, ze p ozna]u 
málo diel slovenských skladateľov vo_ vy
nikajúcom interpretačnom predvedem (86 
dotazníkov). 

na ladený. , · ak 
Specifická psychická d ispOZJ.cia,_ ~ ou 

príde väčšina dneš~ých poslu_chacov na 
koncer ty sa ukázala vedľa nelnformov;;
nosti ak~ hlavná zábrana o!)!~by poč~
v an ia moderných skl~dieb. Vacs; na pubh: 
ka sem príde pooknat po kazd~enn~J 
p ráci zrekreovať sa, zažiť niečo priJemne: 
a v 'tomto duševnom rozpoložer:í. ne~a 
obvykle náladu namáhať sa s pocuVlll;llm 
čohosi s čím nemá ešt e žiadne skuse
nosti. , Na pr. 30 r. leká r: "Je to, mno::o 
n ámahy a málo pôžitku" : 40 r. ura~mc
ka: "Keď nemám za sebou veľa _pr~ce a 
som v dobrom duševno~ rozp?lo~em, ra
da počúvam i modernu hudou :. 2B : · 
konštruktér: "Mo:ierná ~udba ':'Y~duJe 
odo mňa oveľa väčšie sustrede~·ne., atď. 

Tento dojem podporuje i to,. ~e 1_ mno
hí z n ávštevníkov, ktorí nemaJU z~bran~ 
voči modernej hudbe z neznalos:l _ vec1 
píšu 0 tom že ich nervove vzrusuJ~ •. a 
stavajú sa ;ezervovane voči jej časteJšie; 
mu uvádzaniu na koncertoc~. Ist~ by __ ~ta: 
lo za t o, pouvažovať n;;~ naJ:ozhčneJSlffil 
formami priblíženia sucasneJ h~dby_ po
slucháčom, ktoré oni sami uva~Ju . a 
kde prevažne vychádzajú z t~ho, ze, J~ 
t reba vysvetľovať r ôznymi vych<;>Vnyr:u 
spôsobmi, na jmä slovným odborn~m V)l
kladom. Zdá sa však, že predovsetkym 
je potrebné -: vzhľado~ ?a to,_ ako sa 
obraz súčasneJ hudby JaVI z pnes~umu 
- nájsť vhodnú formu, ako preboJoVať 
u publika súčasnú hudbu hudbou s_amou. 
Vzťah n ášho publika k --slovenskeJ hud

be má veľa podobných čŕt so vzťahom 
k súčasnej svetovej hudbe. I tu ~a v o_b
Iube slovenských skladateľov a lC~ d1; l 
zračí podstatný a možno pov~at, ze ha
d am výlučný vplyv koncertrlych predve
dení. Spoločná je aj zarážajúco malá zn<;~
lost slovenskej hudby: zo skladateľov Je 
to vlastne len Suchoň (uvedený _v dotaz
níkoch 512 krát), Cikker (253 krat),_ Moy
zes (132 krát), Schneider-Trna vsky ~51), 
Kardoš (46), Zimmer (24), inak len zned
kavé zmienky o ostatnych skladateľoch. 
Aj z tvorby slovenskýc~ sklada~eľov 
uvádzajú návštevníci ako d1ela, ~tore _P_o
znajú a k toré by chceli J?Oč~ť . caste~š1e, 
len niekoľko titulov, ktore su 1m zn ame 
z koncertov: Suchoňov Z alm, Me~or
fózy CiKkerove Concertino. Spom1enky, 
MoÝzesove symfónie, Kardošov K~cert 
pre orchester a Hrdinskú baladu, _mekt?
ré Zimmerove skladby a dosť. Zda sa, ze 
n apr. rozhlas, kde sa slovenská hud~a 
hrá skoro kompletne, má na vzbudeme 

lO 

Negatívne vplyvy zanechalo V? vztahu 
publika k slovenskej ~udo?~~J t:ror?.e 
zrejme a j minulé ob~~?1e ofic1a~~J s;ra
zovej p olitiky a of1c1alny7h kn~:ckyc_h 
súdov. Casto sme svedkami podr.a.::dene
ho reagovania obecenstva na poh_tlcky a 
ideovo zameranú, často v nadp1se :'Y
jadrenú tematiku slovenských s~lad1eb, 
ktorá sa toľko zdôrazňovala a fors1rovala. 
Na ilustráciu niekoľko odpovedí: "Slo-;
venské skla dby sú často kompon~v:ane 
na objednávku - ka ntáty n a poh tl<;ké 
udalosti. Cit skladateľa potom ne~(va 
opravdivý. Netr eba teror v. hudb_e . . -
"Sloven ská hudba je temat1:ky Je~n~-: 
tvárna - vojna, P ovstanie, vzdy t o 1ste. 
Tá téma je u ž ošúchaná." Obecenst~o ?.o
s tihlo že ä3. nadpis sa dalo skryt vsehc~. 
Preto' sa stretávame s takými výroka~. 
ako uvádza napr. stavebný inžinier v su
vislosti so slovenskou hudbou: " .. . a~y 
pri výbere skladieb nerozhodoval len na
zov skladby alebo meno skladateľa, ale 
obsah ová úroveň skladby". . . 

Hoci tzv. kantátové obdobie obs1ahlo 
len čast našej tvorby, neubránil~ _sme sa 
tomu, aby u mnohých posluchaco': ne
vyvol-ilo urči-::ú rezervovanosť a ned~)Veru 
voči celej slovenskej huabe. Preto Sl ?~e
censtvo dovoľuje pômerne hodne kntlc: 
kých súdov na adre:_s~ kv~~~ty slovenskeJ 
hudby (BB nepovazuJe vac~m~ sloven
ských skladieb za dosť kvahtnu), z k to
rých často vidno, že nie sú ~~i podopreté 
znalosťami pisateľa. Toto tlez pravdepo--

k
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Výchovné on ce rty, = · == 

ich význam v hudobnom živote 

Pod pojmom výchovné koncerty myslí
me systematické, pedagogicky zamerané 
koncerty pre školskú mládež. Zámer ne 
ohraničujem t ento termín, aby bolo jas
né, že pod tento názov nezahrňujeme ve
černé koncerty so sprievodným slovom 
p re dospelé obecenstvo, a le ani ojedine
lé k oncer ty, ktoré umelci p ri príležitosti 
večerného vystúpenia uskutočnia na ško
lách. 

Výchovné k oncerty sa stali velmi vý
znamným činiteľom, s ktorým treba váž
ne počítať v rozvoji hudobného života. 
Na území celého Slovensk a sa vytvo-

dobne ovplyvnilo a j uvádzanie nedostat
ku tematickej novosti ako príčiny slab
šieho záujmu o slovenskú hudbu (v 40 
prípadoch). Z ďalších príčin je to ešte 
nedostatočná, málo účinná a cieľavedomá 
p ropagácia slovenskej hudby (39 dotazní
kov). Možno tu opä! zdôrazniť, že dopo
siaľ s i ešte stále dostatočne neuvedomu
jeme práve výchovnú a propagačnú úlo
hu krit iky, kritiky ako podnecovateľa zá
ujmu a regulátora vkusu. 

O tom 'hovoria aj p omerne veľké sym
p átie, ktoré prejavilo bratislavské publi
kum voci n ajmladším skladateľom. Len 
a ko príklad môže slúžiť záujem o Zel
jenku, ktorého si žiada počuť toľko po
slucháčov ako Kardoša. Podnetom k to
muto záujmu boli iste búrlivé diskusie 
v tlači pred posledným sjazdom sklada
teľov, keďže diela mladých obecenstvo z 
k oncertných predvedení nepozná. No v 
tomto prípade je prieskum práve typic
kým dokladom toho, že čo sa násilne 
vnucovalo, yyvolalo odpor , a čo sa potla
čovalo, vyvolalo, naopak, zvedavosť a 
sympatie. 

Celková úroveň a zam~ranie odpovedí 
v dotazníkoch nás presviedča o tom, že 
dnet máme už také koncertné .obecen
stvo, ktoré chce "fandiť" naším skladate
ľom, ktoré by bolo schopné vYtvárať p re 
n ich tvorivú atmosféru, obecenstvo, k toré 
sa chce dať viesť, aby p otom samo mohlo 
pôsobiť ako overovateľ a inšpirátor no
vej tvorby, Nič nám to nedokazuje vý-

rila dobre organizovaná sieť výchovných 
koncertov, ktorá sa zakladá na spolupráci 
učiteľov a školských orgánov s domaml 
osvety, krajskými podnikmi pre koncer
t y a estrády a Koncertnou a divadelnou 
k anceláriou, ktorá je organizačným a 
ideovým vedúcim. Za minulý školský rok 
uskutočnila KDK skoro 750 výchovných 
koncertov. Záujem však stále vzrastá, 
sieť škôl sa rozširuje a tento vzrastajúci 
dopyt si m ôžeme vysvetliť len dobrými 
výsledka mi tejto pedagogicky-koncertnej 
činnosti. 

Co sledu jeme výchovnými koncertmi? 

rečnejšie ako absolútna prevaha kladné
ho postoja koncertného publika k slo
venskej hudbe. Na otázku, či má poslu
cháč kladný alebo záporný vzta!h k slo
venskej hudbe, sa vyjadr iló B5 % ná
vštevníkov v prospech kladného vztahu 
k slovenskej hudbe. Toto ~vádzajú ešte 
aj t í, ktorí ju temer ani nepoznajú. Ani 
raz sa n evyskytol názor, že by sa slo
venská hudba nemala hrat, naopak, p re
važná väčšina sa nazdáya, že sa . hrá, 
málo. 
Snáď je to ešt e kus národného poved~ 

mia, ktorý žije dodnes v našom obecen
stve, alebo skôr len hlboko v ňom ui ože-: 
n ý pocit, že skladateľ sa naň v svojej 
tvorbe obracia, že ho potrebuje, a preto 
h o nechce sklamať. No pritom žiada aj 
dôveru, chce byť aj partnerqm. Jeden z 
návštevníkov píše : "Dať príležitost kaž
dému slovenskému skladateľovi, vytvorit 
z obecenstva p orotu. Jeho mienka by sa 
mala poznať, každý poslucháč je predsa 
aktívnym dotvárateJom hudobného diela, 
ktoré počúva." 

Myslím, že ak sa na toto publikum 
odvolávame pri presadzovaní tradičnej lí
nie koncertne j repertoárovej politiky, ak 
tolerujeme jeho vkus, ktorý je len odra
zom toho, čo doňho vkladáme, t ým len 
zmenšujeme jeho snahu a záujem o sú
časnú a slovenskú hudbu, . pretože mu 
uberáme práve ten to pocit partnerstva, 
podieľania sa na nových tvorivých výbo
joch. · Naďa_ f.lrčková 
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Náš cieľ môžeme zhrnúť zhruba do troch 

~bodov: l " · t h 
\ l. Hudobnými ukážkami dop nova · o-

. -diny hudobnej výchovy. . 
:2. Prispieť k estetickej vtchove žtak_ov. 
';3. Zušiachtovať ·· citový z1vot mladeho 

poslucháča. , 

kážku. Niektorí učitelia zabúd.ajú, ~e vý
chovné koncerty sú pre mládez, a :ne ?re 
nich, a protestujú proti opako;ramu t em; 
často si neuvedomujúc, že ~a.dež sa-uz 
zatial vystriedala a my s vyucbou vzdy 
musíme začat od základu .. _Pod tlakOJ? 
týchto okolností sme vytvonh no;vý "otva-

... cyklus ktory' však pre prevahu z posledných dvoch bodov vYľlyva ďal
š í: vychovať budúce ko~certne _obe<;_~n
stvo. Nakolko sa nám pr~ca dan, moze
me najmarkantnejšie vidteť pa konce:
toch na vidieku alebo v malych mestec
kách kde je pôda, môžeme tak povedať, 
pane;,_ská. Podia slov r~aditei~ Domu 
osvety v Bytči sa vplyv vych~vnyc~ kon: 
ce.rtov prejavil tak zjavne, ze v Je~n~J 
z okolitýoh dedin s~ 150 ži~ov pnhla
silo do novoutvoreneJ ľudoveJ s~oly __ ume
nia. Viditelne sa lepší chova~le ziak_ov 
priebehom k oncertov. Nepatn to. s1~e 
priamo do estet ickej alebo hudobn~J vy
chovv. ale v každom prípade k vychove 
kultĎrneho človeka. , 

Rozprava o výchovnych koncertoch 
n ám dáva nekonečné množstv? asl?~ktov, 
z hladiska ktorých môžeme tuto cmn?St 
hodnotiť. Vybrala som z nich 3 a z Ich 
zorného uhla by som sa chcela o proble
matike v krátkosti zmi~niť; Ide o: 

a) Hradisko dramaturgtc.ke. 
b) Pedagogické zamerame. 
c) Interpretáciu. 
a) Dramaturgia výchovných koncer~ov 

musí vychádzať zo skladieb, o ~to~y~h 
predpokladá, že sa mlád~~~ budu • .Pač1t, 
pritom však nesmie pnhs odboc1t od 
osnov pre príslušný ročník. Témy kon
certov sme zoradili do cyklov a p~ľa d<; 
t erajšej praxe v jednom cykle su 4 vy
ch~vné koncer ty . Zvláštne cyklý sme vy
tv orili pre nižšie ročníky (5.-~.) a pre 
vyššie ročníky (8.-12. odborne , školy~. 
Toto delenie sme urobili po sku~en~tl, 
že asi v dvanástich rokooh nastavaJUCa 
puberta značne mení hudobný vkus mlá
deže. z a tial čo detom do f2· roku sa 
páčia len piesne so žartovnym obsa~om 
a z inštrumentálnej hudby len kra!ke 
skladbičky tanečného alebo p ochodoveho 
rá zu, prípadne zvukomalebného charakt~~ 
ru, deti pos tpubertálneho_ ;re~u už rea~UJU 
a j na melodičnost a zapaJaJu do počuva-

rac1 , •· d ' · inštrumentálnych čísel nemal Zla ucl o-
hlas. P ri stavbe pr ogramo': sa často d?
žívame veľkých prekvapem .. Stáva s~, z; 
koncerty o ktorých sme boh presvedcen_l, 
že po st ;ánke zostavenia čísi~~ a celkove: 
ho napätia sú výborné, pnJme mláde~ 
velmi chladne a zase naopak, témy, ktore 
sme len s obavou pustili do .~behl;l, l_:b? 
sme mali dojem, že budú pnhš narocne, 
mali veľký úspech. 

b) O pedagogickom ~~e;aní. progra
mov sme. v lastne hovonll ~ pn d:ai?a
turgii koncertov. Nie je totlz možne upl: 
ne oddeliť tieto dve hľadiská, nakoľ~o pn 
vytváraní výchovných koncertov su pev
ne sklbené. Predsa by so~ sa _vša~ chce~a 
zvlášť zmienit o pedagogickeJ zlo~ke ~
chovných koncertov, a to v _sPOJltostl s 
dvoma bodmi ktoré súvisia vylučne s pe
dagogickou stránkou koncertov. Ide tu o: 

1. Rozborové hárky. 
2. Sprievodné slovo. . 
Rozborový hárok je článok, kde sa naJ-

tesnejšie stretáva práca učiteľa s vyk~
návateimi výchovného k oncertu. Nem~
žeme predpokladat, že dieta; k:eď pr;ry
krát na koncerte počuje men~ mek~lkych 
skladateľov, hudobných skladieb, pn p. _h':_l
dobných pojmov, môže si z toho meco 
zapamätat. Výchovný koncert len_ ~:edy 
môže splnit svoje poslanie v P}neJ _slrke, 
keď učiteľ žiakov na koncer . pnpr~ví 
a prípadne ešte dodatočne na hodm ach 
hudobnej výchovy nadväzuje. na ~oncert. 
Posielame preto pred uskut~ne~nm kon
certu na šk ol y tzv. rozbor;ove hark~, kde 
podrobne r ozpisujeme, ake zamerarue._má 
koncert a akým spôsobom by mal ucl~ei 
žiakov do koncertu uviesť. y ýznam_ teJtO 
práce je počas konc~rtu _upln,e ZJ~vný, 
pripravení žia ci sa aJ spravan~J? aJ ve
domosťami nápadne difer encuJU od ne-
pripravených. • • 

nia hudby už aj cit. . , 
Pri stavaní dra maturgických planov 

vychádzame od vecí". jednoduchých, k~n
krétnych a deťom blízky ch - napr:. ple
seň, predstavenie hudobnt~.h nástroJO~, -
k ·zložite jším a náročne]Slm. Ro.l;:m1 sa 
vykrištalizoval cyklus, ktorý sme ?azv,?li 
"' kla dným· ním :;me vždy chceh zaca_ť za , , . k tml systém výučby vých ovnym1 , onc;r · 

Vel mi dôležitou postavou (ba. ~o~e~e 
povedať najdôležite jšou) pri r eallzacu vy
chovného koncertu, je postava konfeye~-
.. vo velkeJ· m iere od neho zav1sí c1era. f . , 

úspech celého koncertu. Kon ere~cter ne-
uvádza len jednotlivé čísla, ale Je vlast
ným nositeľom deja", výučby. Svoje slo
vá d~kumentuje hudobnými číslaJ?i. Je_ho 
úloha je veľmi ťažká, lebo mus~ udrzat 
napätie počas celého koncertu, vzdy mu-

:Natrafili sme však na nepredv1danu pre-
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KRITICI ·o D:ft_AMA·T.DRG·IJ 
Uverejňujeme názory niekoľkých slovenských hudobných kritikov k dramaturgickej 

problematike nášho hudobného života. Zároveň sa ob.raciame na hudobných mteri 
pretov a skladateľov s výzvou, aby sa k ich myšlienkam yYjadrili, príp. upo~ornili 
na d'alšie dôležité problémy. Ich názory ·uverejníme :v budúcich číslach. 

MARIÁN JURIK 
. Rozhladená dramaturgia bola odjakži
va r eprezentantom vzdelanosti v každej 
umeleckej oblasti, je pevným stimulom 
premyslenej programovej a dramaturgic
kej koncepcie a, prirodzene, spätne pô
sobí na rozvoj domácej produkcie a na-' 
koniec má obrovský význam výchovného 
dosahu. Veď výsledky, s akými sa stre
távame na našich symfonických, komor
ných koncertoch i v činnosti našej ope
ry, to v šetko sú dôsledk y našej drama
turgickej koncepcie a orientácie. V kla
doch i záporoch. Priebojná dramaturgia 
nie j e len obrazom našich možnosti, ale 
aj schopností. Jedine schopný a rozhľa
dený dramaturg môže v ytvorit koncepciu 
s pevným zámerom, s i ndividuálnymi 
špecifickými črtami orchestra, divadla a 
pod. Pravda, sami sme svedkami, že i 
tam, kde sú personálne podmienky pre 
priebojnú dramaturgiu, nie sú možnosti 

sí nájsť správne sl ovo k mladému po
slucháčstvu, musí ho upútať temperamen
tom, hlasom a zaujímavosťou rozpráva
nia. 

3. Výkonného umelca mladý poslucháč 
nehodnot í podla akademických meradiel. 
Dôležitejšie ako t echnika je preňho výraz, 
na dieťa nezap ôsobí chladný, nezúčastne
vý prejav, i keď je technicky dokonalý. 
Dieťa je veľmi citlivý poslucháč. Intuitív
n e vycíti dobré umenie a krutým smie
chom vie odsúdiť každú afektáciu a ne
prirodzenosť. Musíme priznať, že veľký 
význam pre mladého poslucháča má aj 
vonkajšia stránka prejavu, a to: spôsob 
podania (smiech v obecenstve pri každej 
neprirodzenosti prejavu, pri prílišnom 
otváraní úst speváka a pod.) a - vzhiad 
umelca . Mladí umelci sú zvlášt srdečne 
prijatí a pekné šaty umelkyne zanechá
vajú hlboký dojem. Výchovné koncerty 
obsadzujeme poprednými výkonnými 
umelcami, pričom však berieme do úva
hy a j vkus mladé ho obecenstva. 

na 1e1 uvedenie do živ ota. Ale · najčas~ 
tejši e sú to práv e dôsledky nedostatoč-: 
n ej rozhľadenosti a znalosti literatúry, 
Siroká, neobmedzená dramaturqia, mys~ 
lím tým rozhľadom neobmedzená, j e ob; 
rovským výchov ným činiteľom, ktorý_ 
sme ešte dostatočne neocenili a nedoce
nili. Práve u nás v Brati slave môžeme 
ľahko dokázať, že priúzka dramaturgi~ 
má za následok konzervov anie ape7;cepčí 
ných schopností i toho najskalnej šie1iQ 
abon~nta. N a druhej st rane: už pri me~ 
nej príťažlivých dielach k l a s i k o v ( !) 
nášho storočia zaznamenáv ame obrovské 
disproporcie medzi tým, čo sa nám ser
víruje ako výsledok všelijakých ank iet; 
lenže ten prav di vý výsledok, alebo vý~ 
stižnejšie: tá najpravdivej šia anketa -
živý divák v koncer tnej sieni a j eho 
účast na určítých programoch - často 
hovorí proti. Tam, kde si dramaturgia i v 

Výc)"lovné koncerty pre školskú mládež 
sú jednou z n ajzávažnejších úloh K on.:. 
certnej a d ivadelnej kancelárie. Za osem 
rokov činnosti na tomto poli uskutočnili 
sme dosiaľ takmer 5000 výchovných kon
certov, ktoré navštívilo do 100 000 žiakov. 
Tieto výsledky sa prejavujú už dnes zvý
šenou návštevnosťou m ládeže na večer
ných koncertoch: --Popularita výchovných 
koncertov vzrastá a neustále sa rozmno
žuje počet usporiadateľov. Vzhľadom na 
naše finančné možnosti a na to, že stály 
rast k vantity by sa mohol odraziť na 
kvalite výchovných koncertov, nemieni-: 
me ich počet rozširovať, ale dramatur
gický plán stavať tak, že cykly budú po
zostávať len z troch koncertov. Toto 
riešenie nám umožní rozšíriť sieť uspo
riadateľov a pr ípadne (skúšobne) aj za.: 
pojit niekoľko škôl I . stupňa. 

Dúfam, že v budúcnosti n ebude prob
lémom uskutočniť výchovné koncerty pre 
:v~etky školy na Slovensku. 

Ev a Quastlerová 



súčasnej hudbe počínala proporčne správ
ne, kde rešpektovala kvalitu, a nie pri
Zeži tostnú ozdobu, tam sa docielil aj pe
dagogický aspekt a dnes už nemáme 
s mnohými menami problémy. Na druhej 
strane t am, kde dramaturgia v určitej 
progresivite sklamala, tam sa dôvera 
tažko získava. V takejto situácii býv a 
pravidlom vrátiť sa ku konvenčnej dra
maturgii a znova pokračova{ v konzer
vácii vedomostí o našej i svetovej hudbe, 
ohraničenej na niekoľko mien a skladieb. 
Aby bolo jasné, nejde mi o absolútne 
diskriminovanie klasického r epertoáru. 
D omnievam sa však - a niektoré po
sledné koncerty SF to napríklad dokázali 
- že návraty ku klasickému repertoáru 
majú byt v rcholom interpretačného zá
meru, m ajú byt najvyšším cieľom repro
dukčných umelcov. Aj to je podla môjho 
názoru dôležitý výchQvný aspekt. Dra
maturgia filharmonických orchestrov 
i ostatných verejne účinkujúcich orches
trov by mala v dramaturgickej koncepcii 
zahrňovať ten najširší a n a j ú p Z n e j
š i a s p e k t existujúcej tvorby od naj
starších čias až po tvorbu na j n o v š í u. 
T o je a sp e kt v ý ch o vn ý, ktorý ne
môže byt ochudobnený o najprogresív
nejšie hodnoty svetovej hudby posled
ných tridsiatich rokov. Rozhľadená a 
veci .Znalá dramat urgia sa môže stat naj
Íepším prostr iedkom masovej hudobnej 
v zdelanosti. 

Hovar·it o našej dramaturgii vo vztahu 
k súčasnej -hudbe znamená v našej si
tuácii hovorit o ničom. To. čo u nás čas
to vydávame za dramaturgické objavy a 
prínosy, je l en splácanie dlhu za r oky 
kultúrnej zaostalosti i nedávnej izolova
nosti. Naša dramaturgia sa ešte nevyspo
ríadala s veľdielami spred dvadsiátich až 

VLADO člžiK 
Ak hovorím e o dramaturgii nášho kon

certného života, myslím, že popri tele
sách a ensembloch nesmieme zabudnut 
ani na r epertoárové problémy našich do
mácich sólistov, najmä mladšej generá
cie. 

Fakt, že dnes sa môže dostat na kon
certné pódium každý ambiciózny a sú
stavne pracujúci inštrumentalista, j e dob
re známy: Lenže ak skúmame dramatur
giu týchto podujatí a ich hodnotenie v 
d e.nnej i odbornej tlačí, dochádZ"ame k via
cerým problémom. 
· Po stagnácii predchádzajúcich rokov 
prejavuje .sa v kritike tendencia prefe
roval výdobytky najmodernejších kompo-

štyr idsiatich rokov. Na druhej strane sve.: 
tovost sa v našej dramaturgickej praxi 
často prejavuje ako prHežitostná pozlát
ka, ktorej hodnoty by nemali presiahnu! 
lokálny rámec. Pre mňa je rozhodne 
väčším dramaturgickým objavom dielo J. 
S. Bacha alebo Händela ako napríklad 
Honeggerova Johanka z Arcu alebo Hin
demithova Pittsburská symfónia, v oper
nej d ramaturgii by som si oveľa viac 
cenil uvedenie napríklad šostakovičovej 
opery Nos pred Katarínou Izmajlovou. 
Pravda, ako dramaturgický objav! Lenže 
u nás sa o niečom podobnom nedá ho
vorit ani porovnávat. Naša dramaturgia 
vo všeo becností sa so svetovou hudbou 
ešte vôbec nevyrov nala, ešte vôbec ne
obsiahla jej najzákladnejšie pramene. 

Zo slovenskej hudby by som nekom
promisr.e uvádzal len to najlepšie, čo 
vzniklo za celých štyridsať rokov sloven
skej hudby, a ako dramaturg by som tvo
rivými objednávkami podnecoval novú 
progresívnu tvor bu. Slovenská hud.ba ma
la by byt nerozlučnou zložkou našej 
dramaturgie. O jej oprávneností by však 
mala rozhodova! jedine kvalita, a nie 
formálnosť, a už vôbec nie postavenie 
autora. 

·slovenský koncertný život by maZ byt 
organizovaný z jedného koncertného cen
tra, ktoré sa osvedčilo a má u publika 
dôveru i záruku organizačnej istoty. Do
mnievam sa, že b1J sm e pot rebovali orga
nizáciu quasí "slovenský FOK", ktorý by 
sústavne a s prehľadom proporčne zabez
pečoval všetky druhy koncertov. Domnie
vam sa, že Bratislava nie je takým mes
tom, ktoré by uniesld samotné, roztrieš
tené organizovanie koncertných podujatí. 
Mohla by to byt aj Slovenská filharmó
nia. 

zičných štýlov. To má na jednej strane 
za následok, že najmä m ladí interpreti 
sa jednak preto, aby ich repertoár ( dra
maturgia koncertu) bol kladne hodnote
ný, venujú viac moderne (pod tento po
jem zhrňujem obdobie približne posled
ných 40...:...45 rokov ·v ·dejinách slovenskej 
i svetovej hudby). Z hradiska výchovy 
diváka je to prístup rozhodne správny, 
no z hľadiska rastu talentu mladých in
terpretov skrýva sa tu jedno nebezpečie 
- zabúda sa na klasický odkaz, ktorý je 
nevyhnutným predpokladom uceleného 
interpretačného vzd elania. Dnes treba už 
s lampášom hfadat ucelené štýlové pro
gramy najmä u mladších sólistov. Hrat 
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~elý večer jedného skladateTa je totiž pre 
mterp~eta riskantné z dvoch príčin: ume
lec ma ~tr~;h, že ho kritika · "zreže" za 
"konven~nu dramaturgiu alebo že bude 
{~o~eny" ;;a neštýlové ponímanie, za 

azdu chyb~čku, preklep pomerne zná
mych sk ladteb. Sólisti potom uvádza 'ú 
s obľubou . i zo. staršej hudby menej zn~
me, _nehravane, niekedy i menej hod
no~ne s~~adby, ~ interpretácií k torých 
pnst~~UJU bez zabran a s v edomím že 
u knt'k'lf si čo do dramaturgie od~esú 
palmu mtazstva za "objavný repertoár" 

sklad~teľov $Ú bežným obecenstvom len 
velmt málo navštevované, a tak sa skla
dateľ dost neskoro dostáv a do užšieho 
kontaktu so .širšou koncertnou verejnos
t ou. Napr, aJ v dramaturgii SF by nám 
vystačilo niekoľko prstov na vypočítanie 
dotera?šieho .u:'ádzania m ladšej sklada
t~lske:J _genera.ete. V sóli sti ckej koncertnej 
čmnostl by st alo za uv áženie zaradít napr. 
cyk lus v šetkých B eethovenových sonát 
2~ Debussyho prelúdií, bartókov ský kla~ 
Vl;ny cyk~~s a pod., prípadne cyklus s 
nazvom Pther e m?dernej klavírnej tvor
by a po~. Domnzevam sa, že uvedenie 
abone~t~yc~ cyk lov každého druhu sa 

-:lk chcem hovori( o dramaturgii SF. 
;;a;;k na TflYSli predovšetkým tradičné 
r v . ovo-pzatkove koncert y . Pri vytvá
_anz dramat'lfrgie SF neraz hrajú veľkú 
~lr~u ča~_ove a . ekonomické činitele. SF 
o ~z staet pravzdelne na jeden koncert 
n<:studovať premiéru iba v rozsahu polo
Vl~e pr_ogr;tmu, zatiaľ čo druhá čast býva 
z me"!oveho repertoáru. Štandardn . 

osved;u:Je, z.e :ná aj výchovný význam, 
'J?reto_~e ~k sz nzekto už abon entku zakúpi, 
J~ vačšla . prav depodobnos!, že navšt ívi 
aJ "m7ne) prítažlívé" pr ogramy. 

čet skušok zväzu1·e tot;z· d " · Y po
k · . • trtgentom ru-

V Prt vybere repertoáru naJ'm" 
dern • h • a z mo
m _YC vydob}l.t kov hudby, k toré si pre 

a.l:! prax hracov vyžadujú väčší é 
~~us?k~ Sloven~ká filharmónia ako s~~o~t 

. ory co do naboru divákov nemá ' 

~~:dk:á~~~~~~~~~ av na0Jb'v1äčtš.iu mo~~~~t h db r as t moderne. 
n;ch YP//č~nprav.~ te1'!-to moment z uvede~ 
·z h stoJz pn uskutočňovaní teJ'to u o Y v ceste. 

m~~~ :;:ohla SF vykazovat ideálnu dr a
ží! p oget 'vy~oklo by treba ~ budúcnosti zní-

. onov za sezonu a · · l tz s tým z•»~ .. ., oň . v suvzs os-• ..,szo asp ntekedy (na . 
nastudovaní oratória) počet sku" kpr. Prt 
frekvencie. so o 2- 3 

Dalším faktorom ktor • l . 
maturgiu je tech~. k . Y ?P YVa na dra
ktorí sa '• · • ze a u roveň hráčov 
dostatk et. uz z P~hodlnosti alebo z ne~ 
che tr ~ casu (vypomoc v iných or
k s oc ' pedagogická činnost tane· • 
h~~etlyé a PO~-}. ?Jôbec nevenÚjú ne~~= 

n mu cvzcenzu. 
V minulosti hrali · d 

v elmi dôležit , ·z h 'J!0Pt; ramaturgií 
ktor • u u o u z nazory vedenia 
C ym s~ dne_s hovorí "kult osobnosti"' 

a,:to '!!vadza'!lym, ale tým smutnejším j~ 
fa t, ze Ze.lJenkov "Oswienczym" bude 
mcg v Bratzslave premiéru až v r 1965' 
faktalší a ve~mi .Podstatný j e aj de~ízov~ 

~· ktory vyrazne vystupuje do po
predza Pri uvádzaní noviniek súčasne• 
3t.'etovej t<.·orby. ' 

k K otáz_ke sústavnosti a periodičnosti 
oncertnych . podujatí by som mal . 

Pom· k • · pn-
zen u: cz by sa ·i symfonické orches-

tre ne:na.~t ve;wvat cyklom domácej tvor
by naJm.~ na~mladšim skladateľským zja
vom. Svazove prehliadky tvorby našich 

. Bratzslava nemá taký bohatý k oncert ný 
žzvot ako P_raha, no i napriek t omu sa 
stáva: že nzek toré zau j ímav é koncertné 
poduJatia kolidujú. Myslím že koordiná
cia~ in.š.titúcií, k toré takéto' podujatia or
~antZUJU, dalo by sa i v tomto smere nie
co zlepšiť. 

Co sa týka dramatur gie Symf onického 
o~chestra Cs. rozh lasu, je táto podmíene
na: :- ~~trebami di skotéky (obohatenie 
o c~ybaJuce alebo o doplnenie a nahra
denz~ starších nahrávok novými) 2. eko
nom_lckými činitelmi (viď pri si}. 

Vseobecne sa predpok ladá, že hoci na 
ko~cert?cly SOBR býv a p omerne velmi 
malo dwakov, vera poslucháčov sleduje 
koncert doma, pri prijímačoch. L enže -
a v tom v idí": PTC:blém - priamym pre
nosom sa vyszela lba prv á polovica pro
gra·m;u, a t o j e obyčajne tá m enej zaují
mava. 

S~O . vďaka svoj mu špeciálnemu obsa
denzlf zst_e n emá v elmi ľahkú úlohu pri 
v ytvara":z r epertoár u. M yslím že exi sten
eta takeh? v"l!n~kajúceho združenia po-
11!~ne malo mspiruje naj mä domácich 
.<1-.tadatelov k tvorbe pr e ty' chto h 'č 
Tento ' b . r a ov . 
• su or Je teraz už v takom štádiu 
:~z h;g bud' samé. kmeňovo-repertoárovJ 

a Y, alebo dzela, s ktorými sa tu 
predstavili _iné súbory podob. obsadenia 
s~~enske, kvarteto i Spevácky sbor SF 

ma}u problem č. l - uplatn it sa u domá
ceho o~ecenstva, preto by sa aj i ch dra
maturgza mala, myslím, aspoň spočiatku 
za:nerat predov šetkým na diela ktoré u 
Przemerného obecenstva "zabe~ú", čím 
nechcem povedať, že. by sa malí v yhýbat 
mo~err;ejším skladbám. Ostáva nám iba 
ve;~t, ze J??četné zahraničné úspechy po
mazu zvyšlt záujem i u domáceho obe
censtva. 
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JURAJ POSPíšiL 
Vel'a problémov dramaturgie v súčas

n osti, najmä však pálčivá problematika 
j ej výchovných aspektov, vychádza pre
dovšetkým z nesprávnej praxe v minu
l osti a do určitej miery i súčasnosti. 
Dostávame sa k výchovným problémom 
tam, kde by nemuseli byt, ak by sa kon
certná dramaturgia bola vyvíjala p1·iro
dzenou cestou a jej starosťou vždy bolo 
p redovšetkým uvádzanie hudby. Kore
ňom týchto problémov je podľa môjho 
názoru paradox pri sluhovani a priemerné
mu vkusu poslucháčstva na jednej stra
ne, uvádzaním iba vybraných, najobľúbe
nejších skladieb minulost i (tak S(\ vzbu
dzoval dojem, že iba toto j e skutočné 
klasické dedičstvo), na druhej strane zas 
preferovanie určitých skladieb v našich 
popre:lných telesách, skladieb nie vždy 
najhodnotnejších, často iba podl'a sväzo
vých funkcií autora: tak sa narúšal vzťah 
poslucháčov k súčasnej hudbe. 
Ďalším tvrdošijne sa udržujúcim omy

lom je výchovná dramaturgia typu "od 
valčíka k symf ónii". Tá totiž neberie do 
úvahy, že jednotlivé odvetvia hudby sú 
špecifickým vyhraneným svetom so svojí
mi zákonitosťami. Vieme už, že napr. 
počúvaním zábavnej či tanečnej hudby 
sa nevychová poslucháč hudby komornej 
či symfonickej . A rovnako ani tzv. his
torický prístup k výchove poslucháča nie 
je udržateľný: ak zastávame názor, že 
poslucháčovi treba najprv sprostredkovať 
styk s nespornými hodnotami minulosti, 
pri troche dôslednosti by sme museli za
čat od orgána z 10. sto.ročia. Vidíme však, 
že sa začína od prostriedku, od romantic
kej hudby, a pri nej sa okrem malých 
výnimiek aj zostáva. Priviesť poslucháča 
k pochopeniu súčasnej hudby však mož
no iba tým, že ho uvedieme do styku so 
súčasnou hudbou/ Literatúra napr. tento 
problém nepozná iba preto, že čitateľ od 
detského veku má v rukách diela súčas
né nielen v rovnakom počte ako diela 
minulosti, ale dokonca viac. 

Je samozrejmé, že v dramaturgii j e iná 
problematika Slovenskej filharmónie, kto
rá obhospodaruje rozsiahle časové plochy 
pravidelných týždenných koncertov, iné 
problémy má dramaturgia zriedkavejšie 
koncertujúceho rozhlasového orchestra či 
komorných telies. V danej situácii si 
napr. rozhlasový orchester môže dovo
liť priebojnejšiu dramaturgiu iba preto, 

že je telesom rozhlasovej pr evádzky, v 
ktorej prichádza do pravidelného styku 
so súčasnou hudbou, a koncertná činnost 
je iba vítaným osviežením pracovnej ná
plne. Na druhej strane je táto skutočnost 
predpokladom vel'mi intenzívneho rastu 
umeleckej kvality orchestra, ako sa mô
žeme sledovaním jeho pravidelných kon
certných podujati presvedčiť. FUharmó
nia má o to ťažšiu situáciu, že v svojej 
d ramaturgickej lini i musí prizerať na ná
vštevnost koncertov ako na hospodársky 
faktor. I tu sa však dá veľa spravit, ako 
ukazuje dramaturgický plán na túto se
zónu, v ktorom oproti pohodlnému prí
stupu minulých sezón dochádza k zme
nám v prospech hudby 20. storočia, pri
čom sa objavujú premiéry súčasných 
skladieb i od mladých (teda "neosvedče
ných") autorov. Myslím si, že práve 
množstvo a abonentný systém filharmo
nických koncertných podujatí otvára 
možnosti ešte odvážnejším a vynachá
dzavejším dramaturgickým kombináciám: 
napr. popri bežných programoch mohli 
by sa pravidelne zaraďovat "monotema
tické" koncerty vybranej hudby sta1·šej 
(ktorá je dosiaľ prevažne doménou Slo
venského komorného orchestra), ako aj 
koncerty hudby 20. storočia v celej šírke 
výrazových možností. 

Celkove by bolo potrebné dosiahnut 
taký stav, aby súčasná hudba spob s 
hudbou 20. storočia bola základom kon
certnej dramaturgie vôbec. Tu sme často 
svedkami javu, že interpreti neradi pri
jímajú, 1·espektíve mnohg koncertné uspo
riadateľské inštitúcie sa bránia opätovné
mu zaradeniu súčasnej skladby, ktorú už 
predviedol niekto iný. Veď predsa nová 
skladba zriedkakedy získa širší poslu
cháčsky okruh po jedinom odznení, pro
pagácia sa dá robit iba častejším uvádza
ním novej či neznámej hodnoty (to ostat
ne platí o sk ladbách ktoreikoivek evo
chy). J e to však i zrPtel'ný diskriminačný 
postoj voči súčasnej hudbe: s takýmito 
námietkami sa nestretávame pri znovu
uvádzaní u ž dobre známych a obľúbených 
skladieb minulosti, i keby mali zaznie( 
na koncertoch bezprostredne po sebe na
sledujúcich! Je teda potrebné nájst rov
nováhu súčasnej a minulej hudby z hla
diska poslucháča, ako aj z hľadiska zain
teresovaných interpretov. Neverim, že by 
interpretom bolo cudzie to tvorivé napä-

úvodom jubilejného roku čSSR dnes už historický záber (spr ava): Mikuláš 
Schneider-Trnavský, Frico K afenda s manželkou, Eugen Suchoň a Alexander ~ 
M oyzes. 
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tie, dané iba štúdiom skladby, pri ktorej 
sa zúčastň:~-jú ešte len na vytváraní in
terpretačného štýlu. Vyžaduje t o iba du-

ZDENKO NOVÁČEK 
N azdávam sa, že náš súčasný k on cert

ný život hamuje najviac úplná nevyna
chádzavost inštitúcií, ktoré majú na sta
Tosti organizáciu tohto úseku. Napriek to
mu, že sa značne r ozšírila sieť koncert
ných možností, že došlo k -značnému so
ciálnemu prevrstveniu obyvateľstva, te sa 
predsa len pokročilo v kultúrnej výchove 
obyvateľstva a že sa podstatne zmenHa 
situácia m edzi koncertnými u m elcami, 
p racuje sa v koncertnom živote stále 
tradičnými, ba možno povedať zast aralý-
1ni formami. Vynachádzavosť a stupeň 
organizátorskej práce nie sú na úrovni 
súčasnej vývojovej etapy a dostávajú sa 
do priameho rozporu s vývojovými kul
túrnymi požiadavkami. 

Doložím to niekoľkými prikladmi. Na
priek tomu, že na Slovensku máme viac 
historických hudobných objektov, kde sa 
už mali organizovať závažné k oncerty, 
ktoré sa m ohli vyvinúť už v tradíciu a 
p omaly mohli získavať medzinárodný zá
ujem, nepodarilo sa prekonať pr ekážky, 
ktoré stoja v ceste. T ak sa i naďalej 
oslabujeme o podstatné, priam medziná
-rodné výhodné koncertné podujatia. Zrej 
me tu nie sú iniciatívne ani miestne or
gány v :želiezovciach, Dolnej K rupej, 
Brestovan och, Kremnici, Levoči a inde, 
ktoré sa týmto mlčaním pr i p r avujú o 
obrovské kultúrne tromfy . a oslabujú si 
lokálne kultúr ne dominan t y . 

P ozrime sa súčasne, koľko m oderných, 
s obrovskými finančnými nákladmi vy-

ĽU BO M ÍR ČÍŽEK 

Priestor pre diskusie či ankety býva 
vždy presne vymedzený, lepšie povedané 
obmedzený . Tak j e to i v tomto prípade. 
Nie j e pret o možné hovoriť o všetkých 
problémoch k oncer tnej dram aturgie, ale 
l en úchytkom o niekoľkých otázkach, kto
Te považujem v tomto období za dôležité. 

Práca d ramaturga j e dnes nadmieru 
z ložitá a vysoké nároky na ňu často pre
vyšujú buď subjektívne schopnosti, alebo 
objektívne možnosti. V rozpor e s touto 
závažnosťou a zložitosťou dram atur gickej 
práce stojí j ej nedomyslené organizačné 

ševnú sviežosť, rozhľad a informovanost 
v estetickej problematike dneška a od
vahu nebáť sa rizik a objavu. 

budovaných kultúrnych domov je úplne 
odrezaných od skutočnej kultúry. Tizto 
"paláce" sa často vystavovali len pre úče
ly kina, prípadne estrád. Zdá sa mi, že 
nie je ani celoslovenská dokonalá evi
dencia týcht o výhodných koncertných 
stánkov, a tým menej ústredná koncert
ná dramaturgia, ktorá by presne vedela, 
- aspoň s predstihom dvoch rokov -
ktorí umelci do určitého - miesta prídu, 
ak o a čím budú jednotlivé koncerty na 
seba nadväzovať a aký cieľ · sa vo výcho
ve a kultúrnom povznesení ľudí určitých 
miest sleduje. Situáciu môže vyriešiť je
dine dokonalá ústredná dramaturgia, kto
rá sa b;~,de opierat o sociologický vý
skum jednotlivých miest, bude správne 
hodnotiť dosah koncertov na obecenstvo 
a zdisciplinuje našich umelcov tak, aby 
nechodili medzi poslucháčov s náhodným, 
ale p rísne dramaturgicky voleným a zá
merne v yberaným programom. 

Do nášho koncertného života sa prak
ticky ešte nedostali inde už bežné kon
certné formy, ako napr. tematické kon
certy s poéziou, spomienkové m ed.ailónky 
zaslúžilých umelcov, pravidelné koncerty 
spojované s tematickými výstav ami m a,. 
liarov a pod. 

Otázku vynachádzavosti nových foriem 
koncertného života, viden:l., pravda, cez 
ekonomick é možnosti, považujem v sú
časnosti za najzávažnejší problém nášho 
koncer tného života. 

začlenenie a často aj nedocenené úsilie 
v štruktúre našich inštitúcií, telies či di
vadiel. T eda postaviť dramaturgiu orga
nizačne i umelecko-ideove priamo do čela 
umeleck ej činnósti so širokou stupnicou 
p r á v a p ovinností, to je dnes prvoradá 
úloha. V podstate súvisí táto otázka do 
istej miery aj so zmenami v riadení 
kultúrneho života priamo v inštitúciách. 
Zložitosť dramaturgickej práce je pod

mienená na jednej strane významným 
postavením hudobného umenia _ v našej 
spoločnosti a na druhej strane zase často 

~ Predsednícky stôl stretnutia m l adý ch skladateľov socialistických zemí v Sof ii. 
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energicky postavenými požiadavkami 
značne diferencovanej obce publika, kto
rého názory a estetický vkus sú veľmi 
rozdielne. Majúc na mysli tieto skutoč
nosti, musí dramaturg neustále klást do 
súladu veľa dôležitých momentov, ako je 
napríklad sledovanie umeleckého rastu 
telesa, systematická výchova publika, na
plnenie aktuálnych kultúrnopolitických 
úloh, kalkulovať s reálnymi ekonomický• 
mi podmienkami a pod. Každý, kto chce 
verejne posudzoval prácu dramaturgie, 
mal by brat všetky tieto (a ešte aj mno
hé ďal§ie) momenty do úvahy. 

Nie je preto možné aplikovaf tie isté 
kritériá na r§zne telesá. Uveďme ako 
príklad dva bratislavské symfonické or
chestre - Slovenskú filharmóniu a Sym
fonický orchester Cs. rozhlasu. Olohy, 
podmienky - a teda aj možnosti drama
turgie - sa tu v mnohom líšia. Rozhlaso
vý orchester má už vzhľadom na progra
mové úlohy Cs. rozhlasu veia povinností, 
ktoré ho nútia naštudoval pomerne veľ
kú šírku slovenského, českého i sveto
vého repertoáru. Je pochopiteľné, že tieto 
uplatňuje aj na svojich verejných kon
certoch, , ktoré sú rovnako programovau 
záležitosťou Cs. rozhlasu (vysiela ich pria
mym prenosom). Tento repertoár, orien
tovaný v poslednom období v prev ažnej 
miere na súčasnú hudbu, je teda z hľa
diska rozhlasového programu pracov nau 
náplňou orchestra. Dramaturgia, v tlači 
toľko vychválená, priniesla so sebou hneď 
dve veľmi vážne úskalia. Môžeme síce 
hov arit o pozoruho:lných úspechoch pri 
interpretovaní diel S. Prokofiev a, l . Stra
vinského, L. Janáčka alebo väčšiny slo
venských skladateľov, ale práve na ve
rejných koncertoch sa ukázalo, že diela 
hudobného klasicizmu a romantizmu nie 

I GOR VAJ D A 
Pri pohľade na náš hudobný život ne

vdojak vzniká dojem, že považujeme hu
dobný klasicizmus a romantizmus - a 
skladateľov. 20. storočia, ktorí naň pria
me nadväzujú (napr. Sibelius) - za ne
prekonateľné vrcholy všetkých hudob
ných epoch a štýlav. Hoci vo všetkých 
minulých obdobiach bola interpretácia 
zameraná temer výlučne na tvorbu sú
časníkov - Haydn dirigoval svoje symfó
nie, Berlioz svoje skladby, Nikisch a 
Mahler prevažne skladby svojich súčas
níkov - 20. storočie prináša na kon
certných podujatiach prehľad mnohých 
výt1inových periód hudby. U nás však 
s obrubou ....:. povedané s Prokofii~vom -
zaliezame do hrobov zamrelých sklada-
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sú práve silnou zbraňou tohto mladého 
a nepochybne kvalitného orchestra. A 
vonkoncom už nie je možné rozpisovať 
sa o takej nepríjemnej záležitosti, akou 
je takmer prázdna koncertná sieň pri 
verejných koncertoch Symf. orchestra Cs. 
rozhlasu, i keď je zrejmé, že dramaturgia 
koncertov tu nie j e j edinou príčinou. 

Slovenská filharmónia je národným re
prezentačným telesom. Jej prvoradým 
poslaním je šíriť hudobnú kultúru v 
koncertných sieňach nielen v Bratislave, 
ale aj v ostatných našich väčších mes
tách. Mimoriadne zodpovedná je repre
zentácia na náročných pódiách v zahra
ničí. Je to rozpočtové teleso, ktaré je 
priamo viazané aj dôležitými ekonomic
kými ukazovateľmi. I keď sú to známe 
veci, treba ich zopakovať preto, lebo do 
značnej miery ovplyvňujú ej dramatur
giu tohto orchestra. Nemôžeme preto 
uplatňovať na dramaturgickú prácu obi
dvoch bratislavských symfonických or
chestrov tie isté kritériá. Tieto skutoč
nosti nesmú samozrejme odzbrojovať fan
táziu dramaturgie nášho prvého symfo
nického orchestra, ale naapak, nútia ju 
k oveľa väčšej vynachádzavosti. 

Na záver snáď ešte toľko: V bratislav
skom kancertnom živote chýba dramat·ur
gii jednotlivých telies práve to, čo pova
žujú v zahraničí za mimoriadne dôležité, 
široká popularizačná práca. Pohotové 
analyzačné alebo aspot infarmatívne člán
ky pred významnými premiérami, dôleži
tými a zaujímav ými koncertmi (a nielen 
ojedinelé kritiky po koncerte), pravidel
né organ izovanie tlačových porád a v iac 
ďalších možných foriem - to sú jedi
nečné možnosti pre včasné zainteresova
nie našej verejnosti o aktuálne udalosti 
súčasného hudobného života. 

teľov najmä z druhej polovice 18. a ce
l ého 19. storočia (aj tak zväčša vždy za 
tými i stými skladbami, a niektaré zjavy 
- Mahler, Bruckner - temer úplne ob
chádzame!) a len občas sa v programoch 
objavuje aj barok a moderna - pritom 
vždy viac to prv é ako to druhé, takže 
nie div, že sa u obecenstva vypestovalo 
vedomie: hudba rovná sa klasicizmus 
plus romantizmus plus tak trochu niečo 
pred nimi - a čo je za nimi, to je od 
diabla. U určitej časti obecenstva sa do
konca podarilo vypestovať hotový obran
ný reflex pred každau modernejšou hud
bau - viď útek z kqncertnej sie~e, ak je 
táto skladba zaradená do druhej polovice 
programu! 

. Príči!" tohto stavu je iste mnoho. Azda 
aJ to,_ ze u nás v 19. storočí hudobný ro
m~nttzmus v pravom zmysle slova ne
e::r;tstova!.~o známych spoločensko-politic
kych pnem (v mestách - najmä na chó
r?ch - sa prevádza! zväčša pseudoklasi
ctzmus). Aj pomerne neskaré zriadenie 
základných hudobných inštitúcií tu zo
hralo svoju úlohu. Vláda fašizmu v ro
koch štyridsiatych a ždanovovská esteti
ka v rok_och päťdesiatych ešte zväčšili na
še zaostavanie za svetavým vývojom. Zlý 
stav hudobnej výchovy na všeobecno
vzdelávacích školách túto situáciu ešte 
mac komplikuje ... 

Isté, je "!šak ?ed no, tento stav nie je 
zdrav_y ~ Je naJVYšší čas ho premyslene 
nt;P!_avat. Veď i pre dnešný náš hudob
ny zwot by malo byt ctižiadostau obozna
mo~at h~d~bnú _verejnost predovšetkým 
s _dtelamt sučasntkov. Odvolávanie sa na 
vysledky rôznych ankiet otrepanou frá
zo~ "obecenstvo si želá viac klasikav" j e 
~mtešne. Obecenstvo si môže želat len to 
co sa mu servíruje, len to, čo pozná _: 
~ fL ak sa mu bude servírovať stále to 
tste, b~e začarovaný kruh hudobnej 
pro_dukc!e ... a konzumu pokračovať, takíto 
"mtlo~n~C't hudby budú vymierať, nové 
generr;ete _sa pr_e _hudbu nezískajú a la
tentna knza navstevnosti sa bude pre
hlbovať! 

P~ekonat tento stav je predovšetkým 
P?vn:nostau Slovenskej filhnrmónie, kto
ra st získala početné a hlavne stabiln é 
obecenstvo systémom abonentných kon
certov - ale má i najväčši podiel na 
pomalom odstraňovaní restov v hudob
no'?"' vzdelm;í svojich poslucháčov. Veď 
am takzvana klasika 20. storočia nebola 
do;wdávna na koncertoch pravidelne za
stupená - nehovoriac o žijúcich sklada
teľoch! V Bratislave nezaznelo ani jedno 
orchest;álne dielo napr. Henzeho, Luto
slawskeho posledného obdobia Messiae-
na! ' 

_Ak ~á byt Slovenská filharmónia hod
na sv~Jho mena a plniť svoje úlohy, musí 

1. S1f'Stav~e doplňovat svoj repertoár 
~telamt slovenských skladateľov -
t týc_h najmladších - pričom jediné 
hľadtsko zaradenia musí byt kvalita· 

2. p~emyslene oboznamovať so súčas~ 
nym hudobným vývojom vo svete· 

3. zl!'raďovat do programov popri kla~ 
~tke a romantizme diela baroka ba 
~ vokálnej polyfónie - dokon~losť 
tnterP_retačné!to zvládnutia musí byt 
pre vsetky tn body conditio sine qua 
non. · 

J?r~maturqický plán Slovenskej fil'har
monte na tuto sezónu je dôkazam, ž~ j~j 

um~lecké vedenie si · tieto úlohy uvedo
mUJe - treba však povedať, že po tomto 
pr;;om kr~ku musia nasledovať ďalšie. 
Tym~ kt~ry_m _sa tieto názory budú zdať 
~maltSttck:, odpovedám Krejčavým 
vyrokom: "Vcera dosiahnuté maximum 
(t:e?aJ dnes .stanovit ako východiskové 
rmn1mum." 
Najväčšiu prekážku uskutočňovania 

tohto v;ľkorysého programu predstavuj.e 
samotna organizačná štruktúra Sloven
sk_ej filharmónie, stanovujúca veľký počet 
vykonov, a z toho vyplývajúca pravidel
nosť termínov koncertov. Myslím však že 
by nebolo od veci vrátit sa k osvedč~né
'?"'u ~araďovaniu komorných koncertov 
t rec:ta~ov do rámca abonentných filhar
rnomckych cyklov. Slovenská filharmónia 
b1! :a vôbec mala stat centrálnym orga~ 
mzator?m koncertného hudobného života 
v Brattsl~~~_; to by na jednej strane PeJ'" 
mo_h'l<?. vacs~emu uplatneniu (a oblube-) 
narr~;a komornej hudby (napr. interpre
tacnemu umeniu Slovenskéhó- kvarteta"a 
m~ohých našich koncertných umeietoii 
~ratane najmladších, kiari zrejme "pret~ 
~tahnu k .moderne, -lebo im '-je najbÚžšia. 
t ~lovens~p komorny orche_ster by sa .maÍ 
mac vyuztvat, nehovoriac · už 0 tom ·že 
by. s~ na koncertné pódium mali v;átit 
soltstt SF), na dru'hej strane by obecen
stvo získalo komplexnejší obraz 0 tvor~ 
be ~kla~ateZ:ov (ktarí zväčša svoje naj'
~epšte dtela vytvorili .Práve v komorn'ÍJch 
zanroch), o odbúraní častých kolízií -"'. 
vonkoncom neúnosných - ani nehovo
riac! 

za_ týmto účelam by síce bolo potrebné 
":robtť mnohé organizačné zmeny - keď
ze sa však už dávnejšie v diskusii· 0 di
vadelnej sieti a práci v divadlách . kon
štato_valo, že organizácia a kontrola ume
le~kych in~titúcií na ·spôsob priemysel
"3-Ych podmkov nevyhovuje, nevidím pri
etnu, aby sa to nemohlo povedať naplnb 
aj ~ k~"!certných ustanovizní. Takto totiž 
vzmka1u _veľké kultúrne škody; ktoré sa 
len vefmt ťažko budú môct nap_rávat. . 

Symfonický orchester bratislavského 
rozhl.a_su zatia'[ do značnej miery plnil 
funk~ttl; ~lovenskej filharmónie svojimi 
vereJnymt koncertmi; mám dojem že má 
v , repertoári viac súčasných ·aomdcich a 
zahraničných skladateľov než .;.eprezenta
tívne slovenské kancertné tel.eso . . !J'reba 
~o v ša': d?budovat a ďalej skvalitniť. 
Sfood~~ ze Jeho v~rejné koncerty sa. _vy
stela?.tl; ~en spoiovtce ,a najmä že . sa:.nero
bí vacšta propagačná práca, medzi mlá
dežou, a~y __ i_ch d!!pad ·i v kanee7'tnej -sie,
ni bol vacs~ •.. Mozeme bJJ( ·radi, .že - foto 



teLeso už po niekoľko sezón má jasnú 
koncepciu a vyhranenú dramaturgiu; tie 
určite prinesú skôr či neskôr ovoci~. Bolo 
by preto neodpustiteľným oport~mz~?:? 
zostavoval ich p rogramy "popularneJSte · 
Nezabúdajme, že v prvých rokoch Slo
venskej filharmónie, keď vystupovala raz 
do týždňa, sa neraz horko-tažko z~plňal~ 
koncertná sieň rozhlasu, kde sa mektore 
koncerty konali - hoci ich dirigovala nie 
menšia osobnost než Václav Talich. O tom 
sa síce dnes zdvoriLe mlčí, ale zato ľudia, 
ktorí nechcú íst cestou ľahšieho odporu: 
nahrávaním nerozvinutému vkusu, su 
všelijako "zásadne" ubíjaní!. . 

Nesmieme však zabúdať, ze Brattslava 
i pri všetkých týchto nedostatkoch aspoň 
spomínané inštitúcie m~. Lež ako. t? vy; 
zerá v krajských centrach a na vtdteku. 
Na rozdiel od Čiech a Moravy ani jedno 
slovenské krajské alebo kúpeľné mesto 
nemá profesionálne koncertné teleso! V 

Košiciach sa už dlho hovorí o zriadení 
krajského symfonického orchestra z te~ 
rajšieho r ozhlasového .orchestra, ate roky 
bežia a nič sa nedeJe, v Stredosloven
skon{ kraji nielenže o profesionálna~ te
lese nechyrovať, ale dokonca do3lo k 
zriadeniu opery a konzervatória v dvoch 
vzdialených mestách (Banská Bystrica, 
žilina), takže sa znemožnHi ~spoň obč~s
né orchestrálne koncerty tychto spoJe
ných inštitúcií, resp. koncerty ko_m01:
ných združení, ktoré by mohh_ vzntknut 
ich vzájomnou spoluprácou. Kym ek~no~ 
mická situácia umožní založiť symfomcke 
orchestre v krajoch, -veľa by mohl~ po
môcť i občasné zájazdy SlovenskeJ ftl
harmónie SOBR kmnorných súborov ako 
aj jednotrivcov 'na vidiek. To však :'Y
žaduje pos'ilnenie centrálneho hudobne~o 
životá z Bratislavy a väčšie porozumeme 
zodpovedných činiteľov v samotných kra
joch. 

Redakcia v snahe daC slovenským koncertný~ umelco~. možnost:. vyjadriť svo~ 
názor na niektoré problémy koncertného umema sa obratlla na ~uch_ s. nasl~du 
júcimi otázkami. Zo šesťdesiatich šiestich požiadaných. odpov~~a!~ ptatl, z c_oho 
redakcia môže usudzova.t, že slovenskí koncertní um~!ct. nemaJU •. z1a~ne. P!oblem~ 
a ťažkosti, čo redakciu úprimne teší. Po~hybuje~e tottz? z~ by na~t ~km •. ~u umel~~ 

· boli toho názoru, že niektoré organiz~čne prob~e~y. spoJe~~ s_ umoznn~vam~ VYStu 
pení doma a najmä v zahraničí mozno odstramf 1ba cviCemm na nastrOJl. 

1. čo považujete za hlavný problém súčasného koncertné~o u
menia a čo by bolo potrebné urobiť pre jeho ďalší rozvoJ? 

2. Aké je podľa Vášho n~ru postav~~ie koncertného umelca 
v spoločnosti u nás a ake v zahramcl? . ~. 

3. Považujete terajšiu repertoárovú dramat~:g1u konce~t. ztv<:
ta, resp. koncertných umelcov za vyhovuJ~cu.alebo sl~I?ysh-: 
te, že by sa malo venovať viac pozornosti dwlam sucasneJ 
hudby alebo dielam klasikov? ~ . ~ ~ 

4. Aké by malo byť podl'a Vás umelecké kredo m~erpretacneho 
umelca, resp. čo je najdôležitejšie pre jeho pracu? 

1 Zabezpečiť výkonných umelcov materiálne tak, aby sa m_?hli zaober1;1ť i.b~ ume
. leckou prácou alebo prevažne umeleckou prácou tak, _ze by net~1eštlh svoji!! 

pracovné sily a nemrhali svojím nadaním. Paralelne. s tym_ zabezp~covať rov.no
merné rozdeľovanie kultúrnych fondov nielen .na. vsetko! co ~pada p od ~?.JeJ? 
kultúrny" ale i na umenie. Koncertné umenie Je odm1etane ~~o "dr~he fi
~ančne, niet naň prostriedkov. Pritom aké sumy sa vynakladaJU na v1ac, ale 
i menej podarené podniky ĽUT! . •. , • , 1 .. 

2 ·U nás nie je ešte postavenie koncertného umelca nalez~te .• Je_ p~vazov~t.tY. "en 
· za huslistu, ,.len" za· klaviristu- atď. V pôsobení na mladez me Je vyuz1tý fakt, 
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že umelec len trpezlivosťou, svedomitosťou, vytrvalosťou a pracovitosťou sa stal 
umelcom. A konečne nie v poslednom rade stojí aj fakt, že naše obecenstvo je 
snobské, na zahraničného umelca sa p ozerá ako na lepšieho, i keby rovnocen
n ého malo medzi domácimi. 
O postavení koncertného umelca v zahraničí z novinových zpráv sa dá súdiť, 
že sú krajiny, kde umelec je vo veľkej vážnosti a o jeho výkon je skutočný 
;;:áujem. Takáto okolnosť p ôsobí nesmierne povzbudivo na každého umelca. 
Práve tak ako opak - n ezáujem u nás o prácu umelca je bridou jeho tvori
vých schopností. 

3. Klasika i súčasnost by mali byt v rovnováhe. Všetky reprodukčné štýly by mali 
dosiahnuť n áležité uplatnenie. 

4. ·Najdôležitejšie pre p rácu výkonného umelca sú pracovné p odmienky a možnost 
uplat nenia. Len za splnenia týchto faktorov (ak aj umelcov zdravotný stav je 
d obrý) môže dosahovať výkony, čo by najlepšie zodpovedali intenciám autora. 

ZITA STRNADOVA-PARÁKOVA -l. Zbaviť jeho organizáciu doterajšieho diletantstva, VYtvoriť pl ánovací predstih, 
budovať ponukovú službu na serióznom základe tak, aby sa nemoh lo stať, že 
napr. v českých krajoch slovenskí umelci prakticky neúčinkujú, pr ípadne účin
kujú len na základe osobných konexií. 

2. Ako odpoveď vari stačí porovnanie honoráru, aký má u nás za t en istý kon
cert domáci a zahraničný umelec. Ešte v:iac však zaráža postavenie n ášho umel
ca v zahraničí, najmä v kapitalistických krajinách, pretože prepočítací kurz 
honoráru je krajne nevýhodný. 

3. Hoci sa paleta koncertného ž1vota značne rozšírila, predsa sú tu ešte nevyužité 
možnosti. Myslím najmä na väčšiu vynachádzavosť dramaturgie pri zostavovaní 
koncertných cyklov. 

4. Tvorivá atmosféra, v ktorej sa rodí nadostač podnetov a niet núdze o porozu-
menie a ocenenie umeleckej p ráce. KLARA HA VLIKOV A -l. Návštevnosť a málo možností koncertovať doma i v zahraničí. 

2. Reprodukčný umelec rovnakých kvalít má u nás spoločenské i materiálne po
stavenie horšie ako tam. (Porovnávam, samozrejme, s vysp elým zahraničím.) 

3. Súčasná hudba by samozrejme vždy mala byt centrom pozornosti. Koncertný 
život v svojom celku má však dávať obraz hudby všetkých období. 

4. Pracovať vždy na krajnej kvalitatívnej hranici svojich možnost í. Umožniť mu 1ro. 
BYSTRfK REZUCHA -l. Popri všeobecne známych otázkach krízy návštevnosti, o k torých sa toľko disku-

tuje a ktoré sú do značnej miery otázkami sociologickými, považujem za veľkú 
brzdu súčasného koncertného života nízku kvalifikáciu, ba úplnú neodbornost 
a nezáujem niektorých zodpovedných kultúrnych pracovníkov, ktorí v mnohych 
prípadoch celkom kategoricky a rušivo zasahujú do otázok umenia. 
Bolo by p otrebné dať koncertným umelcom, ktorí pôsobia prevažne v krajoch, 
aspoň raz do roka možnosť vystúpiť na p ódiu veľkého kultúrneho centra, aby si 
mohli overiť a konfrontovať svoje výsledky. Pôsobenie v krajoch nedáva veľkú 
možnosť (alebo skoro žiadnu) predvádzať diela väčšieho formátu (cykly, štýlové 
programy, predvádzanie moderných diel). Rovnako študijné podmienky v po
rovnaní s veľkým centrom neznesú p orovnanie, nehovoriac o možnosti sledovať 
súčasné prúdy v interpretácii len prostredníctvom rozhlasu, pokiaľ sú vôbec 
programy tohto druhu zaradené, alebo len letmo pr i návšteve veľkého centra. 
Pre ďalší rozvoj treba odborne fundovanú pomoc a podporu pri uskutočňovaní 
tvorivých plánov - pri štúdiu - i pri realizácii pred verejnosťou. · 

2. Z vlastnej skúsenosti nepoznám dostatočne postavenie zahraničných umelcov -
prenechávam p reto tento bod povolanejším. 

3. Som presvedčený, že každý koncertný umelec by sa mal snažiť o najväčšiu slo
hovú šírku svojho repertoáru, do ktorého by si mal vyberať diela zo všet kých 
epoch, pokiaľ · k nim má vnútorný vzťah, pokiaľ ho dielo zaujme. úzka špeciali
zácia nie je správna, i keď každý koncertný umelec má pravdepodobne· svojich 
obľúbených autorov. Snaha o to, aby si umelec našiel vzťah aj k tomu, čo mu 
nie je blízke, je plodná i preňho samého. 
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. d 1 tí 'kon rovnováhy a kontrastu. úradne 
V dramaturgii, práve ~ak. ako. m e, ~ ad :, m smerom nepovažujem za správ
ovplyvnenú dramat?rgm . Jednym ale o tr ~ ::_ c'tlivý koncertný umelec ich cít i, 
nu. Každá doba ·ma svoJe ~n~ky a P~ ed Y zod~ovednosti a schopnostiam, aby 
.:a preto má . ?yť ponechane )ehe roz .a utreba a zajtra to, čo bude p otrebné 
)povedal svoJlrn progran:om ~nes ;o,b cé rozlíšlt medzi dobre m ienenou radou 
~ovedat zajtra. Sámozre)me, Je po re n 
;a ·nariadením. . , . , . v ne· hudbe iba z nevyh nutnosti -

' Neviem p~h?Pi! tých,, ~ton s~ Y_~UJU ~~~~~~ých pevninách, že rad~~j voli~ 
ako je moznez ze .ne~~žm po OSl nep. ď tam m ožno ešte niečo naJst}, nez 
cestu, ktoroú slo uz tlslc,e predchodcov (aJ .ke k prví prerazili aspoň niekoľko 
aby pomáhali raziť novu trasu, alebo saiDl a o 

· metrov novým smerom? 
4. Krédo? Statočný príst~p k. di~lu, obecenstvu a ·~~~e. sústredenej p ráce pri štúdiu 
' Pre prác~ in~erp~eta . J~ dolezltá . mo~z:~t lP?k~ož~~st predvedenia pred obecen-
. ....:. zabezpečeme žlvotnych p~mleno !t a eJ íz aby vynaložená študijná práca 

stv om s možnosťou dostatocného poc u . ~~~~ ' ale aj . spoločenskom. N aštudova
bola r entabilná nielen v zmys~e ~on.orru , b' významu pre interpreta - ale 
nie diela na jedno predstavem~ me á Je b~{c;ep:~P Súčasná situácia je poväč
a~o by ~a _vý~am ?a~tudo~~f:~ ~r~o r~z hlavne t~ký reperto.~, k t?rý .bY som 
šme taka, ,ze Je ~~~-pre. ažnejšie dielo, prípadne rozslahleJŠle, tym Je men~ 
n azval "pndavkovy , ~m z~v t ' k by sa dala riešit výmenou umelcov medz1 
šia možnost počtu r epnz. T at o 0 az a MIR OSLA V B OZD:ll:CH 
krajmi v celoštátnom meradle. -

• • • • v edovšetkým zo všetkých domov osvety 
l. Odpoviem ako· klaVlnsta: ods-tran~e pr . . . l Keď u ž pred mnohými r ok-

a iných "koncertných" sá~ov. za;;tara.lé l !:~v~ľJ~~~a.školu zaobstarať aspoň jedno 
mi bolo .možné pre každu, l tu na]mensl . . be odmienečne p otr ebné mat 
krídlo do hlavnej miestnosti pre ži~cke produ~~le, ~e usp!iadajú brigády, výchovné 
pre koncertných umelcov knd~o vsade 1:~. p;e sanatóriá i liečebné ústavy!) Bol 
koncerty a večerné predstavem B; (~o ~ t f..J v Hradci Králové a videl som st ovky 
som začiatkom novembra v tovarm " e r~ b'ednávať a riadne zaplánovať ná-
krídel v štádiu dokončenia, treba len zav asu o J . 

kup nástroja. . . článk m dr Nováčka vo Večerníku z 5. 
Ináč sa plne stotožiiujem ~ vybornym, á~ . e ~ kultúrou v n ašom hlavnom 

XII 1964 kde n ám dáva prlam svetove nar am 
· ' · · apodobňovaniahodný vzor. r t " m este za spravny a n . • . ol akým veikým pánom je tam "sa l S , 

2. Na zájazde SF do sss:r: som -~tlé vslmhA;,_é vsi o rov no" bolo b y krásne, ·aby 
b d. ·• r"' Už dávno ]e prez1 po li\..Uol< " • • 

ale o " 1nze · 1 t b. výhradnejšie postaveme. 
aj u nás k oncertn:>:, umelec ~a roc a •. ' vno v Svédsku: na kufre tam n ie 
Uľahčenie pre instrumental~s~ov. so~ zazll ~eda , na ktoré s i hneď _pri vlaku 

sú nosiči, ale na každej s~amcl su pr~pravene ~~~~~r· si odveziete n áklad až pred 
naložíte batožinu a be~ namahy .a zrnčenihoé smiesto pre vozíčky a ďalší cestujúci 
staničnú budovu k. taxiku! Tam Je vyzn~.:nvozík na odvezenie svojej batožiny na 
m ôže PP :vystúpení z autobusu zase pou l 

perón. . .. š' h 1 v chýba úcta ku klasickému odkazu 
3. V repertoároveJ d:r~maturgu n3: lC ~me co . bežných skladieb : Kto má v prs-

v' našej tvorbe a nezáUJem o, preboJO:V~l~ :~~e!lebo jednu z klavírnych či husio
toch povedzme ·Bellovu ~lavl~nu ~o~aF'b'cha v svojich programoch? Málo sa obja
vých sonát Figuša-Bystreho, to r l l koncertnom pódiu. Na smetanov
vujú aj klavírne skladby, A~exan~ra Mo~z~s~~a uchádzačov zo Slovenska. Ináč aj 
ské alebo janáčkovské sutaze ť_azko. vy . e ne , čka 
tu treba vziať do úvahy spommany cla!10.k dr. Nova · · e r v 1 1 1 Chcem si do 
·· 4.' Nájdôležitejšie pre pr ácu interpreta~n~ho ~me~ca ~~tr~ba t: k ·Šetriť ako ner
svojej triedy. n a VSM'l! narr;onto~ · ~es ~· ~~~~a~é nervy n ám nikdy nikto n:.:. 
vy .. ~ ·Veď aJ n alomena kos ~a OJl, a~ ' éra Nerv . to nie je iba kaz-
vylieči!. A tu ~ .~čín~ a !le~~ost.n~i~~f!~~ťv: ~rje aÍkohol,Y ~pánok, uspori.~daný 
dodenny "nervak ' to Je a) -ce ova . ' . ' vedal t ri razy učiť sa ' . Ca
t ocUnný '·život, starostlivost o trvalé ~dravle. Ll~ľ t~ r azy štastie" "ja kážem tri 
ruso· považoval za nevyhnutné v · nasom povo . RUDOLF MACUDZINSKI 
"n": nervy nie sú nylon! 
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Klavír ko probl l ern a 

V 9. čísle minulého ročníka sme priniesli krátky profil nášho nástrojára

klaviristu Arnolda Hanku. Dnes prinášame rozhovor s týmto vynikajúcim odborní

korn, ktorý pre Slovenskú hudbu pripravil náš spolupracovník Matej Lengyel. 

Ako ste došli k vofbe povolania? 

Nuž, spôsobom neobvyklým. Ako chlapec som chodil súčasne do strednej a do 
hudobnej školy. Keď som mal asi 17 rokov, zmyslel som si stat sa koncertným 
klaviristom a v tejto súvislosti zachcelo sa mi dôkladne poznať, akým spôsobom 
a akými prostr iedkami sa dosahujú krásne t ónové efekty. Lenže vysvet!ovanie 
učiteľov, ako aj príslušná odborná literatúra, ma nijako neuspokojovali. Zameria
vali sa skoro výhradne na popisovanie fyziologických úkonov, ale bez toho, aby 
svoje vývody uviedli do uspokojivej kauzálnej súvislosti s objektívnymi procesmi, 
pr ebiehajúcimi v n ástr oji. Cím ďalej, tým viac sa m i ozrejmilo, že príčinu všet
k ých nejasností treba hľadať v nedostatočných nástrojárskych znalostiach klavi
ristov. Preto som odišiel po matúre do známej továrne L. Bósendorfera vo Viertni , 
kde som si t ak oblúbil klavírne nástrojárst vo, že som definitívne prešiel k tomuto 
povolaniu. 

Cítal som Váš článok v HR o vývojových perspektívach klavíra. Poukazujete na 
to, že spontánny vývoj v klavírnom nástrojárstve - predovšetkým jeho majstrov
ského odvetvia trenduje ku kvalitatívnemu pokles u ubúdaním vynikajúcich m aj
strov-nástrojárov. Nápravy sa dovolávate na Ministerstv e školstva a kultúry, čím 

dávate logicky najavo, že n ever íte v svojpomoc nástrojárstva. Pochybujete o mož
nostiach nástrojárstva vysporiadaf sa s uvedenou problematikou z vlastných síl a či 
máte snáď na mysli aj dačo iné? 

T o ste mi položili nemálo chúlostivú otázku! Pokúsim sa však predsa len odpo
vedať. Vychádzam z latentných tónových hodnôt nástroja. Potenciál vhodne zho
t oveného kvalitného nástroja sa vekom neunavu je, nestarne, z čoho logicky vy
plýva, že správne kondicionalizovaný starš! klavír d obrého pôvodu môže nádejne 
súťažiť s novým nástrojom totožnej výroby a modelu. Konštatujem ďalej, že exis
tuje mnoho koncertných klavírov - svoj ím potenciá lom výborných - vyradených 
z k oncer tnej prevádzky len a len pre svoju n evhodn ú kond!ciu. Ak by sa tieto 
n ástroje odborne adaptovali, stala by sa výroba koncer tných klavlrov na neodhad
nuteľne dlhý čas zbytočnou. Záujem výrobcov je preto taký, aby sa hudobný svet 
túto pravdu nedozvedel, a ďalej aj taký, aby na svete bolo iba toľko vynikajúcich 
k lavlrnych nástr ojov, čo by stačilo udržiavať v bezchybnej kondícii len určitý 
počet koncertných nástrojov, ktoré svojimi kvalitami podop ierajú dobrú povesť vý
robného podniku, ale zároveň nezapchajú tie m iesta, kde by bolo možné predať 
nový klavír. Tak isto n emôže mať výrobca záujem na tom, aby udržiaval vo vý
bornej kondícii klavír inej značky než vlastnej . . . Ak by sa však výrobcovia po
s tarali o výchovu väčšieho počtu technikov, umeleckých nástrojárov, než sami ne
vyhnutne pot rebu jú, mohli by potom niektorí prejsť ku konkurenčnému výrobnému 
podniku alebo do mimopodnikovej údržby, k de by p reká žali komerčným záujm om 
svojho vychovávateľa. Zdržanlivosť zo strany výrobcov ohľadne výchovy špičko
vých odborníkov je teda prirodzeným javom z kapitalistického nazerania. V socia
listických štátoch by, pravda, údržba n em ala byt vo vleku distribúcie, lenže pokiaľ 
poznám situáciu, ani nedisponuje takými odborníkmi, ktorí by vedeli zo starého 
k lav íra adaptovať n ástroj súťažeschopný s novým. A ak by už niekde výnimo::ne 
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taký človek výrástol, ľahko by mu mohli v činnosti prekážať - pravda, nenápad
ne - tí činitelia, ktorí by chceli riešiť zásobovanie pódií koncertnými klavírmi 
nákupom nových nástrojov i zo zahraničia. Musia pritom nájsť spojencov u tých 
údržbárskych pracovníkov, ktorí sa už cítia prekonaní, keď schopnejší odborník sa 
úspešne vysporiadal s adaptáciou takých koncertných klavírov, ktoré boli vyradené 
z koncer tnej prevádzky práve pre neschopnosť udržiavať ich vo vynikajúcej kon
d ícii. V týchto súvislostiach sa teda dovolávam školstva a kultúry - ako zložky 
nezávislej od rôznych nástrojárskych zaujatosti - aby pomohlo zistiť výskyt ta
kýchto odborníkov, a ak by sa našli, pamáhat im urovnať cestu k využitiu ich 
schopnosti v prospech u..rnenia a štátnej pokladne. 

Nerozumiem, ako si to predstavujete? Zdá sa mi to hodne problematické, ako 
majú byť odborníci "objavení" a ako by sa prípadne efektívnejšie využili? 

Až veľmi jednoducho! Mala by sa vypísať súťaž n a zaradenie koncertných klaví
r ov, ktoré sú vyradené, späť do koncertnej prevádzky. Tieto nástroje sa nachádzajú 
skoro bez výnimky v majetkovej držbe školstva. T akáto súťaž by bola bez akého
koľvek rizika, lebo by sa získali nové nástroje pre koncertné pód iá. Výsledky 
toho-ktorého nástrojára by sa overovali domácimi a zahraničnými koncertujúcimi 
umelcami a zároveň by sa ukázalo, či skutočne sú spravne využití umeleckí ná
strojári. Takýto prípadný odborník by b ol t otiž využitý naplno len vtedy, keby 
výlučne pracoval na koncertných klavíroch, a to za a sistencie pridelených talento
vaných mladších odborníkov ako adeptov klavírneho nástrojárstva. Treba však roz
hodne rátať s tým, že komerčne zainteresovaní činitelia spolu s nástrojármi, zaťa
ženými komplexom menejcennosti, vynasnažia sa odvrátiť školstvo od organizovania 
takejto sútaže. Veď n ie preto vštepili hudobníkom cez jedno storočie lživú tézu 
o starnuti klavíra - ktorá im tak prekrásne vyhovu je - aby si ju dali len tak, 
bez všetkého vyvrátiť, bez pokusu o odvrátenie hroziaceho nebezpečenstva. Bude 
vecou školstva, aby takýmto pokusom - pr avdepodobne rafinovane maskovaným -
nepodliehalo. 

Zúčastnili by ste sa, na takejto súťaži? 

Považoval by som to za svoju morálnu povinnost. 

Ešt e poslednú otázku! Neviem dosť dobre pochopiť, ako je to mozne, ze vedenie 
našej výroby klavírov, prípadne riadiace orgány celoštátnej údržby koncertných 
nástrojov si Vás nezískali do služieb, poznajúc Vaše schopnosti, doterajšie výsledky 
práce a mnohé úspechy, ·ktoré ste mali pri údržbe koncertných klavírov? Veď ži
jeme v takom spoločenskom zriadení, kde by mali byt schopnosti každého človeka. 

maximálne využité. Váš dost izolovaný pobyt v Košiciach nepovažujem za naj
správnejší, ak uvážim, aké služby by ste mohli urobiť nášmu nástrojárstvu. Co si 
o tom myslíte"?! 

Na túto otázku Vám nemôžem dat uspokojivú odpoveď. Môžem opakovať jedine 
m oje predošlé vývody, z ktorých vysvitá snáď a j to, že zmeny vo vývoji socialis
tických ľudských vzťahov nezodpovedajú ešte ekonomickej báze n ašej spolo::nosti. 
J a som pripravený a cítim sa ešte dost silný, aby som svoje skúsenosti dal do 
služieb celej pospolitosti. Ináč b y som ani nenavrhol konkrétne riešenie! ... 

A ja by som Vám to z celého srdca prial. Myslím si, že tento náš krátky rozho
vor podnieti zainteresované zložky. Bol by som veľmi rád, keby sa takáto súCaž 
usporiadala, a som presvedčený, že by to bol najkrajší dar k Vašej minuloročnej 
šesfdesiatke! 

Matej' L engyel 
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fu gen Suchoň: 
Poeme macabre 
Dátum dokončenia: 8. l . 1963. 
Trvanie: 14 min. 
Premiéra: 29. l. 1963 v Ziline v podaní 
sólistov SF T. Gašparka a M. Karina. -

Podstatnú čast diel E. Suchoňa možno 
označiť za programovú v širšom zmysle 
s lova: zhudobňuje text alebo sa (zväčša) 
inšpiruje mimohudobnými podnetmi. Pri
tom však jeho diela nikdy nie sú pasív
nou ilustráciou mimohudobných inšpirač
ných zdr ojov - naopak : vždy s ú primár 
n e hudbou. Suchoň podrobuje zákonitos
t iam absolútnych foriem i žánre eminent
n e tiahnúce k n advláde slova n ad hud
b ou: kantátu i operu; a nielenže svojou 
hudbou význam slova umocňuje, ale do
dáva textu n eraz aj "ozvláštnenie " -
novú črtu : n apr. v Zalme zeme Pod
karpatskej apoteóznost. Pritom celý jeho 
vývoj zjavne poukazuje na p rehlbovanie 
meditatívno-filozJfických čŕt. Dokazujú to 
nielen Metamorfózy, ale najmä všetky 
skladby po Svätoplukovi: Ad astra, O 
človeku, Poeme macabre. 

Poeme m acabre pre husle a kla
vír je zatiaľ posledným publikovaným 
dielom E. Suchoňa (v SHF a Pantone). 
Je to opäť skladba inšpirovaná mimohu
dobným podnetom - konkrétne Hviezdo
s lavovýrni Krvavými sonetm i. (Na pro
gramovú in špiráciu napokon poukazuje 
aj samotný názov skladby.) Pritom je 
však toto dielo inak eminent ne hudobné 
- n ie je v ňom možné hľadať progra
mový ekvivalent Hviezdoslav ovej básne, 
a t ým menej ich ilu str áciu. Je to filo
zofická úvaha v tónoch o večne vzrušujú
cich problémoch života a smrti, ktorá 
vytrysKla za obdobných okolností ako 
Hviezdoslavova poézia písaná na j eseň 
1914. Suchoň v Poeme macabre siahol po 

jednej z najstarších hudobných foriem : 
kontrastu meditatívneho rubata a strhu
júceho tanca. Obe s ú motivicky homo
génne; ich vzájomné striedan ie vytvára 
k oncentrickú formu: rubato - tanec -
rubato - tanec - rubato. P osledné rubato 
je skrátenou inverziou (čo do následnosti 
r ozvíjania myšlienok) prvého rubata, 
stredné zas akýmsi ohniskom skladby, 
v ktorom sa obnažujú základné bunky 
jej harmonickej or ganizácie. Oba tance 
(danza macabre) vytvárajú st rhujúci mo
torický prúd, pripomínajúci pe>hrebné tan
ce II. dejstva opery Svätop luk, druhý 
z nich je rozvinutejší, uprostred neh o 
sa nachádza kánon s dvanástimi tónmi 
skve.lá uká~ka Suchoňovho kontrapunk~ 
tlckeho maJstrovstva. · 

Poeme macabre je svojou hudobnou 
rečou obrazom doteraz posledného Su
c~oňovho vý:voj?vého štádia, jeho novej 
fazy harmomckeho myslen ia a z nej vy
plývajúcich intervalov - menovite dvoch 
zväčšených kvárt vo vzdialenosti malej 
sekundy ako základného harmonického 
jadra, početných akordických terciových 
super p ozícií chromaticky obmieňaných; 
medzi nimi hrá dôležitú úlohu in terval 
malej tercie, resp. zväč3enej sekundy, 
zväčša v d vojnásobnom nadložení, lk;toré 
vzniklo b i- resp. polyakordickou kombi
náciou základných suchoňovských harmo
n ických komplexov . Harmonické út vary 
sú funkčne primárne. Determinujú aj 
melodický priebeh - odtiaľ pramení pre
važne homofónny charakter skladby (spo
mínaný kánon s dvanástimi tónmi je 
v skladbe výnimkou). 

Najdôležitejším organizujúcim činite
ľom je však opäť dynamická forma. Vset
ky predchádza júce spomínané znaky 
skladby - zvlášť antinómia rapsodičnosti 
a barbarského motorizmu (neraz rozma·· 
nite synkopovaného) v p rotipostavení r u
bata a tanca, princíp dokonalého uzavre
tia celku reminiscenciou - sú podr iadené 
jej mnohotvárnym zvrásneniam. Vrchol 
skladby je situovaný pred záver druhého 
tanečného d ielu; odtiaľ nasleduje modelo
vaný antiklimax do pianissima, ktorým 
sa skladba začína aj kol}čí. 

Poeme maca bre nie je posledným Su
choňovým dielom: dokončil už Sest skla
dieb pr e sláčikové kvarteto (sláčikový or
chester) - ukážku z nich sme priniesli 
v 6. čísle m inulého ročníka - a melo
drámu Kontemplácie, pracuje n a Kon
certe pre klavír a orc~ester. O nich 
bude náš časopis informovat verejnost 
po ich premiér e. Igor Vajda 
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Oto Ferencz-y: 
Sláčikové kvarteto 
Dátum dokončenia: r. 1962. 
Trvanie: 23 min. 

l 

Premiéra: 3. 3. 1963 v Bratislave v po-
daní Bratislavského kvarteta. -Jednou zo slovenských skladieb, ktorá 
v posledných rokoch upútala na seba 
pozornosť, je Ferenczyho Sláčikové kvar
teto, n apísané v rokoch 1961-1962. Po 
jeho premiére Slovenským (Bratislav
ským) kvartetom dostal zaň autor cenu 
J. L. Bellu za r ok 1963. Zároveň bolo 
n ahrané na gramofónové platne. A do 
tretice: jeho partitúru chystá teraz na 
vydanie Státne hudobné vydavateľstvo. 

Táto pozornosť s ignalizuje, že nejde 
o každodennú skladbu - ale o výtvor, 
ktorý má svoju "váhu" nielen medzi 
skladbami samotného Ferenczyho, ale 
i v širšom kontexte súčasnej slovenskej 
hudby. 

Nie je náhodné, žé Ferenczy sa inštru
mentárom tohto diela vrátil k svojmu 
najvlastnejšiemu skladobnému žánru -
komornej hudbe všeobecne a k sláčikové
mu kvartetu zvlášť. Podobne ako jeho 
prvý významný skladateľský úspech -
Bartókova cena za Hudbu pre štyri slá
čikové n ástroje v r oku 1947 - b ol ná
st upom teoreticky premysl.enej cesty za
čínajúceho skladateľa, Sláčikové kvarteto 
je jej zrelým plodom po 15-ročnom od
stupe. Celým svojím charakterom sa za
raďuje ku klasikom sve tovej i našej 
hudby 20. storočia. Prejavujú sa v ňom 
n ielen charakteristické črty Ferenczyho 
predchádzajúcich skladieb - odpor voči 
mnohovravnosti a b ombastickému pátosu, 
výrazová elegancia, brilantnosť, intelek
tuálny humor a architektonický zmysel 
- ale aj predtým u neho nebývalá inten
zita citového zážitku, rozkoš z muzicíro
vania, plnokrvné muzikantstvo. Sláčikové 
kvarteto je na rozdiel od väčšiny jeho 
skladieb pomerne rozsiahle; a j záľuba 
v humore a groteske temer mizne. Ak 
v doterajšej Jo'erenczyho tvorbe prevažo
val neraz mimoriadne vyspelý intelekt 
n ad citom, jeho bezprostredným vyjadre
ním, v kvartete sa obe zložky dostali do 
ideálnej rovnováhy - odtiaľ pramení pô
sobivý výsledok silného emocionálneho 
zážitku a formovej súdržnosti, ktorým sa 
tato dielo vyznačuje. 
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Stručne o charaktere jednotlivých častí. 

I. časť - Allegro energico - stavia na 
protiklade dvoch t ematických skupín so
nátovej formy. Prvá z nich - hlavná -
sa vyznačuje ráznym, bodkovaným ryt
mom a energickým spádom. Druhá -
vedľajšia - je lyricko-meditatívna; jej 
bohaté mnoh ohlasné imitačné rozvíjanie 
vytvára široké oblúky. Ale táto charakte
ristika platí len en gros; v hlavnej te
matickej skupine sa objavujú aj lyrické 
miesta a vedľajšia myšlienková skupina 
vrcholí v rytmicky pregnantnom úseku. 
Stredný diel - rozvedenie - r ozvíja me
lodické jadrá hlavnej tematickej skupiny; 
motorický p ohyb, navodený sprvu osti
nátmi šestnástin a neskôr SIJestrený syn
kopickými vryvmi, vytvára strhujúcu hu
dobnú r iavu. Tá to sa náhle utišuje v 
krá~kom prechodnom úseku, pripravujú
com tretí diel - reprízu. Je inverzná: 
najprv sa zopakuje vedľajšia myšlien
ková skupina a až potom hlavná - obe 
variované, druhá z nich s prvkami roz
vedenia, čím vzniká pôsobivé ukončenie. 

II. čast - Moderato - je archaicky šty
lizovaným nokturnom veľkej náladovej 
a impresívnej sily. Jej stavba je v pasta
t e trojdielna, zároveň však dynamicky 
a tempove bohato diferencovaná. Už 
zhustené chromatizmy začiatočného tre
mola navodzujú arch aicky pôsobiacu at
mosféru. Siroké melodické línie so stále 
bohatším sprievodom vedú k prvému vr
choleniu v unisone celého kvarteta; po 
ňom nasleduje variované opakovanie, 
spest rené n ajmä zdr obnenými rytmický
mi figúrami. Stredný diel je štylizovaný 
tanec, sprvu akoby tlmený, neskôr však 
prepukne temer do extázy. Technicky ide 
o majstrovskú fúgu s bohato diferencova
nými ryt mickými akcentmi; v je j závere 
použité pizzicato pôsobí ako muzicírova
nie starých ľudových hudobníkov - ig
ricov. Záverečný diel je skráteným zne
ním dielu prvého: 

III. čaSť - Con b rio - je najstrhujú
cejš ia: J~ . to temperamentný tanec, mi
morHll,lne · náročný na interpretáciu -
al e . a j · neobyčajne p ôsob ivý. T vorí opäť 
·trojďf'é1nu architektonickú jednotku s ~o-

. tiv~ckými názvukmi na I. časť. Podobnóst 
· s . I. častou je daná kontrastom rytmicky 

výrazného p rúdu a lyriky uprostred úvod
-''ného dielu (tu sa objavuje dvakrát). Cel
. kový spád a charakter III. časti je však 

"barbarskejší", strhujúcejší, lyrické mies-
t a v nej sú l en epizodické. Stredný diel 
je vášnivou orgiou s náznakmi hum0ru 

· i grotesky, pôsobivo gradujúcou k va
. riovanej, temperamentnej repríze úvod-

ného d ielu s ešte temperamentnejšou kó
·dou. 

Hudobná reč Ferenczyho I. sláčikového 
· kverteta sa Ýyznačuje relatívn ou jedno
duchosťou a lapidárnosťou. Korení v svoj
r áznom východoslovenskom folklóre -
križovatky najrozmanitejších hudobných 
vplyvov - k torý je však pretavený skla
·dateľovým nevšedným rozhľadom po ce
lom teritóriu hudby a štylizovaný v 
.svojrázny· hudobný jazyk. Ferenczy obľu
buje variovanie a rozvíjanie základných 
mel?ctických jadier, rád t vorí široké plo
ehy, vybudované z pomerne jednoduchých 
prvkov, a účinnými kontrastmi zabeZPe
-čuje skladbe p otrebnú pestrosť a mnoho
tvárnOsť. Inštrumentácia i vedenie hlasov 
prezrádzajú zna lca tejto prehľadnej, no 
práve preto nevšedne náročnej faktúry. 
Zhrňujem: Ferenczyho Sláčikové kvarte
to je n esporne vrcholom jeho doterajšej 
skladateľskej činnosti. Tvorivým spôso
bom · nadväzuje najmä na Bartóka a 
Stravinského - teda skladateľov, ktorých 
odkaz z rôznych príčin zakladateľská ge
nerácia slovenskej moderny viac-menej 
obišla. 

No nemôžem si na záver odpustiť jed
nu poznámku. Ktovie aká by bola Feren
czyho cesta - a cest a jeho viac intuitív
n eho . generačného druha Jána Zimmera 
- nebyť rokov totalitnej nadvlády dog
matizmu a vulgar izátorskej estetiky žda
novovského t ypu ? O aké diela sa týmto 
obdobím slovenská hudobná kultúra 
ochudobnila? Ferenczy, ex professo hu
dobn ý_ teoretik, vopred sformuloval v po
vojnových článkoch v Pravde nutnosť 
reagovať i u nás na podnety c~lej sveto- · 
:rej moderny. a svojou hudbou začal túto 
u lohu a j uskutočňova!. úspešne sa to da 
rilo aj J . Zimmerovi v jeho prvých po
kusoch. P otom však nastali roky "upa
Iovania čarodejníc", obdobie "kritiky" a 
"sebakrit iky", ktoré si u oboch skladate
ľov vynútili vychýlenie zo započatej ces
ty. Tu nejde o rekrimináciu ani o vý
čitku obom autorom - obaja to mienili 
úprimne a určite prešli tŕnistou cestou 
kým opäť začali . nachádzať seba - id~ 
skôr o výčitku autorom pseudoteoretic
kých receptov a popravných kritík o 
znovupotvrdenie tézy ..:.. vyslovenej práve 
p red rokom na sympózi tí .dA V v Smole
niciach - o zápornom vplyve dogmatiz
mu na náš ,umelecký - vývoj a na jmä 
o pripomienku do vlastných radov : ve
decky správn e zhodnotíť obdobíe posled
ného dvadsafročia slovenskej ·hudby. 

I gor Vajda 

Ilja Zelenk.a: 
v . 

Strliktúry pre 
symfonický orchester 
Dátum dokončenia : október 1964. 
Trvanie: 13 min. 
Rozhlasové premiéra: december 1964; 
SOBR dirigoval Bystrík Režucha. -Najnovšia Zeljenkova skladba - po 
dlhom čase opäť dielo pre veľké orches
trálne obsadenie - prichádza s novym 
problémom: Ako získať nové sónické 
kvality zo zvu ku tradi':ného symfonic
kého orchestra? Riešenie je dosiahnuté 
per negationem rytmickej pravidelnosti 
súčasne prebiehajúcich zvukových pá
siem .. To je genéza Zeljenkovej aleatoriky 
uplatňovanej v Struktúrach - to je zdô
vodnenie nevyhnutnosti. 

Konkrétne: Intervalová štruktúra lO
až 12-tónového radu sa láme a delí na 

· dve pättónové štruktúry (d-h-cis-e-c ; g
as-f-es-fis), k toré znejú súčasne. Práve 
súčasnosť znen ia týchto dvoch vrstiev 
núti skladateľa rozvinúť účinnú rytmic
kú kombinatoriku, poi:núc najjednoduch
ším posunom dôb až po úseky alea to
r ické. Tieto sú v partitúre vyznačené 
obdlžn ik ovými blokmi, ktoré znamenajú 
ostinátne opakov.anie určitej (spomína
nej) intervalovej štruktúry. Mení sa však 
čo do dlžky na spôsob augmentácie a di
minúcie, znázornenej však graficky, a 
nie rytmicky, čo umožňuje skladateľovi 
dosiahn ut vždy . n ové · rytmické vzťahy. 
T ých istých päť tónov sa napr. raz hrá 
za dlhší čas, raz za kratší čas. Rytmický 
profil partitúry je daný v týchto úsekoch 
graficky, a n ie metricky. Obyčajne znie 
pät takýchto vrstiev simultánne, čím 
celý výzor príslušného úseku získava 
značnú vnútornú rozmanitosť a dynamič
nosť. 

Oproti pásmu dychových nástrojov, kto
ré pracujú s uveden ým princípom štruk
túr, je postavený veľký sláčikový apa
rát, ktorý pokračuje vo využívaní tých 
prvkov, ktoré predstavil Zeljenka v svo
jom Kvartete. Znejú sú:asne takmer 
všetky tóny dvanásftónového radu; opro
ti rytmickej pregnantnosti, expanzívnos-

. ti a aforičnosti štruktúr ·dychových ná
st rojov kont rastujú slá':iky svojou kon
tinuitnou povah ou využitia zvuku. Uplat
ňujú vibrato, glissandá, dynamické gra-

. dácie ·-a ·šumové pásmo. Intervalová 
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Sugestívna balada 

l 
Eugen Suchoň: Krútňava 
Dirigent: Josef Kuchinka 
Režisér: Václav Kašlík 
Výtvarník: Josef Svoboda 
ND Praha 

Suchoňova Krútňava za 15 rokov od 
svojej prvej premiéry p rešla množstvom 
inscenačných tvarov a hudobných naštu
dovaní. Hneď od svojho vzniku sa za
radila k tzv. reperto3.rovým operám. Nie
koľko našich divadiel ohlásilo na túto 
sezónu jej premiéru - spravidla druhú, 

· opera SND do~onca tretiu - zväča v 
rámci osláv 20. yÝročia oslobodenia CSSR. 
Pritom však k 15. výročiu svetovej pre
miéry Krútňavy ju mali v repertoári 
len dve scény, zhodou okolností nai
mladšia a najstaršia: spevohra DJGT 
v B. Bystrici a opera ND v Prahe, kde 
sa premiéra uskutočnila v novembri. 

Je záslužné a správne, že v oboch 
prípadoch sa hrá pôvodná verzia záve
ru. Kým v Banskej Bystrici malý sbor 
nedovolil predvádzať predohru, v Prahe 
bol dej opery zarámovaný sborovou 

štruktúra jednotlivých sláčikov je jedno
duchá, často omedzená na jediný tón, 
prípadne ťažisko prá ce na rytmu, tu sa 
pracuje so zvukom nástrojov, a nie s ich 
intervalovou štruktúrou. 

Zeljenka strieda nielen základný kon
trast asketicky surových dychov s de
likátnymi sláčikmi, a le predvádza ne
obvyklú škálu nových zvukov a bizar
n ých rytmov. Ale predclVšetkým Zeljenka 
nezaprie v sebe expresívne cítiaceho hu
d obn íka so zmyslom pre dynamickú vy
váženosť formy, pre proporcionalitu gra-
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ódou na spev na spôsob antického chóru. 
Návrat v pôvodnej verzii sa uskutočnil 
na výslovné autorovo želanie - a praž
skému ND slúži ku cti, že túto požiadav
ku n ielen rešpektovalo, ale aj vzorne 
realizovalo. Na uveden!e Básnika a Dvoj
níka, vlast ne na prepracovanie ich text ov 
neostal už čas - a tak ostáva bn dúfať, 
že sa objavia v niektorom z ďalších na
študovaní. 

Dôsledné vychádzanie z hudby predur
čilo výsledný hudobnodramatický tvar 
pražského predstavenia. Snaha o čo naj
väčšiu vernosť etosu originálu a vzájom
ne inšpiratívna práca všetkých vedú
cich pracovníkov i celého kolektívu ND 
vyústila v inscenáciu obdivuhodnej slo
hovej jednoty, kde ťažko rozhraničiť prí
nos jednotlivých umelcov - t ak je všetko 
sklbené v jeden pôsobivÝ monolit. 

Podstata tohto monolitu sa nazýva 
baladičnost - na prvý pohľad samozrej
má podstata tejto opery. A pre:isa: koľ
kokrát sa robil z Krútňavy sviatočný 
folkloristický obrázok, podľa možnosti v 
oo najpestrejších krojoch a v záplave 
maľovaných kulís, ktoré zikladný cantus 

· firmus tejto hudobnej drámy dokonale 
zahlušili?! Koľkokrát sa idylicky nasve
covali napr. aj l. a 5. obraz, l en aby 
Krútňava vyznela "optimisticky"?!? Nič 
takého v pražskom predstavení nenájde
me. Všetka javisková realizácia vychá
dza z vnútra, z ducha hudby - niet v nej 
žiadnych umele pridaných zásahov. 

Neznamená to však, že by sa pražská 
inscenácia vzdala štylizovania. Práve na
opak! Pražská Krútňava je ďalším domá
cim víťazstvom na ceste opravdivého 
hudobnodramatického umenia, ktoré ne
kopíruje naturalist icky skutočnooť, ale 

dácií, pre zvukové erupcie a nep:.Jkojnú 
dikciu celku. I keď sa Zeljenka opäť 
(podobne ako v Oswienczyme a Kvartete) 
priblížil k tým najavantgardnejšlm ten
denciám súčasného vývoja v oblasti tech
nickej (a lea torika, cluster), vedel im s 
mierou im v lastnou vnútiť svoju koncep
ciu, koncepciu skladateľa, ktorý chápe 
všetko, čo prinesie vývoj a čas, ako su
rov inu na spracovanie a organizovanie, 
a nie ako diktatúru matérie, ktorej Zel
jenka nie je ochotný sa p::>driadiť . 

Peter FaZtin 

Dr. Gustáv Papp (Ondrej) a Vladimír Jedenáctik (Štelina) 

vytvára skutočnosť novú, skutočnosť ima
ginatívnu, múzickú. Nevedno, kto má na 
tom väčšiu zásluhu - režisér, alebo vý
tvarník. Na tom napokon nezáleží. Ist é 
je, že sa kongeniálne doplňali, inšpiro
vaní dozaista st rhujúcim naštudovaním 
Krombholcovým (žiaľ , úraz ho vyr adil zo 
záverečnej fázy príprav; pohotove ho za
stúpil jeho talen tovaný asistent ' J ozef 
Kuchinka). 

Výtvarník Svoboda vytvoril Krútňave 
jednotný scénický rámec: jeho os tvorí 
v pozadí javisk a skryt á mootová kon
štrukcia, od ktorej vedú k portálu scho
dy, usporiadané do dvoch n erovnakých 
trojuholníkov, vytvár ajúcich z hľadiska 
dojem brvien, takže sa pri vhodnom na
svietení môžu využívať a j ako -strechy 
(v 2., 4. a 6. obraze). Medzi nimi - asy
metricky na šírku javiska - je jeden 
z dominant ných p riestorov; o::l neho vedú 
ďalšie schody na javiskové pódium. Tým 
všetkým sa značne rozšíril hrací priestor. 
Scéna je ladená do šedivohnedých odtie
ňov, v l. a 5. obraze je doplnená p ro-

jekciou lesa. K ostýmy Marcela P okorné
ho stavajú n ajmä na kon trastoch bieloby 
a černe (a červenohnedých pásov v 
dievčenských krojoch) s m in imálnymi -
veľmi vkusnými - inofarebnými dopln
kami ; nekop írujú jeden krojový typ, ale 
stmeľujú cha rakteristické prvky viace
rých oblastí v organický cel ok. "Odsvia
točňujú" tam, kde je t o namiest e (pra
covné obleky koscov v l. obr aze), a pre
rážajú konvenciu najmä v kostýmovaní 
Ondreja (n apr. na s vadbe je Ondrej 
v tmavomodrých "mestských" šat ách -
čím sa výrazne · odlišu je od ost atných; 
t ým sa síce vročenie deja posúva cca 
o 20 r okov k dnešku, a le to je režisérs~ 
licentia poetica!). 

Režisér Kašlík scénický rámec d oko
nale využil. Viedol hercov - i sbor -
ku k oncentrovanému, p ôsobivém u preja
vu. Spomeniem aspoň niektoré jeho naj 
zaujímavejšie nápady. úvodný sbor spie
va na h ornýc!h "brvnách" ; po doznení 
p rvej strofy ódy n a spev dochá dza v p o
predí javiska k vražde - v t om mo-
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mente zažiar i krvavé slnko, ktoré po
stupne slabne, až pri úvode k l. obrazu 
úplne zmizne. V 2. a 4. obraze sedí na 
brvnách ("na streche") pastierik a pre
berá na píšťalke vždy, keď v orchestri 
znie flautové sólo, čím sa prejasňuje 
na chvíľu ich dusivá atmosféra. Vo všet
kých "interiérových" obrazoch sú pod 
mostovou konštrukciou biele hranoly 
"stien" (výborný výtvarníkov nápad); 
tvoria skvelé pozadie pre h erecké akcie 
pred nimi a zároveň projekčnú plochu 
tieňov v kľúčových scénach (bitka v 
štvrtom, Ondrejova priznanie v šiestom 
obraze - kde ho mimochodom chráni 
svojím telom Katrena pred Chystaným 
Stelinovým výstrelom!). Spomínaná do
minanta mostovej konštrukcie je využi
tá na hrozbu Stelinu mladomanželom v 
3. obraze (Ondrej a Katrena sú v tom 
okamžiku pod ním), v 5. obraze (tam 
padá na jeho konci vyčerpaný Ondrej) 
a v závere opery; k nej vystupuje svet
lom ožiarený Stelina - najväčší hrdina 
tejto povznášajúcej tragédie - zatiaľ čo 
sa ostatné javisko norí do tmy. V sva
dobnom obraze sa stále mení miesto deja 
(rozmanitým nasvietením a polohou sbo
ru): po úvodnom tanci nízkovoltové re
flektory vyčlenia len debatujúcich prí
buzných - sbor sa odvráti, akoby sledo
val zábavu v inej miestnosti; to isté sa 
deje pri Ondrejovom ľúbostnom vyznaní, 
skomornenom rýchlym otočením "steny" 
- takže táto intímna scéna prebieha bez 
svedkov. V 5. obraze je "rozhovor" On
dr eja s vidinou zavraždeného situovaný 
na krvavočervené nasvietené miesto, kam 
na začiatku padol J ano Stelina. Treba 
tiež pripomenúť Kašlíkovo čarovanie svet
lom, k toré je, žia!, ťažko popísateľné. 

Choreografia Vlastimila Jílka vhodne 
doplňa režisérovu koncepciu - napr. ná
paditým prvým tancom na svadbe, s 
"prekáračkami" a vystrájaním mláden
cov. Dobre boli odlíšené mužské a ženské 
tance (citlivo podľa hudby), gradácie 
boli pôsobivé. 

Jaroslav Krombholc i Josef Kuchinka 
venovali hudobnej príprave svoju po
vestnú svedomitosť a pravé muzikantské 
zanietenie. Orchester znel krištáľovo čis
to, vervne, ·kontrasty lyriky a dramatfky 
boli výborne odlíšené, r ecitatívy mali 
potrebný sp ád (škoda len, že vinou nie
ktorých hráčov došlo k narušeniu súhry 
v predohre k 2. obrazu). Na premiére 
to bola ozajstná krútňava, čo zaznievalo 
z orchestra. Miestami síce . je ho zvuk 
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kryl spevákov - ale n eviem, či na tom 
nemala vplyv =ena akustických pod
mienok: na neverejnej generálke totiž 
nikdy nebola porušená vyváženosť spevu 
a jeho sprievodu, recitatívy však mali 
pomalšie tempá (pravdepodobne sa en
sembel na premiére pohotove prispôsobil 
autorovým želaniam). - Veľmi dobrý bol 
aj výkon sboru (sbormajster Milan 1\la
lý); treba oceniť jeho pohotovo:st a cit
livé reagovanie na dirigentovo gesto. 

Pravda, keby režisér a dirigent neboli 
mali k dispozícii ozajstných umelcov
spevákov, nebol by býval výsledný do
jem predstavenia taký sugestívny. Predo
sielam toto "vytknutie p red zátvorkou" 
nie ako zdvorilostný akt (to nie je mojím 
zvykom), ale jednoducho preto, že už 
neostáva miesto na podrobné zhodnotenie 
každej kreácie. Na prvom mieste si za
slúži byt menovaný Vladimír Jedenáctik 
(Stelina); svojou obrovitou postavou, pre
cíteným hereckým prednesom a akcen
tovaním otcovského bôľu a súcitu vytvo
ril nezabudnuteľnú postavu (i keď kde-tu 
vo výrazovom zanietení neintonoval pres
ne). Obdivuhodný bol tiež· Výkon hosťu
júceho dr. Gustáva Pappa (Ondrej), kto
rý na dve skúšky prvotriedne zapadol dp 
nekonvenčného aranžmán a dominoval aj' 
svojím speváckym prejavom. Alena Mi
ková (Katrena) zaradila do galérie svo
jich postáv ďalší veľký úspech. 

Za týmto vedúcim triom nezaostali v 
rámci možností svojich úl oh predstavite
lia ostatných postáv. Ak menujem Mila
na Karpíška (Krúpa), Jaroslavu Procház
kovú (Skolnica), Helenu Tattermuschovú 
(pastierik), Miloslavu Fiedlerovú (Mar
ka), Ľudmilu Hanzalíkovú (Zuzka) a 
Jifího Jorana (Hríň), tak preto, lebo 
rozsahom svojich partov mali viac mož
ností než ostatní ukázať svoje umenie. 
Opäť zdôrazňujem, že pražská Krútňava 
je výsledkom nadšenej práce všetkých 
účinkujúcich - a to slovenského poslu
cháča zvlášť dojíma. 

Ostáva si len priať, aby chystané na
študovanie Krútňavy v opere SND (ohlá 
sená na máj) zanech alo podobne silné 
dojmy ako naštudovanie pražské. Osob
nosť pohostinského režiséra Karola Za
ch ara a výborný sólistický ensembel sa 
zdajú toho zárukou. Igor Vajda. 

Baletná udalosť 
I. Stravinskij: Svätenie jari 
S. Prokofiev: Skýtska suita 
V. Bukový: Rozkaz (Hirošima) 
Dirigent: Adolf Vykydal 
Choreografia a réžia: K. Tóth 
Výprava: Pavol Gábor 
SND Bratisla va. 

Vzhľadom na doterajš! - dosť umier
nený - repertoárový profil b ratislavské
ho baletu je jeho posledná premiéra uda
losťou už v dramaturgickej zostave ve
čera: Stravinského Svätenie jari sa u 
n ás - po Ogounovom b rnenskom naštu
dovaní na konci minulej sezóny - obja
vilo druhý raz v histórii, Prokofievova 
Skýtska suita je dokonca českosloven

skou premiérou. (Priznajme si, že tesná 
blízkosť Stravinského a Prokofievovho 
diela - obe čerpajú z p odobnej tema
tickej oblasti - je dosť riskantná; mys
slím, že Prokofiev i preto tu · vyšiel 
dosť nakrátko.) Bukového "konkrétny" 
Rozkaz sa naproti tomu v priebehu n e
celých dvoch rokov od pécsskej premiéry 
ujal už na ôsmich našich scénach; jeho 
výber však nemenej potvrdzuje progre
sívnu l!niu, ktorú bratislavský balet svo
jou poslednou inscenáciou nastúpil. Pri 
mimoriadnej jesennej úrode Luskáčikov, 
Labutích jazier a ďalších "akumulač

ných" titulov je t ento Tóthov dramatur
gický čin dvojnásobne chvályhodný. 

S travinského Svätenie jari patri roz
hodne medzi najťažšie chor eografické 
problémy - ak vôbec n ie je najťažší. 

Od presláveného parížskeho škandálu 
pri premiére u !lagileva pretieklo už 
mnoho vody - je to viac než pol storočia 
- ale jeho úspešné naštudovania by sa 
snáď dali spočítat na prstoch. O hudob
ných h odnotách tohto veľdiela moder
nej baletnej literatúry nebolo pochyb
n osti, o jeho javiskovej nosnosti pano
vali dlho spory. "To je koniec baletu" 

- vyhlásil rezolútne napríklad Serge 
Lifar. Iba v posledných rokoch záujem 
choreografov oň vzrástol - a pokusy 
o najlepšiu baletnú podobu Svätenia za
čínajú mat bezmála charakter akejsi 
nevypísanej, "tichej" medzinárodnej sú
ťaže. Pri notoricky známej nedobrovoľ
nej .k lauzúre nášho baletu (inkluzívne 
tanečných kritikov) v rámci štátnych 
hraníc CSSR nie je, bohužiaľ, možné 
určit miesto Tóthovej inscenácii v te jto 
"súťaži" - na to bolo potrebné poznať 
napríklad prácu Béjartovu, MacMillano
vu alebo Rodriguezovu; zostaňme teda 
"d oma" a pokúsme sa zasadiť bratislav
ské Svätenie do užšieh o nášho kontextu. 
A v tom - o tom som presvedčený -
má v~ľml čestné a vývojove závažné 
miesto. 

Má ho predovšetkým pre svoju ne
zvyklú silnú divadelnú účinnosť - je da
ná tesnou súčinnosťou všetkých zložiek, 
ktoré sa podieľajú na výslednom zážit
ku diváka z baletnej - t. j. divadelnej 
inscenácie. V našich ozaj moderných 
baletných predstaveniach sme si už zvyk
li na to, že chore:Jgrafická, tanečno

kompozičná st ránka býva natoľko v st re
de záujmu, že ostatné zložky ustupujú 
do pozadia; táto výčitka platí napríklad 
aj pre Ogounovo Svätenie, znateľne osla
bené v svojej pôsobivosti nedokrvenou 
výtvarnou stránkou, ktorá v Bratislave 
- naopak - hrá "optický" prím. Cest 
a chvála Pavlovi Gáborovi: dokázal na 
javisku vytvoriť mohutný, výtvarne i dra
maticky sugestívny priestor, inšpirujúci 
choreografa a zintenzívňujúci význam 
každého tanečného p ohybu a gesta. Ale
b o svetlá: stávajú sa skutočným ume
leckým čif?iteľom, dotvárajú scénu, ak- · 
eiu, tanec, modulujú, dynamizujú a gra
dujú celé javiskové dianie, dramatizujú 
a patetizujú dojem z predstavenia. 

!lalšl markantný prínos znamená Tó
t hova kon cepcia sborových partov. Ak 
moderný prúd československého baletu 

Nemáme po stáročia opakovaf to isté, ale máme mat: na mysli nové. 
R. SCHUMANN 
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dokázal podstatne rozšíriť hranice po
užívaného tanečného materiálu, ťažiť z 
tvaroslovia · tzv. modern dance i športu 
(v tom mimochodom v id ím jeho sveto
vý príspevok ako čosi pre nás špecifické), 
ak dokázal neobyčajne plodne obohatiť 
vertikálnu choreCJgrafiu o širokú stupnicu 
t varových neologizmov a väzbových ra
finovaností v ;,partnerine", potom kom
pozícia horizontálneho tane:':ného pohy
bu akoby zostávala bokom; a predsa 
balet - to je pohyb v prie3tore! Preto 
je tiež rovnako dôležité to, čo tane:!nici 
"krakove" robia, aké sú ich tanečné 

drá hy, priestorové vinutie i ch p ohybu, 
pôdorysná kresba, preskupovanie tancu
júcej "hmoty", zmeny horizontálnej kres
by a pohybovo-architektonických formácií. 
A práve to dokázal Tóth veľmi presved
čivo; vedel i z veľm ineefektn ého a mies
tami i veľmi primitívneho pohybového 
materiálu vytažif maximum tým, ako 
premyslene .a uvážene zmnožil a znásobil 
jeho "dostrel": tu unisono p redvedením 
v celom sbore, tam jeho účinným opako
vaním a "predlžovaním" v čase, inde 
za!i dômyselným vedením p o lapidár
nych, povedal by som opticky úder
ných a "priehľadných" javiskových drá
hach. Zdá sa mi, že práve tieto kvality 
dávajú celému Sväteniu jeh o veľkú, ne
čakanú výrazovú silu a emocionálnu 
údernosť, že· práve na nich spočíva jeho 
m ocná dramatická klenba. 

Nebýva zvyk om, aby sa kritik v r e
feráte zameral len na jednu časť pre
miéry (a to navyše len na niektoré jej 
aspekty) a "vynechal" ďalšie časti. 

Úprimne povedané: naštudovanie Skýt
skej suity a Rozkazu však za väč~iu 

pozornosť nestoja - a vzhľadom na vý
sledok Svätenia (ktorého hudobnú zlož
ku, podobne ako i Skýtskej suity, diri
goval A. Vykydal spamäti - pozn. red.) 
to tentoraz celkom rád tolerujem. 

Vladimír Vašut 

Rozčarujúca 
,,čarovnosť' ' 

Garinei- Giovanini- Kramer: Giulio, ty 
si čarovný 
Dirigent: Boris Slezák 
Režisér: Ján Klimo 
Výtvarník: Otto 'Sujan 
NS Bratislava 

Názov hudobnej komédie je príťažlivý, 
autori Garinei, Giovannini a Kr amer sa 
u nás už predstavili v priaznivom svetle 
m usicalom Keď je v Ríme nedeľa. Ernest 
Kostelník je v titulnej úlohe (priam ako
by na tohto herca šitej) šarmantný, hra 
jeho partnerov je tiež dobrá . Nešetrí sa 
výpravou, k ostýmami a tancom. 

No to všetko n emá dosť síl preniesť to 
čarovné" z názvu a j na predstavenie. 

T rblet t ejto inscenácie je akýsi falošný, 
násilný. Comu tlieska divák - pravda, ak 
potlesk nechápeme iba ako zdvorilostný 
prejav? Niekoľkým vydareným číslam 
choreografie Borisa Slováka (tanečný 
súbor t entoraz interpretoval aj sborové 
party), niekoľkým vtipným replikám ú
činkujúcich. V pomere k značnej investí
cii zo strany súboru (režisér Ján Klimo) 
je to málo. Zdá sa, že slabší deň mali 
autori. Muž, ktorý sa ťažko lúči s mla
dosťou (Giulia Balth) je obklopený príliš 
známymi, príliš obohratými, šedými typ
mi, situáciami, slovami. Na pódiách hu
dobnozábavných d ivadiel dnes taký mód
ny Shakespeare zjavuje sa aj tu - v ne
dôstojnej , bezvýznamnej úlohe štatistu, 
ktorý má kolorovať chudobný príbeh. 
Zduchoaplniť, osviežiť hru však ani on ne
môže. Táto úloha pripadla Gornovi Kra
meraví. J eho tanečnými prvkami nabitú 
hudbu upravil a zinštrumentoval Bohuš 
Slezák, ktorý aj usmerňoval svižnú, m ies
tami však zvukove prihutnú interpretáciu 
orchestra. 

Nezávidienahodný boj spevoherného sú
boru Novej scény o kvalitu neuiahčia da
kedy ani známi a osvedčení autori. 

ZM 

Svätenie jari v Slovensiwm národnom divadle. Foto: Jozef Vavro ~ . 
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Nevyrovnaná SLOVENSKÁ FILHARMÓNIA 

dramaturgia a interpretácia 
5. a 6. novembra 1964. Orchester Slovenskej filharmónie. Dirigent: John Hopkins 

(Austrália), sólistka: Eva Fischerová (Bratisl ava). Program: Ralph Vaughan Wil

liams : Fantázia na tému Thomasa Tallisa, Robert Schumann : Koncert pre klavír 

a or chester a m ol, op. 54, Jean Sibelius: I . symfónia e mol, op. 39. 

Au str álsky dirigent si pre svoje vy
stúpenie vybra l síce diela pomerne me
nej hrávané, no nášmu obecenstvu nie 
celkom neznáme. Škoda, že sme v jeho 
podaní nemohli počuť takú skladbu, 
čo by bola reprezent ovala hudobnú 
tvorbu krajiny, odkiaľ prišiel dirigent. 
Williamsova skladba popri zriedkavom 
obsadení (tr oj ité, nerovnomerné delenie 
veľkého sláčikového orch estr a) nesie sa 
vďaka liturgickej téme zo 16. st oro::ia 
v akejsi n áboženskej melanchólii s pô
sobivými zvukovými kont rastmi a v in 
terpretácii sklamala na jmä v dynamic
kejšie slabšie prepracovanom závere . 
Solídnejšiu úroveň mala Sibeliova sym
fónia, v ktorej dr amatizm us skladateľa 

vnik ol do každej časti , tak že k ontrast 
medzi časťami sa zakladal skôr na 
princípe p ohybu a ko na výraze. Technic
k á úroveň predvedenia bola slušná, ak, 
pravda, neprihliadame na pokrivkáva
n ie dychov v rýchlejšom scherze. 

F ischerovej Schumann zauja l predo
všetkým v lyrických úsekoch. Celkove 
jeho kon cep cia vyznela dosť nevyr ov
n ane pr e nedostatok priebojnosti, m la
d istvého ohňa i slabšieho t echnického 
zvládnutia. V niek torých virtuózne ex
p onovanejších úsek och, k de sa žiadalo 
t empo skôr zrýchliť, pianistka, naopak; 
spomaľovala, aby príslušnú partiu čo 

John Hopkins 

n ajlepšie technicky zvládla. Trpela i 
súh ra s orchestrom a myslím , že to 
bolo skôr "zásluhou" interpretky ako 
dirigenta . I pomerne jednoduchá druhá 
časť čo do rytmu málo pulzovala. 

T r úda Tašká-Boudová a Tomáš I van v Prokof ievovej Skýtskej suite. 
Foto: Jozef Vavr o 
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12. a 13. novembra. Slovenský komorný orchest er. Umelecký vedúci: Bohdan 
Warchal. Program: Arcangelo Corelli: Concerto grossa, op. 6, č. 6, Georg Friedrich 
Händel: Concerto grossa, op. 6, č. 6, Wolfgang Amadeus Mozart: Divertimento 
D dur, Kächel č. 136 a Antonín Dvofák: Serenáda pre slačikový orchester E dur, 

op. 22. 

V súvislosti s podujatiami SKO sme 
si zvykli pokladať už za samozrejmosť 
vysoký stupeň technického zvládnutia, 
zvukovej vyváženosti, štýlového poda
nia, krásnej prepracovanosti dynamic
kej formy i pulzujúcej plnokrvnej 
muzikality. Novembrový koncert SKO 
mal však popri spomínaných kladoch 
i niektoré temnejšie stránky výkonu. 
Predovšetkým sa dramaturgia vyhla 

moderne (i pôvodne plánovaný, hoci 
raný Janáček, odpadol), a to, čo pri
niesla z klasiky, sú skladby, kt oré sme 
už neraz počuli v podani SKO alebo 
iných združení podobného obsadenia. 
Okrem toho i okrajové rýchle časti 
Mozarta sa nad očakávanie vyznačovali 
neistotou v súhre, ba sčasti aj v into
nácii, zrejme zásluhou impulzívne zvo
leného, nepremyslene rýchleho tempa. 

20. a 21. novembra. Berlínsky mestský symfonický orchester, dirigent, GMD prof. 
Kurt Sanderlíng, sólista Albín Berky. Program: Rudolf Wagner-Régeny: Tri orches
strálne časti, Richard Strauss: Don Juan, op. 20, Joseph Haydn: leoncert pre vio
lončelo a orchester D dur a Franz Schubert: VII. symfónia. 

Na hosťujúcom orchestri upútalo s1e rozvíjanie myšlienok, čo by ešte 
množstvo hráčov, ktorí sotva prekročili nebolo nedostatkom, keby to autor ·bol 
dvadsiatku, no pritom celková výborná vyvážil na druhej strane. Regény pau
úroveň orchestra tým vôbt·c neutrpela. živa s obľubou silnejšie registre, zvuk 
Z nástrojov veľmi upútala :;kupina dre- bicích nástrojov, no chýba tu logická 
vených dychových nástrojov, ktorá čo spätosť hudby, napätie, ako povedzme 
do brilantnosti v rýchlych tempách, u takého šostakoviča. Celkový dojem 
v intonácii, v súhrne i v kultivovanosti zo skladby - ktorá mala reprezentovať 
a vo vrúcnosti kantilén pn·dčí našich domácu nemeckú tvorbu - bol rozpa
hráčov. Aj ostatné skupiny - plechy, čitý a aj napriek intenzívnemu zvuku 
bicie i sláčiky prevyšovali náš orches- (miestami čo do inštrumentácie i nála
ter či už v technickej istote, alebo dy ä la Prokofiev - najmä v tretej 
v umeleckosti podania. časti) i mdlý. 

Kurt Sanderling sa predstavil nanaj- :ňalší program bol čo do dramaturgie 
výš sympaticky: ako inteligentný, zdra- konvenčný. Don Juan upútal rýchlejšou 
vo fundovaný hudobník s premyslenou voľbou temp, ešte vášnivejším stvárne
i precítenou koncepciou. Je to typ tvo- ním i vynikajúcim technickým poda
rivého umelca, ktorý nenechá nič ne- ním. Berkyho Haydn bol zo strany 
dopovedané, nevyjasnené všetkému sólistu miestami trochu n eistý čo do 
v1e dať m;čitý, v rámci št~·lu presne intonácie i koncepcie. Súhra s orches
diferencovaný pútavý tvar. Vyspelý trom bola slušná, úvodné predoh ry, me-, 
orchester, výborný dirigent, rozsiahly dzihry boli technicky i muzikálne na 
program pripravili tak n ávštevníkom dobrej úrovni, čo je dôkazom pohoto
koncertu nezabudnuteľný zážitok. vosti i vyspelosti orchestra, ktorý je 

No ak hodnotíme dramaturgiu ne- schopný dobre zahrat i "nenadreté", 
meckého orchestra, musíme, žiaľ, kon- mimo ;zájazdu naštudované skladby. 
štatovaf, že neobstál na výbornú. Wag- Schubertova ·symfónia napriek rozľah
ner-Régeny pripadal ako nafúknutá losti upútala bohatstvom dirigentovej 
bublina, · v ktorej sa ·síce v dúhových invencie, znamenitým technickým stvár 
farbá ch odráža okolitý svet, no stačí nením a po stránke štýlovej - .ktorú 
sa k nej v iac priblížiť, dotknúť sa sme, mimochodom, n ajviac obdivovali 
jej, a je po kráse. I t át o skladba. vyu- - priam ideá lnym ponímaním, v čom 
žíva výdobytky niektorých moderných tento súbor predčí všetky doterajšie 
skladateľov, ale chýbalo nám yýrazn~j- interpretácie . 

26. a 27. novembra. Symfonický orchester Cs. rozhlasu Bratislava a Spevácky sbor 
Slovenskej filharmónie, dirigent i sbormajster: Ján M ária Dobrodinský. SóHst~: 

Anna· Peňašková, soprán, Alžbeta Svobodová, soprán, Yveta Czihalová, alt, Jiň 
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Záhradníček, tenor, Juraj Hrubant, bas, Ladislav Holásek, čembalo, dr. Ferdinand 
Kli nda, organ. Program: Johann Sebastian Bach: Kantáta č. 11: Lobet Gott in 
seinen Reichen. Georg Friedrich Händel: Acis a Galatea - Pastorale. 

žiaľ, tento p o dramaturgickej stránke 
najzaujímavejší koncert b ol po stránke 
interpretačnej veľmi slabo zvládnutý 
orchestrom. V tejto súvislosti p raniero
vať treba predovšetkým trúbky, ktoré, 
ako to už u Bacha býva, hrali vo vyš
ších p olohách. Svoj part zvládli priam 
katastrofálne, možno až povedať, že 
sem-tam sa im podarilo zahrať nejaký 
tón aj čisto. No a celá fráza bez chyby 
vyhraná bola vyslovená biela vrana! 
Z dvoj ice drevených nástr ojov (flauty 
a hobojky) si trochu lepšie počínali 
flauty. V Händlovi, kde už trúbky ne
trúbili, sinfónia mala veľmi nervózny 
p riebeh; popri zlej súhre na jmä driev 
ani sláčiky nehrali najprecízne jšie, čo 
sa prejavilo i v zrychlovaní tempa. Na 
začiatku druhej časti pri sprevádzaní 
sboru dokonca i sláčiky veľmi zreteľne 
d istonovali. 

Ján Mária Dobrodinský ako dirigent 
sa takto dostáva do nepriaznivého svet
la. Je síce pravda, že rozhlasový or
chester je na nižšej úrovni ako SF, že 
menšie obsadenie or ch estra umožňovalo 
tým lepšie počuť v šetky nedôslednosti, 
no domnievam sa, že n emožno všetku 
vinu zvaliť iba na orchester; myslím, že 
tých niekoľko výlučne inštrumentálnych 
partií bolo možno dotiahnuť aspoň n a 
solídnu úroveň. 

Ostatn í interpreti si počínali oveľa 
lepšie. Sbor podal i tentoraz svoj dob
r ý št andardný výkon , Veľmi pekne bol 

Pražská džezová jeseň 
Ceskoslovenskí priatelia džezu boli na 

l. medzinárodnom džezovom festivale v 
Prahe (28. X.- 1. Xl.) priam ohromení 
veľkým množstvom zážitkov. P rvýkrát 
sa im splnilo dávne prianie : zhliadnuť 
známych zahraničných interpret ov a kon
frontovať ich výkony s n ašimi. No festi
val nebol len vecou džezofilov; znamenal 
p rvoradú . kultúrnu udalost pre celú ve
rejnosť. Týmto podujatím sa vykonalo 
veľmi .mnoho pre ujasnenie pojmu džez 

zvládnutý sborový ú sek žalospevu nad 
smrťou Acisa, kde je značná partia 
ä capella. Zrejme sa n a skúškach to
muto miestu venovala mimoriadn a po
zornosť a námaha priniesla bohaté 
ovocie. 

Peňašková obstála podľa očakávania 
znamenite. Spievala čisto, muzikálne, 
skôr komorne (najmä v Bachovi), no 
orch ester ju m iestami i n apriek malé
mu obsadeniu prekrýva!, za čo možno 
viniť i dir igenta. Alžbet a Svobodová 
(vystúpila len v Händlovi) je t yp so
lídnej, technicky d obre fundovanej ( čis
té, ľahké kolorátúry) .speváčky, z jej vý
konu vyžaruje pokoj a istota. Yveta 
Czihalová (spievala len v Bachovi) má 
dobre fundovaný a posadený hlas a 
vrúcny prejav. Muzikálny prejav Záh
radníčka i d obrú výslovnosť narúšal 
násilne tvoren ý tón vo výškach i vo 
forte. Jura j Hrubant sa sympat icky u
viedol zreteľnou výslovnosťou, krásnou 
farbou, širokou dynamickou i výrazo
vou škálou (nie vždy štýlovou) a dob
rou technikou. 

Ešte t reba uviesť niekoľko poznámok 
k p rekladu textu (Jela Krčméry), v kto
rom sa niekedy (nie často) dosť porušili 
pravidlá deklamácie slovenskej reči a 
vytlačený text, ktorý dostal divák, sa 
nie vždy zhodoval s tým, čo sa spievaló 
na pódiu. Zrejme došlo k niek torým 
úpr avám priamo počas naštudovávania. 

Vlado Cížik 

i p re oboznámenie ·obecenstva s· jeho rôz
norodosťou a špecifičnosťou. 

V zh ode s dramat urgiou väčštny sve
tových festivalov i v Prahe prevažovali 
moderné smery. Tradičný d žez reprezen
tovali tri skupiny: P ražský dixieland, 
Traditional club a P aramount Jazz Band 
Mr. Bílka. Hra týchto skupín znamenalá 
pre mnohých poslucháčov odľahčenie a 
oživenie p o ťažko stráviteľnej moderne: 
Azda najmenej _vzruch,u v:r-volal o. vystú-
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penie Pražského dixielandu. Túto sku
pinu diváci dobre poznajú; predviedla 
svoj obvyklý "odpichový" dixieland so 
swingovými prvkami. O to· väčšie pre
kvapenie znamenalo vystúpenie brati
slavských tradicionalistov, ktorí práve 
naopak, boli takmer celkom neznámym 
súborom. Kritici aj obecenstvo ohodnotili 
nestrémovanú hru a slobodný prejav i po
mernú štýlovú čistotu. Naši hudobníci 
vystúpili na prvom koncerte, hneď po 
nie príliš vydarenom otváracom vystúpe
ní orchestra K. Krautgartnera. Môžme 
povedať, že prví vniesli do tohto koncer
tu pravú džezovú atmosféru. Najväčšiu 

pozornosť vzbudil, samozrejme, preslá
vený Acker Bilk; okolo neho sa vytvorilo 
ovzdušie, ktoré bolo v protiklade s celko
vým rázom podujatia. Zo skupiny, ktorá 
mala slúžiť na doplnenie obrazu o jed
nom nie príliš závažnom spôsobe inter
pretovania džezu, sa stala senzácia festi
valu č. l. Masová psychóza, ktorú vyvo
lávalo meno dr. Mr. Bilka (u nás je 
známy z filmu Džezová revue a z viace
rých televíznych filmov), bola umele 
podporovaná reklamou (pozri napr. ti
tulnú stranu festivalového čísla Melódie) 
a. zaraďovaním na koniec koncertov; sú
bor zakončil za veľkých ovácií i posledný 
festivalový koncert. Pritóm treba zdôraz
niť, že znalci a vážnejší záujemci o tra
dičný džez neboli spokojní a neštýlovou 
hrou Bílka a jeho partnerov, vypočítanou 
na efekt. 

V kategórii veľkých orchestrov sa zišla 
výlučne domáca konkurencia: Brom, 
Krautgartner, Vlach, Pohanka; pričom 
skutočná konkurencia mohla existovať len 
medzi prvými dvoma. K všeobecnému 
prekvapeniu oveľa lepší dojem zanechal 
orchester Gustava Broma. Na vystúpení 
DOčR pod vedením K. Krautgartnera sa 
ukázalo, že nám už nestačí teleso, ktoré 
je technicky vyspelé, no chýba mu aká
koľvek koncepcia. Tento orchester hrá 
všemožné smery od tanečnej hudby po 
tretí prúd a hudobníci sa mnohokrát silia 
do neprirodzeného prejavu. Ukazuje sa 
tiež, že nie je zdravá výlučná orientá
cia na takmer jedného autora (K. Hála). 
Naproti tomu G. Brom má v svojom or
chestri široký káder skladateľov-aranžé
rov, ktorí sledujú svetový vývoj a väčši
na ich skladieb vychádza z možností 
a cítenia hudobníkov. Orchester G. Bro
ma ako jediný čs. účastník získal jednu 
z hlaviJ.ých cien festivalu (cenu poroty 
Sväzu čs. skladateľov) a bol najúspeš
nejším čs. účastníkom. 

Orchester K. Vlacha by podla svojho 

terajšieho koncepčného zamerania na fes
tival nepatril; jeho účasť je podložená 
hist orickými zásluhami a dobrou tech
nickou úrovňou telesa. Ešte problematic-· 
kejšie bolo zaradenie Tanečného orches
tra Siloša Pohánku; u tohto zostáva iba 
jeden argument, a t o: momentálne azda 
nie je na Slovensku lepší orchester a je 
p otrebné konfrontovať. 

Najcennejšiu časť festivalu tvorili vy
stúpenia moderných skupín (combá) a 
sólistov, medzi ktorými boli aj osobnosti 
skutočne svetového mena. Začnime však. 
najprv tými, ktorí na festivale nemali 
byt: sú to predo'Všetkým hudobníci cam
ba V. Olayiu z Nigérie. Je až neuver i
teľné, že na reprezentačné p odujatie sa 
angažoval súbor, o ktorom nikto nič kon
krét neho nevedel a ktorého členovia, a.l{o 
sa neskôr ukázalo, vedia hrať na európ
skych nástrojoch len úplne dileta."lským 
spôsobom. Trápnej situácii zabránilo veľ
mi taktické zaradenie tohto comba (hrali 
pred oficiálnym začiatkom koncertu). 
Dosť problematická bola i účasť comba 
M. Ludwiga z NDR so speváčkou R. 
Hohmannovou. Tento súbor dobre pozná
me, veď často hrá do tanca v rôznvch 
československých podnikoch (tohto r~ku 
hral asi mesiac i v bratislavskej Tatra 
revue). Džez hrá len príležitostne a jeho 
interpretácia nedosahuje úroveň našich 
popredných amatérskych skupín: Sexte
ta I. Pavlíka z Ostravy a Jazz Comba 
z ústí nad Labem, ktoré síce na kon
certoch nehrali, ale festivalovému obe
censtvu sa predstavili v Lucerna bar e, 
kde otvárali nočné jam sessiony. 

Výber československých skupín bol 
prísny a uvážený. Na festivalových kon
certoch vystúpili dva nástupnícke súbory 
S-HQ: Kvintet J. Konop áska a Kvartet 
K. Velebného, ďalej Kvartet o P. Polan
ského so speváčkou Z. Lonskou, a keďže 
Junior trio sa rozpadlo tesne pred festi
valom, vystúpil klavirista Jan Hammer 
ml. s bubeníkom L. Troppom a basistom 
J. Arnetom; v tomto obsadení sprevá
dzali i Vlastu Prú.chovú. 

Festivalová konfrontácia dokázala, že 
naše combá v najlepších prípadoch hrajú 
na úrovni európskeho štandardu, no k 
špičkám majú ešte ďaleko. Festivalový 
obraz ovplyvnili síce niektoré objektívne 
nepriaznivé okolnosti: okrem Junior tria 
sa pred festivalom rozpadol i náš čelný 
súbor S-HQ a nástupnícke combá ešte 
plne n erozvinuli svoje možnosti. Ukazu
je sa, že väčšie sólistické individuality sú 
v kvint ete Konopáska; najmä trubkár 
L. Deczi a bubeník L. Tropp neustále 

.zvyšujú expresivitu a invenčnosť svojho 
výrazu, čo dokázali skôr na jam sessio
n-och než na koncertom vystúpení. Kvar
teto Karla Velebného zase pokračuje v 
pôvodnej koncepcii S-HQ, ktorá spočíva 
v rozvíjání farebných možností a tiež vo 
využívaní kompozičných prvkov európ
,skej hudby. 

V atmosfére, kde sa pozornosť sústre
ďovala na vynikajúcich zahraničných in
t erpretov, mali neľahkú úlohu štyria slo
venskí hudobníci - trúbkár Milan Belan, 
klavirista Ladislav Gerhardt, kontraba
sista Gustáv Riška a bubeník Pavol Po
lanský, vedúci skupiny. Situáciu im sťa
žilo i to, že nacvičovať začali len krátko 
pred festivalom (celá skupina vznikla 
kvôli tomuto podujatiu). Napriek týmto 
a ešte mnohým iným "handicapom" spl
nilo vystúpenie najlepších slovenských 
sólistov svoj účel. I keď sa na ich hre 
prejavila stiesnenosť a vyskytli sa i tech
nické nedostatky, bolo cítiť, že sa jedná 
<> sólistov, ktorí sa dôkladne zaujímajú 
o džez, snažia sa o umelecký výraz a 
nevypomá hajú si lacnými efektmi. Ich 
výkon neznamenal síce v reláciách festi
valu žiadnu .senzáciu, no dokázali, že so 
slovenským džezom je potrebné počítať 
viac ako doteraz. Veľmi dobre obstála 
speváčka Z. Lonská, ktorá spolu s H. 
Blehárovou bola azda najúspešnejšou 
československou speváčkou festivalu {Pi
larová a Olmerová, ktoré spievali s or
chestrom K . . Krautgartnera, pôsobili dosť 
trápnym dojmom). 

Zo zahraničných produkcií boli pre nás 
veľmi poučné najmä vystúpenia dvoch 
poľských skupín. Ich hra bola názorným 
dôkazom toho, čo dokážu pra videlné me
dzinárodné styky. Veď ešte pred niekoľ
kými rokmi boli značne p od našou úrov
ňou, a v súčasnosti sú výr azove .i kon
eepčne ďalej ako naše skupiny. Známy 
k lavirista a skladateľ Komeda-Trczinski 
so .svojím kvintetom interpretoval výluč
ne Ylastné skladby. Dokázal v nich po
merne zriedkavú vec: vytvoriť kompozič
ne náročnú koncepciu, pritom však ne
utrpel ani spontánny, prirodzený výraz 
sólistov . . Veľmi zaujímavé bolo i vystú
Penie kv_inteta dnes. už azda svetozná me
ho poľského ;'!..ltsaxafonistu Zbigniewa Na
~lowského, .ktorý· sa inšpiruje najmä spô
sobom hry J . Coltranea. 
- Hra dvoch maďarských účastníkov 
(klavirista A. Garay a t rio kontrabasistu 
A Pegeho) už nebola natoľko podnetná. 
Obaja sú síce technicky výborne d ispono
vaní, s~ingujú a sú d obrými popularizá
tormí džezu; chýba im však zmysel pre 

mieru, hrajú velmi dlho - viac, ako je 
ich invencií úmerné. Protikladom ich 
prístupu bolo dramaturgi cky veľmi roz
vážne vystúpenie holandského t ria P. Ja
cobsa, ktoré sprevádzalo R. Reysovú, naj
lepšiu speváčku festivalu. Tu napríklad 
vynikajúci gitarista Overqauw sa dostal 
len velmi málo k sólu, a t ak jeho hod
notné improvizácie každý počúval s ma
ximálnym sústredením. 

Najatraktívnejším zážitkom p re priate
ľov moderného džezu boli ďalšie dve -
spôsobom prístupu celkom protichodné 
skupiny, a t o: Albert Mangelsdorff Quin
tet z NSR a skup in a amerických černoš
ských sólistov. 

Kvintet A. Mangelsdorffa zapôsobil pre
dovšetkým mimor iadnou zohratosťou, spo
ločným cít ením hudobníkov s vlastnou 
koncepciou, ktorá zn amená eur ópsky prí
nos pre vývoj súčasného džezu. "Vzde
laní európski hudobníci, kt orí majú pred
sa l en v srdci a hlave tisícročnú t radíciu 
európskej hudobnej kultúry, prichádzajú 
a mali b Y: ešt e výraznejšie prichádzat s 
koncepciou, s forsírovan ím spojenia im
provizácie a kompozičného systému, čo 

vnáša d o džezu práve nový rozmer. Tam, 
kde došlo k ozajstnej integrácii - z po
kusov uvedených na festivale najďalej 

dospel A. Mangelsdorff - je výsledok 
prenikavý a presvedčivý." (Ivan Poled
ňák; Kultúrna tvorba č. 45, str. 7.) 

Americká skupina bola zasa združením 
sólistov bez jednotiacej koncepcie. Hu
dobníci hrali s polu prvýkrát až v Prahe, 
niekoľko hodín pred začiatkom. koncertu, 
a tak stačili nacvičiť len niekoľko štan
dar dných tém. Ich hra však i takto cel~ 
kom uspokojila; r ytmika výborne swin
gova la a hlavne sólist ické výkony sveto
známych hudobn íkov (a ltsax afonistu L. 
Wrighta, trúbkára B. Baileyho a klavi
ristu K. Drewa) znamenali pre nás ne
všedný zážitok z hudby plnej invencie 
a napätia. 

Prvý festival sa skončil a už je naj
vyšší čas začať pripravovať druhý. Tento 
by mal nadviazať na progresívne črty 
započatej tradície; udtžať šírku pohľadu 
i dobrú atmosféru na koncertoch a ses
sionoch. Navyše, ak má pražský festival 
patriť medzi tie podujatia, ktoré majú 
európsku úroveň, t reba ~ európskym špič
kám pribrať i niekoľko zámorských hu
d obníkov, ktorí hýbu svetovým džezom. 

Igor W.:asserberger 
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Prísfuby i problémy· 
Na margo celoslovenskej" prehliadky ta

neČných a džezových súbor ov 

V dňoch 12.-14. nov. t. r. sa v Brati
slave uskutočnila celoslovenská prehliad
ka tanečných, džezových a b ig-beatových 
orchestrov a spevákov tanečných piesní 
ako vyvrcholenie STMP v r. 1964 na 
Slovensku. 
Vďaka veľmi serióznej, zodpovednej 

práci prípravnej komisie pri príprave 
festivalu vystriedali sa v priebehu týchto 
dní na javisku veľkej haly PKO skutoč
ne špičkové orchestre a speváci, takže 
celé p odujatie dovoľuje robiť závery o 
súčasnej úrovni v tejto oblasti u n ás. 

S potešením bolo možno konštatovať 
všeobecné zvýšenie celkovej úrovne, kto
ré sa prejavovalo po viacerých stránkach. 
Tak sa napr. zdá, že kedysi najciteľnejšie 
pociťovaný absolútny nedostatok v last
ných aranžérov je predbežne - aspoň 
v popredných súboroch - prekonaný. 
Väčšinou sa ich činnosť odr azila v uve
dení v lastnej orchestrálnej kompozície, 
čím sa súbory snažili vyriešiť aj otázku 
dramaturgie súťažného programu čo do 
zastúpenia skladieb domácich autorov. 
I keď je tento postup chvályhodný, pred
sa len zastúpenie domácej tvorby taneč
ných piesní bolo v priemere nedostatočné 
napriek tomu, že v poslednom čase sa 
objavili skladby, ktoré by si takúto po
zornosť zaslúžili. Zaujímavé je, že v pro
dukcii súborov zaradených v kategórii 
malých inštrumentálnych skupín, inter
pretujúcich tanečnú hudbu , sa doposiaľ 
neprejavili markantné znaky, typicKé pre 
súčasný výraz a zvukovofarebnú vystro
jenosť (vokály, vypracovanie spôsobu 
h rania rytmickej skupiny, s tým súvisia
ce používanie ďalších bicích nástrojov 
a pod.). Víťaz kategórie inštrumentálnych 
skupín, ZK ROH Niklovej huty zo Sere
de, hral v bežnom obsadení tradičných 
džezových súborov, svoju dobrú úroveň 
si udržuje už po viac rokov. Vítaz kate
górie veľkých tanečných orchestrov, or
chester Domu odborov zo žiliny, inkli
nuje v spievaných skladbách k prejavu 
veľkých orchestrov swingového typu, v 
orchestrálnych skladbách k džezovému 
p rejavu. 

V kategórii big-beatových skupín vy
stúpilo 5 súborov, ktoré hrali priemerne. 
Ich výkon trpel často technickými nedo
statkami (vzájomná zvuková nevyrovna
nosť jednotlivých nástrojov, nejednotnosť 
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v rytmickom delení vo frázach, nekvalit
né bicie nástroje, nevhodné yyužívanie 
zosilňovacích aparatúr atď.). Výnimku tu 
tvoril azda iba súbor "Prúdy", ktorý po
rota ohodnotila ako najlepší za muzikál
ne citlivý prístup k interpretácii svojho 
žánru. 

Kategória džezových súbor ov i pri ne~ 
ú~asti pôvodne prihláseného "Tradicional 
clubu" odkryla široké zázemie tradičného 
džezu na Slovensku. Ako najlepší sa tu 
ukázal "Revival jazz band" z Bratislavy. 
V oblasti malých skupín moderného dže
zu nemožno zatiaľ zaznamenať takéto 
úspechy, značný podiel tu iste hrá veľká 
náročnosť, kladená na interpretov po kaž
dej stránke. A však i tu badať veľký po
krok oproti minulosti. 
Veľké džezové orchestre (na prehliadke 

boli _ dva - veľkých orchestrov vôbec je 
málo, zdá sa, že ich počet oproti m inu
losti klesol) sledujú celosvetový hlavný 
smer, vzor si berú najmä z orchestra 
Count Basieho a z aranžérov Neal Hefti
ho a Quincy Jonesa, čo sa prejavilo 
i priamo vo výbere repertoáru v najlep
šom orchestri "Academia club". 
Súťaž spevákov bola organizovaná od

lišne, než bolo doposiaľ zvykom. Sú.ťažiaci 
spievali vo zvlaštnej súťaži po d voch 
piesňach so sprievodom staoilnej r ytmic
kej skupiny, s ktorou si pripravené pies
ne deň p redtým precvičili. Tak mali všet
ci zabezpečené rovnaké súťažné p-odmien
ky, sami niesli váhu svojich vystúpení
a vylúčila sa možnost skreslenia dojmu 
z ich vystúpenia meniacimi sa sprevádza
júcimi orchestrami či už v kladnom ale
bo záporn om zmysle. Tento spôsob sa 
ukázal výhodným i pre prácu p oroty, 
ktorá mala možnosť vypočut si všetkých 
spevákov bezprostredne po sebe, nemu
sela ,sa ako v minulosti rozptyľovať sú
časným zameriavaním pozornosti na vý
kon orchestra. ú čast spevá-Kov v samo
statnej súťaži, pochopiteľne, nevylúčila 
možnosť ich vystúpenia s orchestrom, s 
ktorým pravidelne spievajú (ak sa t en to 
tiež zúčastnil festivalu), a umožnila sú
ťaženie i tým, ktorí by sa inak - pre 
slabšiu úroveň svojich orchestrov - na 
súťaž nedostali. Z trinástich účastníkov 
vynikli nad ostatných štyria, z nich naj
lepší boli Katarína Gerbová a Eugen 
Sváb. Obaja sa na svojej úrovni vedia 
vysporiadať i s požiadavkou džezovej in
terpretácie. 

Ak konštatujeme, že sa celková úroveň 
zvýšila, je potrebné povedať i to, že sa 
tak stal o nielen vďaka snahe a pilnosti 
jedn otlivých súborov a ich členov, ale aj 

úsiliu, ktoré sa tu vynakladá z viacerých 
strán, najmä však zo strany Osvetového 
ústavu v Bratislave. Máme tu teraz na 
mysli nielen súbory, ktoré sa zúčastnili 
festivalu, ale viac ďalších orchestrov, kto
ré plnia v mestách, no hlavne na vidieku, 
svoje dôležité kultúrno-spoločenské po
s lanie. Tát o šir oká základňa hudobníkov 
ešte stále tvorí zázemie a rezervu profe
sionálnych súborov (a za daných podmie
n ok sa na tom ešte dlho nič nezmení}, 
ba čo viac, v svojich špičkách jej priemer 
po mnohých stránkach predstihuje. To 
všetko iste netreba chápať tak, že možno 
založiť ruky a zostať v nečinnej spokoj
nosti - práce je tu ešte veľa, ale je ra
dostné zaznamenať úspech v oblasti, kto
rej slabiny v nedávnej minulosti sme 
tiesnivo pociťovali. Zdá sa, že sa ukazuje 
nová , dobrá perspektíva. Pavol Zelenay 

Smetanovská súťaž 
v Hradci 

Druhý ročník Smetanovskej klavírnej 
súťaže v Hradci Králové koncom októbra 
1964 bol v znamení 100. výročia založenia 
klavírnej f irmy P etrof ; dátumove sa kryl 
s otvorením novej stálej muzeálnej ex
pozície a so založením medzinárodnej 
~poločnosti Bedricha Smetanu v Prahe. 
Na súťaži sa zúčastnili prevažne poslu
cháči pražského konzervatória. Z 10 štu
den tov pražského konzervatória postúpilo 
päf do III. kola v Divadle víťazného 
februára, kde porota (dr. Holzknecht, dr. 
Kredba, doc. Macudzinski, Vera Repková 
prof. Schäfer) jednohlasne vyhlásila Jan~ 
Cápa za laureáta získajúceho I. cenu 
pianíno, venované továrňou Petrof. Dru~ 
hú ~enu vo výške Kčs 2000,- dostala mi
monadne nadaná mladá Martina Maixne
rová a III. cenu Jan Hlavsa. 

Dva ročníky tej t o súťaže d ocielili, že 
Smetanovo klavírne dielo znova žije v 
m ladej a najmladšej generácii našich pia
n istov; súčasne vyhlásený 3. ročník, plá
novaný na 30. október 1965, obohacuje 
doteraz študovaný repertoár o Bettinu 
polku, o skladbu fis mol z Lístkov do 
pamätníka, o jednu z výslovne virtuóz
nych Smetanových diel (Etuda C dur, 
Koncertná etuda alebo útecha), o Tri 
poetické p olky a o jeden z týchto Ces
kých tancov: Sousedská, Cibulička alebo 
Furiant. 

Rudolf Macudzinski 

Už viackrát sa konštatovalo, ž_e rozhlas 
je najmasovejším prostriedkom šírenia 
kult úrnych hodnôt, že má najväčšiu spo
trebu národného, tvorivého i interpretač
ného potencionálu, konštatovalo sa, že je 
m ocným nástrojom hudobného vzdeláva
nia a pod., no zatial sa málokto s taral, 
ako toto všetko využíva, akými formami 
pracuje, v akom vztahu je hudobné roz
hlasové vysielanie k ostatným formám 
hudobnej kultúry, ako sa včleňuje do ži
vého procesu vývoja našej spoločnosti. 
Doterajšie sporadické články viac-menej 
ná hodne riešili niektoré problémy, no za
tiaľ ešte vôbec nebola vytvorená základ
ná dôkladná a nalýza všetkého, čo by pri
n ieslo súhrnnejší obraz vysielania, ešte 
temer nejestvuje rozhlasová kritika, kto
rá by pomohla hodnotiť to, čo v takom 
masovom rozsahu pôsobí na tisíce po~ 
slucháčov. Problémov je teda veľa, a je 
načase odborne sa venovať problema
tike rozhlasu. A keďže tento rok je pre 
náš rozhlas jubilejným rokom, štyridsia
tym výročím, ch ceme mu venovať potreb
nú kriticko-analytickú po,zornosť. 

Predovšetkým ide o vyhranenie kľúčo
vého postavenia hudobného rozhlasu v 
našom kultúrnom živote, o vylúčenie ži
velnosti programovej praxe, k torá zatiaľ 
prevažuje. Doterajšie skúsenosti zo sledo
vania rozhlasového vysielania naznačujú 
mnoho protirečení, mnoho rozporov, ná
hodilosti a nejednotnosti celkovej kon
cepcie vysielacieho profilu, ba často sme 
svedkami diletantského narábania s hu
dobnými hodnotami i v triedení hierar
chie umeleckých prínosov. Na jednej stra
ne možno napr. zaznamenať progresívnu 
vyhranenosť kritického výberu a triede., 
nia materiálu súčasnej hudby, no na 
druhej strane v pojme či chápaní národ
nosti ešte stále prevažujú zastaralé vul
garizátorské schémy a zjednodušené rov
nostárstvo. Od moderného rozh lasu by sa 
malo celkom samozrejme požadovať úpl
né, jednotné kritické stanovisko vo všet
kých druhoch a žánroch vysielania . malo 
by byt samozrejmé, že sa v ňom prejavia 
nové postuláty marxistickej estetiky, no-
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vé triedenie hodnôt. Zatiaľ to však tak 
nie je. Situácia je skôr opačná a para
doxná: je to skôr mechanické naplňanie 
rozhlasovej štruktúry bez dôsledného psy
chologického a sociologického odôvodne
nia vysielacieho času pre adekvátny druh 
hudby, je t o programovanie bez cieiave
domejšieho zámeru a spoločenského dosa
hu, pravda, okrem niektorých už vyhra
nených typov relácií, ako sú priame pre
nosy, opery, koncerty súčasnej hudby a 
pod. Bolo by už načase, aby známy roz
hlasový termín, tzv. "vata" celkom vy
mizol a aby ho nahradila premyslená 
dramaturgická koncepcia každého vysie
lacieho času. 
Veľkú pozornosť chceme venovať roz

hlasovým hudobno-vzdelávacím reláciám, 
ktoré obsahove neraz zotrvávajú na pre
žitých, konvenčných, zastaralých tézach 
o zrozumiteľnosti a pôsobnosti hudobného 
umenia, a čo je ešte horšie, mnohé z 
nich majú slabú odbornú úroveň a zo
trvávajú n a n ekriti ckom triedení hodnôt, 
ako napr. Národné medailónky. Pravda, 
niektoré relá cie - napr. Pre priateľov 
opery - majú svoj ich poslucháčov. A 
práve preto treba jasne diferencovať 
i vzdelávacie programy - tak ako všetky 
rozhlasové programy - pre náročného 
i menej náročného poslucháča, na vzdelá
vacie a popularizačné. 

O rozhlase sa často tvrdí, že má naj
väčšiu telekomunikačnú schopnosť; ňou 
nás môže spojiť s najodľahlejšími centra
mi sveta. Kým dnes môžeme, vďaka 
rozhlasu, sledovať športové podujatia z 
celého sveta, nevieme pochopiť, že v hu
d obnej oblasti neexistujú ani najzáklad
nejšie prenosové možnosti z najvýznam
n ejších, ba ani lokálne blízkych sveto
vých festivalov. 

Nie je zatiaľ jasné ani miesto a funk
cia slovenskej hudby v rozhlasovom vy
sielaní. Zbytočné dohady by sa mohli 
vyriešiť tým, že slovenská hudba by sa 
mala preniesť do celej šírky celoštátneho 
rozhlasového vysielania tak, aby bola 
obrazom kvalitatívneho prístupu k našej 
národnej hudbe, a aby bola súčasťou 
profilu československej hudobnej kul
túry. 

Problémov je teda veľa. No nie sú to 
len problémy vysielania. Je tu ešte aj 
otázka kvality nahrávok, ktorá nás trá
pi vari na jv iac - hlavne pri porovnaní 
s vysielaním západných rozhlasových sta
n íc. Kvalita nahrávok nášho rozhlasu 
zväčša nestačí uspokojiť potreby a vkus 
náročnejšieho poslucháča. Treba si už 
dnes jasne povedať, že napr. v oblasti 
orchestrá lnej, v okálnej i komornej -
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o zábavnej ani nehov oriac - zaostávame 
za gramofónovým priemyslom. Kvalita 
reprodukcie sa v dnešných časoch stáva 
v oblasti reprodukovanej hudby záleži
tosťou číslo jedna. Je to jediný prostrie
dok získania a udržania rozhlasového po
slucháča. A napokon: na rozhlasových 
nahrávkach sa podieľajú naši reprodukč
ní umelci - ich rast je v mnohom pod
mienený rozhlasom. 

Hudobný rozhlas má dnes veľké mož
n osti a prostriedky byt najživším a naj
dôvernejším prostredníkom medzi tvor
bou a poslucháčom. Rozhlas má i jedi
nečné, ale zatiaľ vôbec nevyužité mož
nosti : byt iniciátorom zrodu nových pro
gresívnych prúdov v hudbe, má najväč
šie materiálne, umelecko-technické mož
nosti vytvorit podmienky pre experimen
tálnu tvor bu a pod. 

Týmito, ale aj mnohými inými otázka
mi - tak all:o ich bude náš rozhlas pri
nášať - sa chceme zaoberať, hodnotiť 
ich, analyzovať, vyslovovať svoje postre
hy, názory a pomôcť vytvorit moderný, 
kvalitný hudobný rozhlas. · R 

• • • 
Problémy hudobného vzdelania sú už 

po dlhé roky citlivým bodom nášho hu
dobného života . Zdá sa však, že verejnost 
i "zodpovední činitelia" si už zvykli na 
periodický nár ek hudobníkov nad zane
dbávaním hudby v našom výchovnom 
procese a hudobníci sami sa už akosi 
uspokojujú s občasnými aktívami a r e
zolúciami. Nevyužitá však zostáva inšti
túcia s veľkými možnosťami - televízia. 
Hudobníci jej zatiaľ nevenovali dosta
točnu pozornosť. Ono totiž zrejme nestačí, 
že aj v televízii existujú hudobné r e
dakcie alebo že Sväz československých 
skladateľov menoval predvlani poradný 
sbor pre hudobné vysielanie televízie (je 
charakteristické, že v prvom roku svojej 
"činnosti" tento sbor vôbec n ebol zvola
ný). J e nutné, aby hudobné kruhy pre
niesli aspoň časť svojho úsilia - Vyna
kladaného na zmienené aktívy a petície 
-;- do televíznych štúdií. Deti, ktoré v ško
le nemajú hudobnú výchovu, a ich rodi
čia, ktorí chýbajú v koncertnej sále a 
opernom hľadisku, sedia spoločne pred 
obra:oovkou a tá ich má v moci. Ta musí 
ísť za nimi aj hudba ! 

Hudobnému vysielaniu však zatial chý
ba systematičnosť, pevný plán a zlade
nosť všetkých akcií. Stále je vystavované 
reorganizačným horlivostiam: V Prahe 
po dvojročnej prestávke obnovili samo
statné hudobné vysiE:>lanie, v Bratislave, 
naopak, zrušili samostatný hudobný od-

bor. Pritom neexistuje .medzi českými a 
slovenskými stanicami p otrebná súčin
nosť, a tak sa aj vydarené veci str ácajú 
v šedivosti ostatných programov. Hlav
nou akciou pražského štúdia bolo pred
vlani nepodari:mé Televízne konzervató
rium, v tejto sezóne podstatne lepší me
sačník Zaostrené na hudbu však Slo
vensko nepreber á. Bratislava bola zatial 
p rvým štúdiom, ktoré určitý čas pravidel
ne zaraďovalo raz do týždňa koncertné 
polhodinky (v pondelok): v týchto sa 
uplatňovala aj súčasná hudba. Teraz 
tento program mizne a iné bratislavské 
hudobné programy Praha n epreberá. Oje
dinelé zostali tiež bratislavské pokusy o 
rozhovory so skladateľmi priamo v štú
diu. Ku kladom pražského štúdia patr í 
p omerne vysoký štandard v priamych 
prenosoch koncertov z historických prie
stranstiev. 

Na najvyšší stupeň je dnes možné po
staviť niektoré televízne hudobné filmy 
Hoblove a Schromove (ak neprihliadame 
na ľahšie žánre, zvlášť na sfilmované ta
nečné p esnieky, ktorých je v poslednom 
čase ostatne tiež poskromne). Kedysi hra
li významnú úlohu pôvodné inscená cie 
i priame operné prenosy, dnes sa však 
v súvislosti s klesajúcou návštevnosťou 
operných divadiel prakticky vôbec neob
javujú na obrazovke. Všetko toto dohro
mady dáva neutešený obraz disparátnych, 
náhodných akcií, v ktorých prevláda kon
venčný priemer. V celkovom kontexte 
však táto situácia hudobného vysielania 
znamená účinnú propagáciu nezáujmu o 
umeleckú hudbu. 

Televízni pracovníci by v celej. progra
movej k oncepcii mali počítať s tým, že 
prevažná väčšina divákov si dosial nevy
tvorila potrebné návyky pre súčasné sle
dovanie obrazovky a hudobnéh o prúdu, 
že sú to prevažne ľudia bez vzťahu k 
umeleckej hudbe, bez elementárnych hu
d obných znalostí a pod. Väčšinu diváckej 
obce doteraz tvoria manuálni pracovníci 
s určitým režimom dňa, ktorý sa pre nich 
končí okolo 21. hodiny. Ak sú títo ľudia 
p ostavení bez prípravy pred Zeljenku, 
Kolmana a pod., odvraca jú sa - tí tem
peramentnejší p r ípadne i nadávajú a vy
tvárajú v svojom okolí veľmi n epriazni
vú atmosféru pre umeleckú hudbu. Ešte 
stále - a možno sme práve na vrchole 
tejto vlny - nepociťujú ľudia ako nedo
statok svoju uzavretosť voči umeleckej 
hudbe. Hudba, hudobné schopnosti a 
vzdelanie klesli na rebríčku spoločen
ských hodnôt veľmi hlboko (v porovnaní 
n apr. s Európou 18. storočia) . Dôsledok 
toho je aj vzťah školy k hudbe - i t ie 

smutné výkazy o počte žiactva v ne
povinnej. hudobnej výchove. Práve v 
torrito smere, v ú silí o posilnenie spolo
čenskej prestíže hudby má televízia cel
kom mimoriadne možnosti a .zodpoved
nost. Zatial si však počína veľmi nevhod
ne - ako keby sa snažila o opak! 

P ozrime sa napr. na Televízne noviny, 
hlavný zpravodajský program každého 
večera, na ktorom sa má podieľať a j kul
túrna redakcia. V pozornom výbere in
formuje o politických udalostiach, o n o
vom výrobku plzenských leninovcov a o 
tom, ako sa darí sliepkam na farme "11. 
október", no kultúrne udalosti stoja v· 
tomto programe na samom okraji, hudba 
už vlastne úplne mimo okruhu záujmu. 
Denne sa tak účinne šíri v ľuďoch pred
stava, že život našej spoločnosti je len 
výroba a že s ňou má socializmus toľko 
starostí, že na také ničotnosti, ako je 
hudba, už neostáva času a miesta. A keď 
hudba, tak teda len ako Pesničky na-· 
zajtra a lebo Babičkina krabička. Hudob
nú problematiku nahradí z času na čas 
ŠQt k životnému jubileu niektorého zaslú
žilca, ktorému "všetci prajeme do nasle
dujúcich rokov .. . " Je jasné, že v zpra
vodajskej r elácii nie je možné analy:oovať 
Svätopluka. Ale je možné a potrebné 
umiestiť t am filmové šoty a krátke roz
hovory z prípravy novej opernej insee-· 
nácie, ďalšieho ročníka Pražskej jari, po
dívať sa na hudobné zábavy rekreantov 
v Tatrách alebo bigbeat nikov v zastrče
nom lokále, demonštrovať pracovné vý
sledky najúspešnej.ších pedagógov, vyhľa
dať všeobecne ctenú osobnosť verejného' 
života (vedca, politika a pod.), ktorá sa 
o hudbu zaujíma, a nakrútiť pravdivú re-· 
portáž a pod. 

Ak sa t elevízii podarí posilniť spolo
čenskú prestíž hudby, odpadne aj nezá
ujem televíznych divák ov o hudbu. Po
tom bude treba - po dôkladnej analýze 
- vytvoriť pevnú sieť pravidelných pro
gram ov, diferencovaných tak v náplni,· 
ako aj forme podania. Vzdelávacie pro
gramy by mali byť koordinované s pro
gram ovou náplňou televíznych koncer
tov, pretože v opačnom pr ípade stráca jú 
na význame. Nemá totiž zmysel mat je
den ťažkopádny vzdelávací mesačný cyk
lus, v k torom sa učía stupnice, a v kon
certe potom dávať Weberna. 

Diskusia s televíznymi hudobníkmi sa 
končí obvykle niekde v týchto miestach 
ich r eplikou: To vieme aj my, ale na to 
všetko nemáme peniaz~, pre filmové re-· 
portáže nemáme k dispozícii zvukový zá
znam, nemáme ampex - a vôbe c, nemá
me "prachy".- Na to už nemôže povedať 



Poetika klavíra, Genrich Gustavovič 
Nejgauz, Státne hudobné vydavateľstvo, 
Bratislava 1963 

Skvelá kniha sovietskeho klavírneho 
pedagóga Nejgauza, ktorého meno sa 
spomína v súvislosti so svetovou slávou 
S. Richtera, E. Gilelsa, J. Zaka a mno
hých ďalšieh reprezentantov sovietskej 
klavírnej školy - Poetika klavíra - nie 
je súhrnným návodom, ako sa stať pr
votried~ym pianistom, ale sú to rady, 
ako vmkať i do tých najskrytejších ta
jov hudobného umenia. Učí čitateľa chá
pať a rozoberať dielo a pre profesionála 
či pedagóga dáva pomocnú ruku v úsilí 
dospieť ku komplexnému rozriešeniu 
problémov, ktoré to alebo ono (pochopi
teľne, predovšetkým klavírne) dielo na
stoľuje. 

Autor za najdôležitejší predpoklad 
zdarného vývoja k tým najvyšším métam 
pokladá rozvoj intelektu u mladého adep
t~ hudobného umenia, znalosť čo najšir
Šleho okruhu klavírnej literatúry všet
kých slohových období. 

Nejgauz brojí proti drilu v klavírnej 
pedagogike, p :mkazuje na škodlivé ná
sledky obmedzeného počtu skladieb v 
snahe, aby sa žiak čo najlepšie priblížil 
dokonalej interpretácii. Ďalej vyzdvihuje 
na jednej strane nutnosť formovania žia
kovej indiv iduality, no len čo je žiak 
schopný zdolávať problematiku koncep
cie diela sám, nesmie ho v tom pedagóg 
brzdiť. Ďalšia zásada Nejgauzova pouka
zuje na nutnosť venovať sa i žiakom me
nej nadaným od "hudobno-defektívneho" 
stupňa až po geniálnych. V súvislosti 
s tým brojí proti "čítankovým" metodi~ 
kám, ich tvrdým pravidlám, i keď overe
ným a prevereným - pokiaľ by chcel 
pedagóg postupovať len podľa nich. ži
vot prax prinášajú totiž pre učiteľa stá
le nové a nové problémy, ktoré sa me
nia od prípadu k prípadu a ich rozrieše-

televízny kritik ani slova,pretože slová sú 
tu zbytočné. S celou situáciou televízneho 
hudobného vysielania by však mala byť 
<;lôkladne oboznámená hudobná verejnosť, 
aby pJtom mohla presadiť svoj vplyv. 
Nie je predsa možné, aby o otázkach hu
dobného vzdelania rozhodovali hudobní-
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nie závisí aj od toho, či pedagóg je 
schopný dialekticky myslieť. 

Ak sa vhlbime do diela Genricha Nej
gauza, pochopíme široký dosah jeho kni
hy. Citateľa učí chápať všetko krásne, 
v úvahách prechádza autor často od hud
by k maliarstvu, k poézii, k architektúre 
a iným umeniam. Jeho stať o klavírnej 
technike je taká výrazná a názorná, že 
temer všetko v nej porozumie i laik. 

Celou knihou vinie sa ako červená niť 
téma vzájomného vzťahu Nejgauza a 
jeho žiakov. Autor pokladá za jednu z 
najdôležitejších zásad hudobnej pedago
giky pripraviť žiaka tak, aby sa mu 
učiteľ stal zbytočným. Formou kniha 
pripomína skôr besedu ako nejaký aka
demický spis. Tak ako v besede možno 
preskakovať z predmetu na predmet 
i v knihe autor prechádza od problém~ 
k problému, nikdy však nestrácajúc zo 
zreteľa hlavný cieľ diela. Sympatické je 
že sa Nejgauz nebojí polemizovať ani 
s najvyššími autoritami. 

Tým, čo navštevujú koncerty soviet
skych pianistov, je známe, že odchovanci 
z triedy Genricha Nejgauza majú v záso
be zvrchované technické majstrovstvo. 
Kto by však hľadal v tejto knihe kľúč 
k zdolaniu technických problémov ne
jaké výrobné tajomstvo "sovietske/ pia
nistickej kuchyne", musí byť sklamaný. 
Nejgauz právom kladie na prvé miesto 
umeleckosť klavírnej hry a fyziológiu 
techniky počíta iba za prostriedok k čo 
najsprávnejšiemu poetickému obsahu die
la. 

V knihe sa dozvedáme, ako prebiehal 
postup naštudovávania hudobnej skladby 
v Nejgauzovej triede. Žiak sa najprv 
oboznámil s dielom hoci i "na ne:':isto"; 
ujasnil si tzv. hudobný obraz čiže obsah, 
podstatu hudby. Potom musel dielo doko
nale teoreticky zanalyzovať a · t akto ujas
nený uvedomelý cieľ umožní mu pro
stredn!ctvom techniky dosiahnuť zámer. 
V kapitole o technike poukazuje Nejgauz 
na fakt, že na jmä u nadaných žiakov 
je ťažko určit hranicu medzi prácou na 
technike od práce na hudbe, ktoré v 
tomto prípade postupujú v lastne ruka 
v ruke. Pri naštudovaní skladby zdôraz-

ci, zbehlí síce v organizačných otázkach, 
ale bez potr ebného kultúrneho rozhľadu. 
Kt o však stá le mlčí a odmieta informo
vať odbornú verejnost, sú pracovníci hu
d obného vysielania. (To je síce moja 

. pražská skúsenosť, ale v Bratislave je to, 
myslím, rovnaké.) Tomislav Volek. 
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nu)e autor ako. prvoradú nevyhnutnosť 
deľavedomosť. Zaznáva etudy a la Czer
ny, pretože nenapomáhajú rozvoj hudob
nosti dieťaťa či staršieho žiaka. Za oveľa 
prospešnejšie pokladá napr. Bachove in
vencie, či prelúdiá, alebo fúgy (pravda, 
na vyššom stupni). 

Autor knihy bol človekom širokého 
<Qbzoru, veľkých vedomostí, vyvinutej in
teligencie i jemného citu. Hlboko a simi
loval odbory ľudskej kultúry. Umenie mu 
prešlo do krvi, až priam magicky vyža
ruje z jeho hry. Táto sila osobnosti, 
často prýštiaca i z knihy, bola jedným 
:zo základných pilierov jeho umelecko
pedagogických úspechov. 

K Nejgauzovej stati je pričlenený po
merne rozsiahly článok J. l. Miľštejna, 
ktorý však čitateľovi okrem niekoľkých 
životopisných dát neodkrýva nič nového 
na Nejgauzovom tvorivom profile, ba 
mnoho ráz i opakuje celé úseky, ktoré 
a utor Poetiky napísal pred týmto do
d atkom. Vladimír Čížik 

The Book af the First International 
Musicological Congress devoted to the 
Works of Fryderyk Ch-opin, Warszawa, 
16th-22nd February 1960. 

Nedávno vyšiel netrpezlivo očakávaný 
sborník referátov prvého i\ Iedzinárodného 
muzikologického kongresu, venovaného tvor
be Fryderyka Chopina, k torý sa konal v ro· 
ku 1960 vo Varšave z príležitosti 150. výro
čia narodenia veľkého poľského tvorcu. Sbor
ník má názov The Book of the First Inter
national Musicological Congress devoted to 
the Works of Fryderyk Chopin, \Varszawa, 
16th-22nd February 1960. Už sám anglický 
názov tejto publikácie naznačuje, že je určená 
celému hudobnému svetu, tak ako aj Chopin 
patrí celému svetu. Publikácia impozantn)·m 
spôsobom tlmočí významné výsledky roko
varna muzikológov z najrôznejších krajin, 
119 referátoch, prednesených v sekciách, po
tvrdili, ak)' rozsah a význam má Chopinove 
dielo pre rozvoj hudby a aka veľká pozor· 
nosť sa sí1 streďuje na dielo tohto veľkého 
poľského skladateľa. 

Je to dosť veľký zväzok kvartového for
mátu, obsahujúci na 757 stranách úplné tex
ty referátov s veľkým množstvom notových 
p ríkladov a cenný ilustračný materiál z tvor· 
by a života Fryderyka Chopina. Vzhľadom 
na organizáciu Kongresu je obsah krúhy roz· 
delený na oficiálne prejavy; plenárne refe
ráty (Belza, Chailley, Husmann, Lob:~czew
ska. Wiora) a referáty zo sekcií, zoskupené 
podľa jednotlivých sekcií (1. kritika Chopi
novho slohu, II. historická - štýlové vply-

vy, III . interpretačná, IV. editorsko-biogra
fická, V. všeobecnohistorická, VI. estetická). 

Referáty sa spravidla publikujú v tých 
jazykoch, v ktorých boli na Kongrese pred• 
nesené (7 v ruštine, 28 v poľštine, 8 v an
gličtine, 29 vo francúzštine, 53 v nemčine, 
1 v taliančine) . To to rozdelenie, prirodzene, 
nezodpovedá národnostiam referentov, keď
že vera s'ovietskych, poľský~h alebo česko
slovenských referentov používalo cudzie ja
zyky, aby sa im lepšie rozumelo. To vy
svetľuje veľký počet referátov v nemčine. 
Zoznam predstaviteľov jed notlivých krajín čo 
do počtu vyzerá nasledovne : SSSR 10, CSSR 
11, Poľsko 54, Rumunsko 2, Maďarsko 3, 
Anglicko 4, Rakúsko . 2, Francúzsko 4, Ta
liansko 4, Svajčiarsko 1, Dánsko 1, Kanada 
1, Austrália 1, CI'.R 1. 

Obrovská schopinovská literatúra, rozmno
žená v posledných rokoch o také cenné p rá· 
ce, ako sú Bibliografia F . F. Chopina (Br. 
E. Sydow, Warszawa 1956, supi. 1958), 
Rocznik Chopinowski I. 1956, Annales Cho· 
p in II. 1958, Ili. 1958, IV. 1959, V. 1960, 
Chopin-Jahrbuch I. 1956, III. 1963 (F. Za
giba, Viedeľí), Chopin w k raju ( dokumentár
ny album K. Kobylaiiskiej) korunuje teraz 
sborník referátov varšavského kongresu. Ne
smierne bohatstvo . postrehov a rôznorodosť 
názorov obsiahnutých v tejto publikácii sa 
v podstate uberajú dvoma smermi, analytic· 
kým a syntetickým. Spresnenie novátorských 
objavov Chopinovej tvorby v oblasti melo
diky (Dreyer, Eibner), rytmiky (Hlawictka), 
harmórúe (Chailley, Lissa, Borr is, Kremlev, 
Volek), hudobnej formy (Protopopov, Cuk
kerman), faktúry (Hernádi, Milštejn ), na 
druhej strane prehlbenie skladateľovho pro
filu na podklade kr ižujúcich sa rôznorodých 
v plyvov epochy: ideových (Tatarkiewicz), na· 
cionálnych (Belza), štýlových (Cho miríski, 
Boetticher, W iora), ľudových (Sobieski) , ako 
aj pokus o načrtnutie úlohy, akú Chopin zo· 
hral v rozvoji hudby, zvlášť romantirkej 
(Husmann), vyp!.'ía_jír bohatú paletu farieb 
kongresového sborníka. 

Medzi referátmi zaujímajú čestné miesto 
referáty československých muzikológov, do
t)rkajúce sa vzťahu českých skladateľov Sme· 
tanu ( J iránek, Ladmanová, Qčadlík) a J a
náčka k Chopinovi (Racek, Stedr01'í), resp. 
otázok vplyvov česlcých dávnejších sklada
teľov, napr. Dusíka na Chopina (Sýkora). 
Dva referáty československých muzikológov 
sa t)·kajú všeobecných tém : jeden rozobe
ral poľsko-české vzťahy v 16. a 17. storočí 
(Snížková) , druh)· p roblém počiatkov viac· 
hlasnej hudby u západných Slovanov, pričom 
referent Ladislav Mokrý polemizuje s veľ
kou znalosťou veci s názormi Sutkowského na 
or.qnnum Surrexit Cristus hodie, ob iav.,né v 
kláštore klarisiek v Krakove. K arol Hlawíczl>.a 

43 



KOZÁK, .Jan a koiektiv: Ceskoslovenští 
koncertní · umelci a komorní soubory. 

Sborn.ík. Praha, Státní hudebni vydava~ 
telství 1964. 482 strán, 256 fot. Cena Kčs 
Ksč 45,-. 

Sborník obsahuje profily žijúcich čes
kých a slovenských výkonných umelcov 
dirigentov, sbormajstrov, ako aj heslá 
o komorných súboroch. Pri každom hesle 
umelca sú stručné životopisné údaje ďa
lej· citáty z domácich i zahraníč~ých 
kritík a bibliografia zpráv v Hud. roz
hledech a Slov. hudbe. Heslá nie sú· 
utriedené abecedne, ale do skupín 1. Klá
vesnicové nástr oje, -2. Strunové nástroje, 
3. Dychové nástroje, 4. Speváci, 5. Di
rigenti a sbormajstri, 6. Komorné súborý". 
Diskografia a Register mien a súborov. 
Slovenské heslá spracovali dr. Ferdinand 
Klinda a dr . . Jozef šamko. Sborník vy
šiel krátko po vyjdení Cs. hudobného 
slovníka. L zväzok (Praha 1963),. takže 
do určitej miery je duplicitou, treba však 
poznamenať, že mnohé heslá sú spraco
vané podrobnejšie než v Cs. hud. slov
níku a podstatne doplňajú mnohé údaje; 

BARVIK, Miloslav: ·Hudba revolucí. 
Praha, Státní hudební vydavatelství 1964. 
144 strán + 12 strán obr. príloh. Cena 
Kčs 9,50. 

Spev a hudba boli významnou zložkou 
temer vo všetkých revolučných hnutiach. 
Ci to. boli husiti, nemecká reformácia, 
francuzska revolúcia, revolúcia v rokoch 
1848-49, Veľká októbrová socialistická re
volúcia alebo národnoslobodzovacie revo
lúcie, pri každej vznikali revolučné 
piesne a skladby, ktoré strhávali masy 
do boja za veľký ideál slobody a pokro
ku. Knižka M. Barvíka je stručná a bola 
by si zaslúžila obšírn ejšie spracovanie, 
čím by však bol prekročený rámec jej 
poslania - byť populárnou a stručnou 
príručkou. 

PLAVEC, Josef: Národní umelec Ota~ 
kar Jeremiáš, Praha, SNKLU 1964. 163 
strán, 22 fot. Cena Kčs 14,-. 

Profil významného pokrokového české
ho skladateľa a dirigenta Otakara Jere
miáša (1892-19ô2), ktorému r. 1950 ude
lili titul národný umelec. Skladateľské 
dielo O. Jeremiáša nepatrí ešte k hod
notám, ktoré by sa tešili tej pozornosti, 
akú by si zaslúžili. Práca prof. Plavca 
nám približuje osobnost i dielo O. Jere
miáša a početnými dokladmi osvetľuje 
jeho umelecké boje a zápasy. 
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RUTTE, Ladislav: Gajdy a gajdošsk:f 
tradice· na Valašsku a Slovácku. Strážni~ 
ce, Krajské stredisko lidového umení 1964. 
51 strán, 32 fot. Cena Kčs 10,-. 

Hudol::)ná folkloristika sa u nás v minu7 : 

losti venovala najmä . štúdiu melodickej 
a textovej stránke ľudových piesní, hier 
a tancov.. V poslednom čase obrátila 
väčšiu pozornosť štúdiu ľudových hudob
ných nástrojov. Po viacerých zahranič
ných prácach o ľud. nástrojoch vyšla u 
nás práca L. Rutteho, ktorá v stručnej 
forme podáva historický vývoj i sú~asný, 
stav gájd na Valašsku a Slovácku. Pri
chodí nám len ľutovať, že nemáme po
dobnej p ráce v slovenčine o histórii a 
rozšírení gájd na Slovensku. 

DORúZKA, Lubomír - ŠKVORECKÝ,. 
Josef: Tvár jazzu. Praha, Státní hud. vyd. 
1964. 321 strán + 32 stnín fot. Cena Kčs 
38,-. 

Džez vzbudil mimoriadny ohlas v hu
dobnom svete a napriek všetkým pochyb
nostiam a kritike rozšíril sa po roku· 
1918 v nebývalej miere najmä v Európe. 
Autori sa pokúsili vybrať dobové doku-: 
menty a predviesť nám "svet džezu" 
v jeho vývoji a zložitej sociálnej pod
mienenosti. Proti výberu i štýlu publiká
cie možno mať výhrady, no tieto nám 
nezabránia, aby sme po nej nesiahli so 
zvedavosťou. 

PLICKA, Karol: Zlatá brána. Sloven
ské deti v svojich tradičných hrách. Bra~· 
tislava, Osveta 1964. 128 strán fot. Cena 
Kčs 45,-. 

Detské hry patria popri ľudových pies
ňach k najrozšírenejším prejavom slo
venského ľudu. Niet obce ani mesta, kde 
by a j za našich dní "n ežili" detské hry 
s jednoduchými veršíkmi a zväčša ste
reotypnou melódiou. Autor hovorí o hrách 
zväčša iba obrazom - fotografiou. Zábe
ry detských hier sú živé a plastické, 
vyniká v nich zdravé jadro m lade j slo~ 

venskej generácie. najmä z oblastí stred
ného Slovenska. Skoda, že v publikácii 
nie je mapa oblastí, z ktor}•ch sú hry 
čerpané, ďalej práci chýba t eoretické 
zhodnotenie a pokus o systematické utrie
denie hier. 

(J. P.} 

·Dv 6058 J. Kresánek, Orchestrálna 
suita č. 2. Slovenskú filharmóniu diri~ 

guje L. Rajter. - A. Moyzes, Tance 
:z Gemera, SF (diriguje L. Slovák). 

Druhá suita .Jozefa Kresánka z roku 
1953 je prav)·m uvoľneným muzicí
rovaním s bohatou invenčnostou, roman
ticky precítenými veľkoplochovými kan
tilénami, s vrúcnou, rozjasnenou lyrikou 
- v Ir. a IV. vete, ktoré sú orámované 
do roztancovaných groteskných viet s 
mozaikovitou motivickou dr obnokresbou 
strhujúcej sviežos ti a rytmickej živelnos
ti. V nich hrá slovenská ľudová melodika 
vo voľnej postkreatíncrvej štylizá cii hlav
né slovo - najmä v III. a IV. vete -
umocnená svietivou, priezračnou inštru
mentáciou. Interpretačná úroveň i tech
nická kv ali ta nahrávky sú yysokého 
štandardU. Moyzesóve tance z Gemera 
sú symfonicky .monumentalizovanýtni t a
nečnými obrazmi prostých ľudových in
štrumentálnych žánrov, s bohatou cifro
vanou technikou, "taľi.ečnou hravosťou, s 
prízvukom na lyrickej rozospievanosti 
a meditatívnosti. Týmito znakmi sú po
značené viac-menej všetky časti, či už 
ide o Buchom s osekanci, Hajduchy 
z Kolešné alebo Medvedíka z Rejdovej, 
k torým prepožičala interpretácia mäl>:
kosť, nadlahčenosť a muzikantskú hra
vosť. 

DV 5858 
J. Cikker, Leto, SF (Ľ. Rajter) 
J. Cikker, Ráno, SF (L. Slovák) 
Z Cikkerovho cyklu symfonických ob

razov, t rilógie O živote, nám prináša 
platňa dve. Leto (z r. 1941) je impresio
nisticky farbistá skladba, plná n.epoko ja, 
vypätých plôch, vášní, k de sa vedľa 
mäkkosti a zametovej hebkosti zvuku 
čoraz viac uplatňuje aj pr udká ohnivosť, 
tvrdosť, ktorá nanáša na orchestrálnu 
p aletu farby :fullovskej svietivost i, hý
rivosti a expresívnej p odm anivosti. Je 
to vlnivá krivka vybičovaných vášní 
a pokojnej meditácie, ktoré sa vlievajú 
do sugestívneho, polymelodicky bohato 
členeného symfonického toku. 

Ráno je útočná hudobná d ráma, ve
~ena , e nergickým pochodovým rytmom, 
vygradovaná do širokých , ostro tesaných 
symfo_qic~ých ks>qtťir, ktorá VZf!ikla na 

sklonku II. svetovej vojny. Symb olizuje 
boj dvoch síl; p roti pochodovému ele
ment u sa stavajú šir oko rozospievané 
plochy, veštiace nové, šťastnejšie ráno, 
prekypujúce vrúcnym lyrizmom, v kto
rom celá · skladba aj yyznieva. Inter pre
t á cia nepochybne ťažila z týchto dvoch 
m yšlienkovo-symbolických i hudobných 
kontrastov, na k torých spočíva Cikkerova 
hudba. 

DM 5976 
E. Suchoň, Nox et solitudo, SOBR (L. 

Holoubek), spieva V. Soukupová, 
L. Holoubek,- Dcérenka moja, SOBR, 

spieva ' N. Hazuchová 

Tento prvý cyk lus 5 piesní so sprie
vodom orchestra od E. Suchoňa, na bás~ 
ne I. Krasku (Zmráka sa, Stará r oman 
ca, Hľa, luna bledá, Topole) je prestú 
pený mäkkým lyrizmom, pritom vypätým 
dramatizmom. Pat rí k najkrajším skvos
tom našej komornej piesňovej literatúry~ 
Holoubkove poňatie plasticky vyzdvih lo 
tieto dve zložky, k toré našli svoj výraz 
v suverénnom stvárnení V. Soukupovej, 
ktorej hlas len azda vo výškach znie tro-
cha priostro a preexponovane. · 

Holoubkov cyklus 4 piesn í sa obracia 
predovšetkým proti vojne, st rieda júc jem:. 
nú lyričnosť -s úder nou energickou rytlni
kou, ktorú vlieva d o jedn oduchých pies.:. 
ňových obrazov t em er st rofickej stavby 
(Spev nad k olískou, život prekrásny, 
Ťažké dni, Hajaj , spinkaj). 

• DM 5733 
.. D.. Kardoš, Koncert pre orchester, SF 

·(L. Slovák) , . · 
Hrdinská balada, SF (Ľ. Rajter) 
V Konéerte dominujú v 5 častiach vo 

virtuóznom inštrumentačnom rúchu hlav
ne expresívne yypäté, ostro rytmicky 
vymodelované m yšlienky, ktoré oscilujú 
od synkopickej energičnosti a prieraz
nosti éez mäkkú spevnú lyriku (Con mo
to quasi alle gretto), ironickú grotesku 
(Allegro ·burlesco) po Adagio meditat ivo 
s decentnou elegičnosťou a i ntrovertnou 
meditáciou, v ktorej cítiť latentne sa 
vznášajúci nepokoj , yyúsťujúci do dyna
micky neustále gradujúcej záverečnej 
časti. Hrdinská balada sa vyznačuje t em
nými farbami v hudobnej dikcii a za
smušilou meditáciou v svojej myšlienko
vej k oncepcii. Sú to úvahy nad minulos
ťou, nad hrdinskými udalosťami SNP, 
vyjadrené .široko klenutými, dramaticky 
yypätými symfon ickými plochami, sklbe
né do jednoliateho, šir.okého - rapsodic-
keho prú.du. ·. · 



Z prírastkov · v diskotéke Univerzitne i knižnice 
Berg, Alban: Koncert skrzypcowy. 

(Komp. 1935.) 
Turski, Zbigniew: Koncert skrzypcowy. 
Hrá Tadeusz Wroŕlski, husle a Orkies

tra symf. filharmonii. narod. Dirig. Sta
nislaw Wislocki. 

Lutoslawski, Witold: Muzyka žalobna. 
(Komp. 1958.) 

Serocki, K azimierz: Sinfonietta na dwie 
orkiestry smycz. 

Baird, Tadeusz: Cztery eseje. (Komp. 
1958.) 

l'ilharmonia narodowa. Dirig. W itold 
Rowicki. 

Lu toslawski, Witold, Gry weneckie. 
(Komp. 1961.) 

Koncert pre orkiestre. 
l''ilharmonia narodowa. Dirig. Witold 

Rowicki. 
Bacewicz, Gražyna: Koncert na orkies

tr~ smyczkowé\. (Komp. 1948.) 
Krenz, J an: Rapsodia na ksylofon, tam

tam, kotly, celest~ i orkiestr~ smyczko
Wé\. (Komp. 1952.) 

Wielka ork. symf. Polskiego radia. Di
ríg. Jan Krenz. 

Baird, T adeusz: Colas Breugnon. Suita 
w dawnym stylu. 

(Kopm. 1951.) Wielka. ork. symf. Pol
skiego radia. r irig. Jan Krenz. 

Milhaud, Darius: 2. sonata na skrzypce 
i fortepian. 

André Gertler - skrzypce, Stefan As
kenase - fortepian. 

:Dalej n ahrávky skl~>.dit>b z festivalu 
Warszawska jesieň 1964: 

Sikorski, T omasz: Prologi. T. Sikorski, 
J. Tilbury - piano. 

Ch or ženskí i Zespol. instrum. filharm. 
narod. Dirig. Roman Kuklewicz. 
Rudziňski, Zbigniew: Contra fidem. 

Ork. symf. Paŕlstw. filhar. Slétskiej . Dirig. 
K arol Stryja. 

Górecki, Henryk: Choros I. Ork. s imf. 
P anstwow. filhar. 

Slétskiej. Dirlg. Karol Stryja. 
Penderecki, Krzysrtof: Stabat Mater. 
Kilar, Wojciech. Diphthongos. Ork. 

Symf. i Chór Filharm. Kraków. Dirig. 
Andrzej Markowski. 

Wiszniewski, Zbigniew: Tre pezzi della 
tra dizione. Ork. sym f. Filharm. Kraków. 
Dirig. : Andrzej Markowski. 

Uvedené platne možno prehrávať v 
Hudobnom kabinete Univerzitnej knižni
ce v Bratislave denne (okrem Uvrtku 
a p iatku) od 8. do 15. hod. 
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Luciuk, Juliusz: Fragment muzyki do
pantomímy "Mara ton". J. Luciuk - . pia
no. 

Bacewicz, Grazyna: Kvartet na 4 wio
lonczele. 

Lu toslawski, Witold: Postludium. Wiel
ka o rk. symf. Polskiego Radia i Telev. 
Dirig. Jan Kren z. 

Boguslawski, Edward: Intonacje. Zespól 
instrum. Filharm. Slétskiej, Dirig. Karol 
Stryja. 

Serocki, Kazimierz: Freski symfoniczne. 
Wiela or k. symf. Polskiego Radia i Telev. 
Dirig. Jan Krenz. 

Kotónski, Wladimierz: Musica per pfiati 
e timpani. Wielka ork. symf. Polskieg() 
Radia i Telev. Dirig. Jan Krenz. 

Bu.jarski, Zbignjew: Kompozycja. M. 
Bojanowska. spiew. Musica viva Pra
gensis. Dirig. Zb. Vostfák. 

Baird, Tadeusz: 4 Lialogi na obój i or
kiestr~ kameraln~, Lothar Faber-obój. 
Ork. Filharm. narod. Dirig. Witold Ro
wicki. 

Woytowicz, Boleslaw : 3. Symfonia. B. 
Woytowicz - piano. Wielka Ork. symf. 
Polskiego Radia i Telev . Dirig. Jan 
Krenz. V . Dvorá~ 

Hudobné pamiatky 
v Uoiverzitnei knižnici 

Pri súpise starých hudobných tlačí pre 
m edzinárodný slovník hudobn ých pr ame
ňov (RISM) sme prišli na niekoľk() 
zväzkov hudobnín z majetku arcivojvod
kyne Isabelly Habsburskej, obsahujúcich 
vzácne hudobné pamiatky, ktoré majú . 
vzťah k hudobnému životu BratislavY. 

Z rukopisov tejto kolekcie sú n ajzaují
mavejš ie dve m ladistvé d iela bratislav
ského rodáka Er nó Dohnányiho: 

l. "Sextett tur 2 violiwm , 2 Violen und 
2 Violoncelli". (Jednotlivé časti: l. Alleg
ro m a tranquillo B dur - Il. Scherzo. 
Allegretto vivace B dur. - Trio I. b 
moll - B dur - Trio II. g moll - B dur 
- III. Adagio quasi Andante Ges dur. -
IV. F inale. Animato B dur.) Skladba 
vznikla okolo roku 1898. 

2. Druhý rukopis E. Dohnányiho " So
nate fiir Pianoforte zu vier Händen nach 
dem Streichsextett in B du r" z roku 1899 
je prepis spomínaného sexteta. Oba ru-

kopisy sú venované arcivojvodkyni Isa
b elle. 

3. "Historische Musik von Josef Hell
mesberger, zusammengestellt zu den his
t orischen Tableaux, welche die Mitglie
der des Hauses Habsbur g Lot hringen zur 
F eier der silbernen Hochzeit Ihrer k:k 
ap: Majestäten am 23. April 1879 auf
gefi.íhrt haben." Je to osem krát kych a 
jednoduchých skladbičiek pre klavír v 
rozličných hist orických št ýloch . 

4. "Isabella Gavote fiir das Pianofor te" , 
venovaná Isabelle bratislavským sklada
teľom Johannom Breiterom 12. 10. 1898. 

5. " Ave Maria f ur eine Singstimme, 
V ioline und Orgel. Comp. Carl Maria 
Wallner. Op. 110." S kladb a je taktiež ve
n ovaná Isabelle. 

6. "Das schOnste Bi ld . . . Rafael Schu
berth 14. 10. 1897." Je to pieseň pre spev 
a klavír, venovaná manželom Friedricho
vi a Isabelle z príležitosti narodenia syna 
Albrechta. 

7. "Erzherzog Albrecht Franz Marsch." 
Klavírna skladba, au tor "Karl Muhlber
ger Kappelmeister k. u . k. l. Regiment 
der Tiroler Kaiser J äger". Dva totožné 
rukopisy, líšiace sa len vo venovaní: prvý 
raz "dem Fähnrich Erzherzog Al
brecht ... ", druhý r az "dem L eu tenant ... " 

z tlačí v kolekcii arcivojvodkyne Isa
beHy je významnejší len osobitný výtla
čok "Musi kalische Studien weiland I hrer 
kaíserlíchen Hoheít der Frau Erzherzogin 
Mathilde. Wien, C. A. Spína s. a. · 17 s." 
Diel o obsahuje 15 krátkych klavírnych 
cvičení a jednu skladbu pre spev a 
klavír. 

Ostatné tlačené hudobniny nie sú po 
hudobne j stránke zaujímavé. Sú to kon
volúty dobových salónnych skladieb . V 
jednom z nich sú priviazané a j dva ruko
pisy : "0 schänes Wien! Walzer fiir das 
Píanoforte . .. von H. Fräh lích", venovaný 
a rcivojvodovi Fr iedrichovi, a klavírna 
skladba "Les lan ciers a la Cour. Quad
r ílle von Graf v . Wurttemberg" . 

Isabella z Croy (nar. 1856) bola man
želkou arcivojvodu Friedricha Habsbur
ského (nar . 4. 6. 1856), ktorý po vymeno
v aní za veliteľa piateho vojenského sboru 
v Bratislave kúpil Grassalkowic'hov palác 
(ter az Dom p ionierov a mládeže) a aj · 
s rodinou sa v ňom usadil. Arcivojvodky
ňa I sabella bola zrejme dobrou klavirist
kou, sústreďovala okolo seba bratislav
ských hudobníkov a mnohých inšpirovala 
k tvor be viac či menej význ amných diel ; 
má pr eto svoje m iesto v hudobnom živote 
vtedajšej BratislavY. Vladimír Dvofák 

Slovensko v umení B. TAR AB U 
Spomedzi súčasných českých skladate.

ľov staršej generácie azd a najväčším 
ctiteľom krás Slovenska je Bohuslav Ta
raba, ktorý sa 22. novembra m. r. d ožil 70 
rokov. Slovensko začal navštevovať krát
ko po svetove j vojne, teda skor o pred 
40 rokmi , a pre,cestov al ho ako m aliar
kraj inkár i skladateľ, k t orý sa inšpiroval 
slovenskou poéziou. V svojej autob iogra
fii píše: "Slovensko je nevyčerpateine 
krásne !" 

To sa, pochopiteľne, prejavilo aj v je
ho skladbách, o ktorých sa chcem z prí
ležitosti umelcovho životného výročia 
aspoň prehľadne zmieniť. K najzávažnej
ším patr í cyklus mužských sborov Moje 
Sloven sko, napísaný v rokoch 1946-57. 
Po úvodnom sbore na vlastný skladateľov 
text nasledujú sbory Pri Dev íne (K. 
Stúr), Bradlo (J. Hora), Turiec (S. H. 
Vajanský), Jánošíkov a p osledná n oc (A. 
Plávka), Jar v L iptove (A. P lávka), Str b
ské pleso (S. H. VajaJlský), Tatry (P. O. 
H viezdoslav), Východ slnka (S. H. Vajan
ský) a Bratislava (J. Sm rek). Okr em 
tohto rukopisného a dosiaľ nepredvedené
ho cyklu sú tu ešte sam ost at né sbor y, 
alw Partizáni (V. Nezval), Dukla ( K. 
Bednár), Dvojaká ľúbost (lVI. Kraus), Muž 
- žena (P. O. Hviezdoslav), Otázky (J. 
Smrek), k antáty Slovensku (ľudový tex t), 
J ánošík a vlani dokončená Slovenská pie
seň so sopránovým sólom a cimbalom; 
ide o inštrumentá lne var iácie na výcho
doslovenskú pieseň Vešelo še, dzifče, tri
maj ! Sloven ské námety prenikajú i do 
melodrám (Rieka-vražednica na vlastný 
skladateľov sl ovenský t ext). T omu blízka 
je i zhudobnená poviedka K . Capka Ba
lada o Jurajovi Cupovi, ktorej dej sa odo
hráva v Karpat och. 

Bohuslav Taraba je skladateľ, kt orý 
ovlá da skladobnú techniku (učil sa u K. 
B. J ir áka a V. K álika). Najviac sa zblížil 
s J . B. Foerstrom. Jeho kom orná skladba 
z m ladost i dala podnet k vzniku Ceského 
noneta ( 1922). V rukopise m á nepredve
denú operu 2ivot m aliara Petra podľa 
Timmermansovho románu o P. Br ueghe
lovi, ďalej dve sym fónie, niekoľko komor
ných a k lavírnych skladieb, piesní a sba
r ov. 

Najlepším uznaním skromnému, skutoč
nému umelcovi k jeho jubileu by bolo, 

· keby sa jeho diela častej šie ozvali na ve
rejnosti. Tút o p ozornost by mu malo pre
javiť aj Slovensko, a t o hlavne za lásku, 
ktorú už roky prechováva k jeho prírode, 
Iudu a kultúre. Josef Plavec 
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ZA 
" , 'V 

MILOSOM VANOM 

Ťažko sa lúčime s každým, koho sme 
mali radi, kto nám prirástol k srdcu, 
koho sme si obľúbili, s kým sa nám dob
re spolupracovalo. A takým bol aj náš 
priateľ, spolupracovník, klavirista, sólis
ta Ceskoslovenského rozhlasu v Bratisla
ve Miloš Váňa. Spolupracoval som s ním 
vyše sedem rokov, keď nahrával domácu 
i svetovú literatúru, poznal som jeho 
názory na hudbu. Presedel som s ním 
nejeden večer pr{ poháriku jeho obľúbe
ného červeného vínka a besedoval o 
hudbe a iných problémoch, ktoré nás 
zaujímali. Veľmi r ád mal život a pria
teľov, s ktorými si mohol úprimne po

.rozprávať. Bol svojráznym človekom aj 
umelcom. Na hudbu sa pozeral cez priz
mu praktického klaviristu, bol spontán
nym, plnokrvným muzikantom. A plno
krvnú hudbu žiadal i od hudobného die
la. Nebol takým romant ikom, ako sa 
nám často zdalo, ak sme vychádzali z je
-ho širokých záujmov, zahrňujúcich jeho 
tvorivú činnosť v oblasti zábavnej i po
pulárp.ej hudby. ·To bola len jedna strán
ka jeho osobnosti. Dospel k n ej z prak
tických potrieb rozhlasového pracovníka 
,i z potrieb klaviristu, ktorý sa v služ
bách košického i brat islav ského_ rozhlasu 
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Wieland Wagner bude inscenovaf všet
ky diela uvedené na tohoročnom beyreut
skom. festivale. Jeho brat Wolfgang sa 
m á podľa zpráv tlače venovae len a~mi
nis tratívnej práci a prestavbe festiva
lového divadla. Tohto roku bude festival 
dlhší o týždeň; jeho ·zlatým klincom bude 
naš tudovanie teiralógie Prsteň Niebelun-
gov. 

* * "' 
V Paríži sa uskutočnil koncert z diel 

mladých skladateľov pod názvom Hudba 
a matematika. Všetky skladby boli totiž 
nakomponované pomocou matematických 
formúl (napr. Yannis Xénakis skladal po
mocou počítača I. M. B.). Koncert uvie
dol Michel Phillipot. 

* "' * 
Na viedenskej akadémii hudby a he

reckého umenia sa od tohto školského 
roku zaviedli dvojročné kurzy filmovej 
hudby. Okrem vlastnej . kompozície fil
movej hudby sa prednášajú dejiny filmu, 
hudobná psychológia, filmová estetika a i. 
Je to podnet, kt~ rý by u n ás nemal 
osta f bez odozvy! 

* * * 
Dimitrij Sostakovič dokončil dve kvar

tetá: IX. Es dur sa skla dá z 5 častí, ktoré 
nasledujú. bez prestávky. Podľa vyjadre
nia autora pa trí k typu "kvartetových 
symfónií". X. As dur je zas lyrické; po
sledné t r i časti (celkove má 4) nasledujú 
a ttacca. 

* * * 
Francúzsky režisér Henri Colpi nakrúca 

film o Kurtovi Weillovi. Vyhlásil, že po
trebuje nakrútif len asi tretinu zamýš
Jan ého celku; ostatok budú tvori€ už 
hotové zábery z Weillových scénických 
diel. 

* * * 
V zrúcaninách rím skeho amfiteátra na 

Satdínii sa našli vázy z vypálenej hliny, 
vysoké asi pol m etra. Zistilo sa, že slúžili 
ako svojrázne "zosilňovače" pri predsta
veniach antických hier. 

* * * 
V januári začala Veľká parížska opera 

skúšky na Straussovu Salome. Režisérom 
naštudovania je Wieland W agner. - V 
Lipskej opere privítali koncom minulého 
roku dvojmiliónového návštevníka; stalo 
sa tak pred predstavením Mozartovej 
Carovnej fla uty. 

Opera v Dessau uviedla a ko prvá v 
NDR Burianovu Maryš u. Réžiu m al Wil
fried Serauky, dirigoval H einz Rottger; 
v hlavných úlohách vystúpili Käthe Sen
newald-Behrens (Maryša), Erich Krämer 
(Lízal), Svetezár Drakulič (Vávra) a -
Wolfgang Hellmich (Francek). 

* * * 
J ean Kurt Forest píše óperu Utrpenie 

Johannesa Hordera podľa hry Zimná bit
ka od J. R. Bechera. Premiéra sa m á 
uskutočnif ešte tohto roku v Stralsunde. 
- K omorná opera Borisa Blachera Ro
meo a :.Júlia bude maf premiéru v NDR 
v Dobe~ne. 

* * ·* 
Hans Werner Henze pracuje na opere 

s a ntickým ná metom. Autormi libreta sú 
Wystan Hug Auden a Chester Kallman, 
ktorý pre I gora .Stravinského pripravili 
text The Rakes Progress. - Hans Ulrich 
Engelmann píše hudbu k predstaveniu 
Hamleta v Essene. Bolo by zaujítÍ:tavé 
pozna1: ju vzhľadom· na- porovnanie so 
Sostakovičovou hudbou .ku . Kozincevov
mu filmu, plnou symfonickej šírky a leU
motivického prekomponovan ia. · 

* * * : 
Benjamin Britten bol· vyznamenaný ce

nou v Aspen - Colorado, USA - ude
ľovanou najvýznamnejším svetovým 
umelcom. - Witold Lutoslavski dostal 
Kusevického cenu - určenú nahrávkam 
vynikajúcich skladieb - za Tri poém y 
na s lová Henriho Michauxa v produkcii 
Polskie nagrania. - Hans Stadlmair, ume
lecký vedúci Mníchovského komorného 
orches tra, dosta l cenu mesta Mníchova 
za rok 1964. 

* * * 
Na vysokej hudobnej škole vo Freibur

gu založili I nštitút pre novú hudbu na 
čele s Wolfgangom Fortnerom. Inštitút 
je vybavený skvelou knižnicou s množ
stvom knih, hudobnín, pla tni, pásov. 
Chystá tiež cyklus koncertov novej hud
by. 

* * * 
Novú budovu varšavskej opery otvoria. 

na jeseň tohto roku; zhodou okolnosti 200 
rokov po tom, ako bola po prvý raz 
predvedená opera v poľštine. Z tejto 
priležitostí sa uskutočnia slávnostné pred
stavenia Moniuszkovej Halky a Strašidel
ného dvora, Mozartovej Carovnej flauty 
a Cajkovského Labutieho jazera. Popred
n í poľskí skladatelia - medzi nimi Lu
toslawski, P enderecki a Swierzsinski - . 
pracujú na operá~h a baletoch pre novú 
budovu. 
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CESKOSLOVENSKÝ ROZHLAS VYHLASUJE K 40. VÝROCIU 

TRVANIA SYMFONICK-ÉHO ORCHESTRA CS. ROZHLASU 

MEDZINÁRODNú 
SKLADATEĽSKúSúTAZ 

o cenu čs. rozhlas·u 
Súťaž j e anonymná a môžu sa jej zúčastniť občania ktoréhokoľvek štátu 

na svete. Platia pre ňu tieto podmienky: 

l. Predmetom súťaže je orchestrálne symfonické dielo, um elecky zá
.va:žmé a dooWľ neuverejnené. · 

2. Súťažmé materiály treba zaslať do :Ú. 12. 1965 na adresu Ceskoslo
vermký .rozhlas, Praha 2, Vinohradská 12, oddelenie hudobnej dra
ma,turgie. 

3. K súťažným prácam. priložia autori v zalepenej obálke svoje meno 
a presnú· adresu s heslom, ktorým tiež o:mačia súťažné dielo. 

4. Prihlásené diela budú zhodnotené porotou menovan ou vedúcim 
hudobného vysielania . 

5. Víťa~é diela budú odmenené cenami takto : 

I. cena . .. 20 000.- Kčs 

II. cena . . . 15 000.- Kčs 

III. cen a . .. 10 000.- Kčs 

V prípade, že by žiadne zo súťažnýoh diel nev yhovovalo kritériám sta
noveným pre tú-krt;orú cenu, porota má právo ju neudeliť. 

6. Vyhlásenie víťawý,ch diel bude zverejrnené tlačou a rozhlasom k 15. 
5. 1966. 

7. Zhodnotené diela budú predvedené na verejnom koncerte Symfonic
kého orchestra Ceskoslovenského rozhlasu a vysielané priamym p re
nosom z tohto kOIIlcertu. 

8. Účasť v súťaži je zároveň prejavom súhlasu na uvedené užitie 
sútafuého diela. 

9. Udelením cien ostávajú autorské práva účastnikov súťaže nedotknuté. 

SLOVENSKÁ HUDBA, časopis Sväzu slovenských skladateľov 

Čí s l o 1, ro č ní k l X. Cena Kčs 3.-



NOTOVÁ PR(LOHA SLOVENSK~HO HUDOBN~HO FONDU 

Mfkuláš Moyzes: Upravil : Aladár Móži 
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~SÚŤAŽ -i1111 

Odbor školstva a kultúry SKNV, školská 'a kultúrna komis ia SKNV 
v B. Bys t•rici za spolupráce Stredos lovenského vydavatel'stva, Stredoslo
venskej odbočky Sväzu slovenských spisovatel'ov, Stredoslovenskej od

bočky Sväzu hudobných skladatel'ov a Krajského výboru Spoločnosti pre 
škenie politiokých a vedeckých poznatkov v Banskej Byst,rid vypisujú 

na práce pre činnosť sborov pre občianske záležitosti, a to: 

a) námety a O&novy na prejavy k jednotlivým príležitostiam práce s:borov 

pre občianske záležitosti, vhodné na vítanie detí do života, na občian
ske sobáše, na občianske pohreby, na odovzdávanie občianskych pre
ukazov, na vý•ročia ~aslúžilých občanov, nositel'ov vyznamenaní a pod.; 

b) malé umelecké formy v odbore umeleckého slova pre r-ecitačné súbory 

a jednotlivcov, arko básne, piesne, pásma, scénky atd'., vhodné k príle
žitostdam uvedeným v bode a); 

c) hudiQ bné spracovanie dosial' vydaných t extov, prípadne textov vlast
ných, melódi·e bez textov, pre interpretáciu speváckym, hudobným 

súborom a krúžkom, k príležitostiam uvedeným v bode a). Práce 

v odbore hudby a spevu treba dodať ako klavírny výťah, particello, 
partitúru alebo aj melódiu ·S harmonickými značkami a textom. Práce 
v tomto odbore z hl'adiska melodičnosti a har:mooizácie majú byť 
nenáročné a prístupné súborom na školách a v obciach. 

Do súťaže zadané práce musia byť pôvodné, dosial' nepredv·edené a ne
publikované. Musia splňať p ožiadavky umeieckosti, súčasnosti a zamel'ania 
pre prácu sborov pre občianske záležitosti. 
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S ú ťa ž j e a no n y m n á. Práce treba dodať v troch exemplároch 

(rovnopisoch) v odbore umeleokého slova a v jednom exemplári v odbore 

hudby a spevu spolu so zalepenou obálkou .a adresou autora, na ktorej 
bude uvedené heslo a označenie: "SÚŤ Až SBOROV PRE OBČIANSKE 
ZÁLEŽITOSTI" na adresu: Krajské osvetové stredisko, Banská Bystrica, 

náme.stie SNP 23, do 30. októbra 1965. 

Práce posúdia poroty a udelia ceny: 

a) L cena 1000,- Kčs, II. cena 700,- Kčs, III. cena 500,- Kčs, 

b) a c) I. cena 2000,- Kčs, II. cena 1500,- Kčs, III. cena ä 1000,- Kbs. 

Poroty majú právo niektoré ceny neudeliť, alebo ich rozdeiiť. Vypiso

vateľ súťaže si vyhradzuje právo zverejniť aj práce, ktoré nebudú 

v súťaži odmenené. Autors ké práVIa aj pri odmenených prácach ostanú 

nedotknuté. 

V~sled:ky !Súťaže oznámi vypisovateľ súťaže do 30. novembra 1965. 

Rozsah prác v bode a) má byť 2-3 strojom písané strany papiera for 

mátu A/ 4, podobne i pásma v bode .b), .rozsah materiálov v ·bode b) a c) 
na 3-4 minúty. 

Súťaže IS.a môžu zúčastniť len autori žijúci v ČSSR - na slovenský, 

prípa!dne 1111ad'arský a český text. 



HUDOBNÁ VÝCHOVA 
PRfLOHA SLOVENSKEJ HUDBY 

Opera vo vyučovaní hudobnej výchovy 
V súčasnej školskej praxi sa vo všetkých predmetoch používajú audiovizuálne po

môcky. Modernizácia vyučovania stúpa úmerne s technickým vybavenim školy a so 
záujmom učiteľov o skvalitnenie práce. Zatiaľ sme však málo pocítili pomocnú ruku 
od inštitúcie, ktorá by v pomoci skolám mohla mnoho spraviť, od Cs. televízie . Vysie
lame však iba na jednom programe a reláciami treba pokryť predovšetkým záujmy 
dospelých, i keď sa pamätá aj na detí v popoludňajšich a podvečerných hodinách. 
z tohto vysielania však škola prakticky nič nemá. Televízia sa obracia len na istú časť 
mládeže, ktorá má momentálne záu jem sledovať t en-ktorý typ relácie. SystematiCká 
práca, do ktorej by s a zapojili všetci žiaci, j e tu vylúčená. O čo účinnejšie by pôsobilo 
vysielanie v predpoludňajších hodinách, k eby relácia "vstupovala" priamo do triedy 
a podľa plánu v redakcii po každej stránke dobre premysleného by nadväzovala a do
p!ňala učivo materiálom školám ťažko dostupným. 

Kto pozorne sleduje program televízie vo vysielani pre druhé smeny v predpolu
dňajších hodinách, nájde však niekoľko relácii vhodných na doplnenie učiva. Stačí 
získať pochopenie u vedenia školy, pripraviť si úvod k relácii, a môžeme ich vo vyučo
vaní využiť už teraz. Pokúsil som sa 7. I. t. r. využiť čs. film režiséra V. Kašlíka 
RUSALKA, ktorý uvádzala te levízia v predpoludňajších hodinách. Upozornil som vedenie 
školy a dostal som súhlas uskutočniť hudobnú besiedku v 7. ročníkoch v trvaní dvoch 
vyučovacích hodin. Treba dôkladne uvážiť, akú reláciu vybrať pre spoločné s ledovanie, 
teda takú, ktorá dá žiak::>m viac ako učiteľov výklad. Obsah relácie sa dá dosť podrobne 
vyčítať z noticky v progr. týždenníku - možno si vyžiadať informácie aj priamo v tele
vfzii ( č. tel. 37-708). P ravidlom by sa v;';ak mala stať dôkladná príprava pred reláciou. 

Žiakom deň vopred stručne oznámime tému a čas, kedy sa bude besiedka konať. 
Pri ich zhromaždení v miestnosti t reba dbať na disciplínu, ktorá je pre vytvorenie 
vhodného prostredia na pozorné vnímanie diela nevyhnutná. Televízor umiestnime 
vo vhodn ej výške (120-140 cm), každý žiak musi sedieť a dobre vidieť na obrazovku 
(vhodná je väčšia obrazovka s uhlopriečkou 53 cm). Dbáme na dodržanie potrebnP.j 
vzdialenosti prvého radu od obrazovky (4 m). Miestnosť treba zatemniť a za te levím 
rom umiestniť osvetlenie. Pripravíme s i audiovizuálne pomôcky, ktoré budeme na 
besiedke potrebovať. 

Ďalej pokladám za pot rebné bližšie zoznámiť žiakov s oper ou, čo môžeme urobiť 
i v predchádzajúcej hodine HV. Je potrebné v hlavných momentoch vysvetliť, čo žiaci 
uvidia, prípadne ako to majú chápať, a uviesť ďalšie fakty, ktoré môžu reláciu lepšie 
objasniť. 

Začneme niekoľkými otázkami z opakovania známeho učiva o opere. Hlavný dôraz 
však budeme klásť na pochopenie obsahu opery, na jej hlavnú myšlienku a charakte
ristiku postáv, vyzdvihneme tie momenty v konani hrdinov diela, ktoré sú dominantné 
pre celý dej. 

Upozorníme žiakov, že zmyslom rozprávkovej opery nie je iba podanie rozprávkového 
deja, ? le že autor môže cez činy a ch araktery rozprávkových bytosti. vyslovovať dôle-
žit é názory na život . · · 

Hlavnou postavou v Rusalke je vodná víla. Zmysel deja opery ovplyvňuje jej kona- · 
nie, jej splnené a nesplnené túžby, jej milujúce srdce. Ostatné postavy diela sa jej 
viac- menej .Podriaďujú. Vodník, tvrdý vládca vodnej ríše, je vo vzťahu k ľuďom skep
tický. Vid! v nich syntézu všt?tkých zlých vlastnosti. Je však dobrý otecko všetkých 
vodných bytostí, ale nemá sl! ochrániť Rusalku od rozhodnutia stať sa človekom.
Ježibaba je tvrdá, neľudská, konajúca podľa · rozprávkových zákonov prírody, ktoré sú 
rovnako .. tvrdé a nemenné. Princ je človek so všetkými ľudskými slabosťami, dobrými 
i slabšími povahovými vlastnosťami. C'tdzia kňažná, vypočítav~. sebecká, márnomyseľná 
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osoba, pre ktorú ľudské šťastie asi n emá ceny. Ustrašený kuchtik a star ý hájnik n ám 
uzavr ú výpočet postáv diela. Zoznámime žiakov s obsahom opery, ale dôraz budeme 
klásť na vzťahy a konanie jednotlivých postáv. 

Rusalka si zamilovala princa, ktorý sa často chodil kúpať do jazera. Verí v svoje 
šťastie s princom a prosi Ježibabu o !'udské telo a !"udskú dušu. Ľudské telo dostane 
za cenu nemoty, ale premenená Rusalka je l en vonkajším tvarom človek. Chýbajú j ej 
t ie vlastnosti, ktoré tvoria človeka v jeho podstate, s jeho J'udským poslaním a osudom. 
Je to vlastne i naďalej Rusalka v rudskej podobe. Má dobré srdce, to dostala do vienka 
už vo vodnej ríši a s nfm prišla medzi J'udL Bude však milujúce srdce stačiť na život 
medzi J'uďmi? Ziaľ, nie. Narazila na J'udi, ktorí v nej vidia predovšetkým bledú mátohu 
a obludu. V týchto miestach treba vhodne voliť slová , pretože motív ďalšieho Rusal
kinho nešťastia a t ragédie spočíva predovšetkým v podstate vzťahu medzi mužom 
a ženou, a to j e kapitola, ktorú treba mládeži podať vel'mi jemne a premyslene. 
Rusalka síce má ľudské t elo, ale bez ľudských vášní. Ovládať ďalši beh udalostí je nad 
Rusalkine sily. Princ nie je v podstate zlý, váži si dobré srdce Rusalky, ale zvíťazil 
v ňom človek. Preto sa musí naplniť Rusalkin osud a nešťastná sa musí vrátiť do jazera 
ako bludička . Kňažná? V princovi nenašla svoj ideál a bez výčitiek svedomia odchádza. 
Princ nadobudol s mutné skúsenosti. Radšej mať ľudsky chladnú Rusalku, z očí ktorej 
vyžarovala neha, dobré srdce a starostlivosť, ako vášnivú, márnomysel'nú, krásnu, ale 
sebeckú kňažnú. Princ sa prebral · zo svoje j zaslepenosti a svojimi činmi dokazuje, že 
má Rusalku rád. Odlde za Rusalkou, aby je j pomohol vrátiť sa k nemu alebo aby 
nastúpil trest za svoj nepremyslený čin. Medzitým však Ježibaba ponúkla Rusalke 
možnosť záchrany. Dáva jej nôž a radu. Alebo princa zahubí a vráti s a medzi svoj~ 
sestry, alebo ju stihne krutý súd zákonov vodnej ríše: ostane naveky bludičkou. 
Rusalka je veľmi krásna bytosť s čistou dušou a myšlienkami. I v takejt o pre ňu 
osudovej chv!li ju neomylne vedte jej dobré srdce, cítiace i naďalej s tým, kto sa 
nepremyslene stal jej záhubou. Odhodí nôž a vyvoH si osud bludičky. Ale i princ 
dokazuje, že mu nechýbajú kladné ľudské vlastnosti. Stretáva sa s Rusalkou a vidí, 
aké zlo vykonal. Svoje rozhodnutie vrátiť sa k Rusalke zaplati životom. Rusalke však 
ostáva vedomie jeho lásky. Zo sledu tohto deja vystúpi nám v celej šírke do popredia 
hlavná myšlienka opery: veľká láska sa dokazuje veľkými obeťami. To je jej vše
ľudský význam. 

Po objasneni deja obrátime svoju pozornosť k hudbe. Dielo sa začína predohrou, 
v ktorej sú uvedené všetky príznačné motívy a j e to akoby skratka operného deja 
vyjadreného hudbou. Vysvetlíme, čo je to príznačný motív, a dokumentujeme ho na 
motíve vodnej rlše, Rusalky a princa z mg. záznamu. Na mg. pás si totiž vopred 
nahráme spomínané príznačné motívy a pripadne niektoré časti opery, v ktorých sa 
tieto motívy nachádzajú. Pri sledovani filmu deti na ne narazia ako na niečo dobre 
známe, a tým stúpne ich pozornosť. Kto má možnosť vyrobiť si diapozitívy, môže Sl 

pripraviť snímky M. šubrtovej (Rusalka), E. Hakena (vodník) a M. Krásovej (Ježibaba) 
z predstavenia ND v Prahe. Diapozitívy premietame pred ukážkami, nie súčasne s hud
bou. Počítajme aj s tým, že nie každá škola je vybavená všetkými audiovizuálnymi 
pomôckami. V tom prípade zahráme príznačné motívy na hudobnom nástroji, árie 
prehráme z gr. platn e a obrázky hercov ukážeme žiakom priamo z k nihy. Nikde sa 
s filmom neopakujme, len v dôležitých bodoch, ale doplňme filmové spracovanie tam, 
kde je t o potrebné. Pri sledovaní diela si nemôžeme dovoliť odviesť pozornosť žiakov 
od opery ďalšími poznámkami. Môžeme teda v plnom s ústredení a pozornosti sledovať 
dielo na obrazovke. Po skonč.ení opery besedu nerobme. Nechajme dielo zažiť. Môžeme 
si o nej pohovoriť na budúcej hodine HV. Človek sa celkom ináč díva na dielo, keď sa 
vopred oboznámil s j eho obsahcm a postavami. Veď pr eto si návštevníci divadla kupujú 
program. A tento systém sa nám tým viac vyplatí robiť u naš ich žiakov, ktorí majú 
ešte pomerne málo skúsenosti so sledovaním opier. 

Ako použijeme skúsenosti z tohto článku? Nečakajme na uvedenie Rusalky v tele
vízii. Požičajme si do miestn eho kina film a prípravu robme či už v rámci vyučovania, 
mimoškolskej práce, pionierskych stupňov a lebo krúžkov počúvania hudby. 

Uvedené poznatky môžeme použiť i bez filmu s prehrávkami dôležitých časti opery 
a lebo návštevou na opernom predstavení. Pri prehrávke z gramafónových platni (na
hrávka Gramofónového klubu) venu jeme jednu hodinu na prlpravu a v druhej hodine 
prehrávame tie časti ope:r;y, ktorých sa dotýka stručne uvedený dej opery. 

Pomôcky: Libreto opery alebo klavírny výťah, Chrup : Z českých spevohier (str. 106), 
Hostomská: Opera (str. 545). 

Valerián Martinák 
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Nástrojovou hrou k aktivizácii žiactva 
Zapojenie ži~kov do aktívnejšej, a t ým 

aj intenzívnejšej hudobnej činnosti j e 
jedným zo súčasných hudobnovýchovných 
snáh. Hľadanie ciest vedúcich k užšiemu 
zapojeniu žiakov do hudobnovýchovného 
procesu priviedlo niektorých hudobných 
pedagógov k myšlienke zapojiť do vyučo
vania aj hru na hudobných nástrojoch. 

časové podmienky vo vyučovaní hudob
nej výchovy na základných deväťročných 
školách však nedovol'ujú zdfhavú prípr avu, 
akú potrebuje zvládnutie klasických ná
st rojov (sláčikové a bežné dychové), preto 
sa väčšina t ýchto priekopníkov zavedenia 
nástrojovej hry prikláňa radšej k takým 
nástrojom, osvojenie ktorých nezaberá 
veľa času a ani technická stránka nena
ráža na ťažkosti. Sú to niektoré .,detské" 
nástroje, ako metalofónky, xylofónky, 
zobcové flauty, rozličné ústne harmoniky. 
Okrem týchto melodických nástrojov s ob
ľubou sa zavádzajú niektoré bicie (rytmic-
ké) nástroje. (O použití t ýchto nástrojov 
v HV hovorí článok O. Pavlovskej v 3. č. 
SH. Pozn. red.) 

Myšlienka použiť t ieto nástroje viedla 
nás k rozhodnutiu urobiť určité pokusy 
v tomto smere na niektorej z našich ex
perimentálnych škôl. Vhodná pôda bola 
pre to na ZDŠ v Bratislave na Thälmanno
vej ulici, kde sa učitel'ka hudobnej vý
chovy s. M. Žikavská ochotne a obetavo 
zapojila do takejto práce. 

Pokus sa začal v decembri škol. roku 
1963/ 64. Nebolo ho možno uskutočniť na
raz v celej šírk e. Preto ani celkový obraz 
ani výsledky nemožno pokladať za uzavre
té a s merodajné. Išlo nám hlavne o to, 
ako budú deti reagovať na nové prvky 
v hudobnej výchove a aký vyučovací efekt 
bude mať použitie spomenutých nástrojov. 
Pokusy sa uskutočňovali na dvoch "fron
t och" - v rámci riadneho vyučovania a 
v rámci nepovinného s borového s pevu. 

Prvé ťažkosti nastali hneď pri nákupe 
hudobných nástrojov. Museli sme sa uspo
kojiť s tým, čo bolo - a bolo toho málo. 

Z bicich nástrojov sme dostali bubienok, 
tamburínku, triangel a činel. Z melodic
kých: metalofónky (ktoré predávajú pod 
nesprávnym názvom xylofónky), ústne har
moniky s klávesnicou (zn. Otava), basové 
úst ne harmoniky (zn. Vermona), sopránové 
a a ltové zobcové flauty (bolo dostať aj 
tenorovú a basovú flautu, avšak tieto pre 
svoju širokú menzúru neboli pre žiakov 
tohto veku vhodné). 

V rámci vyučovania sa dobre osvedčili 

bubienky, t riangel a metalofónky. V niž
ších ročníkoch (konkrétne v prvom) za 
účasti žiakov sa používal pravidelný rytmus 
(na m etalofónkach) spravidla na dominan
te alebo na tonike a dominante súčasne, 
neskoršie na dominante a tonike striedavo. 
Vo vyšších ročníkoch sa žiakom zverovali 
aj samostatnejšie rytmické, prípadne aj 
melodické motívy (ako samostatné cviče
nia alebo ako sprievod m elódie). Niektoré 
ukážky sa uskutočnili aj v rámci rozlič
ných inšt r uktáží v Bratislave. Priklady: 

Úrywlc z piune od .l kodó!ya 

Na 2. stupni (6. -9. roč.) sa robili expe
r imenty v rámci nepovinného sborového 
spevu. Na škole bol už predtým založený 
spevokol, lenže bez chlapcov (pre mutá
ciu). Túžba po nástrojovej hre bola najmä 
u nich zjavná (a le záujem prejavovali aj 
dievčatá). Pre účasť nebolo treba rob1ť 
nábor - prihlášok bolo dosť. Vyberali sme 
najmä tých, ktorí navštevovali ĽŠU - tí 
sa veľmi rýchlo naučili na týchto technic-
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ky jednoduchých nástrojoch hrať - iba 
zobcové flauty potrebovali dlhšiu prípravu 
(ale o tri mesiace aj tých bolo možné za
pojiť do kolektívu). 

Nastal ďalší problém - či pripojiť k nim 
aj hráčov na klasických nástrojoch - mali 
sme niekoľko huslistov, harmonikárov a 
klaviristku. Neskoršie sa prihlásil aj kla
rinetista. Keďže nám nešlo o nejakú 
štýlovú jednotu, ale skôr o to: zapojiť čím 
viac žiakov do aktívneho "muzicírovania", 
spojili sme obidve skupiny. Prvé pokus~ 
boli uspokojivé. Zvukovú nezrovnalosť o_d
straňoval klavír (klaviristku sme mali 
zručnú) · a o necelé štyri mesiace sa pred
stavil na školskej slávnosti mohutný spe
vokol (100-členný) spolu s 25-členným 

inštrumentálnym súborom. Pravda, z ume
leckého stanoviska by sa dalo všeličo na
mietať, ale zvukový efekt bol mohutný a 
miestami aj originálny. Pre ·školu to boia 
udalosť a pre žiakov-muzikantov neoby
čajný zážitok. 

Prvý chodníček k inštrumentálnej hudbe 
na ZDŽ sme si prekliesnili. Vytvoril sa 
muzicírujúci kolektív - ten však mal 
ešte značné nedostatky. Chýbal ešte pravý 
muzikantský duch (radosť z hudobného 
krásna), potrebná uvedomelá disciplína -
pre niektorých žiakov, najmä chlapcov, to 
bola skôr atrakcia než zdroj hudobného 
rozvoja. Taktnými pedagogickými zásahmi 
a prvými úspechmi s a situácia postupne 
zlepšovala. členovia súboru s porozume
ním začali prijímať pokyny pre výraz, po
s tupne sa započúvali do "vlastnej" hudby, 
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mnohé miesta v skladbách ich' už upútali. 
účasť v "orchestri" sa pokladala za česť 
(prechodným negatívnym javom bolo, že 
"hudobníci" začali podceňevať spevákov). 

Prácou v súbore sme dosiahli a j určitý 

výchovný efekt, a to tak z estetickej, ako 
aj všeobecnovýchovnej stránky (zodpoved
nosť, družnosť, aktivita). Pritom sme dbali 
aj na všeobecný úspech. Prihlášok bolo 
toľko, že sme mohli určiť aj_ podmienku, 
že s dostatočnou známkou sa nikto ne
môže stať členom "orchestru" (táto pod
mienka sa aj dodržala okrem jedného 
"podmienečného" prípadu). 

Teraz už má tento súbor samostatný 
malý program. úpravy sa zlepšili (prišli 
sme na určité charakteristické efekty 
v ,.inštrumentácii"), aj odhad technických 
možností sa upresnil. Pravda, otázka úprav 
bude ešte problémom, ktorý treba riešiť 

spoločnými silami. 

Súbor (spevokol so sprievodom "orches
tra") sme už viackrát predstavili hudob
J!Ým pedagógom, krajským met odikom, 
učiteľom hud. výchovy, ako aj učiteľom 
ĽšU (spolu aj s ukážkami uplatnenia 
týchto nástrojov v riadnom vyučovaní). 

Naše úsilie bolo vcelku prijaté s porozu
mením. Podľa zbežných informácií robia 
sa pokusy podobného druhu aj na iných 
školách. 

Zavedenie týchto pomerne ľahko ovlá
dateľných nástrojov má aj tú výhodu, že 
odchádzajúcich deviatakov možno rýchlo 
nahradiť. 

štefan Kantor 



členskom štáte. M imoriadne umelecké a študijné úspe
chy R. Kákoniho vyústili v jeho kandidovanie na Inter
pódium 1974. 
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20. de'cembra sa v bratislavskom Diva
dielku poézie uskutočnila dlho očakávaná 
premiéra večera poézie a komornej hud
by, nazvaného ••• o krvi • . • Očakávaná z 
vi~erých príčin : na ňom mala po prvý
krát zazniet: premiéra nového diela Euge
na Suchoňa Kontemplácie,- ich klavírny 
part mal brat: sám autor, vedelo sa, že 
recitátorom bude Ján Jamnický .•• A 
pásmo sa stalo ozaj veľkým zážitkom 
i napriek tomu, že prof. Suchoň pre 
predchádzajúcu chorobu nemohol vystú
pit. Na jeho začiatku zazneli fragmenty 
z Hviezdoslavových Krvavých sonetov a 
Poeme macabre v interpretácii Milana. 
Bauera a Michala Karina. Pot-om nasle
dovali Kontemplácie, melodráma pre re
citátora a klavír na úryvky z diel L. 
Novomeského, E . Feldeka, M. Marečka, 
M. Herza, M. Kováča a M. Lajčiaka, ve
novaná pamiatke popravených povstalcov 
v SNP. Klavírny part Kontemplácií inter
pretovala spamäti Klára Havlíková. V 
druhej polovici večera zazneli recitačné 
úryvky zo Záryho cyklu Zázračný triezvy 
koráb, prepletené Suchoňovými piesňami 
Ad astra na poéziu tohto cyklu; zaspie
vala ich poslucháčka bratislavského kon
zervatória Emília Stúrová-lllenbergerová 
za sprievodu Kláry Havlikovej. P ástno 
uzavrel fragment - opä( z Hviezdoslavo
!Ýc~ Krvavých sonetov a závex:_ poslednej 
casti Metamorfóz v podaní Klary Havli
kovej. O úspech sa okrem účinkujúcich 
\ro veľkej miere pričinili režisér Tibor 
Rakovský a výtvarník Ladislav Vychodil. 

' . . .... 
Na obje~návku vedenia medzinárodné

ho festivalu pre súčasnú hudbu v Zágre
be skomponoval Ilja Zeljenka Metamor
phoses XV na Ovídiovn báseň Učenie 
l"Ytagor ov.o o stálej zmene pre 9 nástro
jov a recitáciu s použitím priestorového 
efektu.' Svetová premiéra diela bude v 
~áji na festivale Muzički ~ienale Zagreb. 

.. ·- ... 
Peter Faltin odovzdal Státnemu hudob

nému vydavatelstvo rukopis eseje o Igo
rovi Stravinskom pod názvom Fanatik 
disciplíny. To isté vydavateľstTo vydá v 
tomto roku i Faltinovu teoretickú prácu 
o predpokladoch vzniku hudby XX. stor. 
Funkcia zvuku v hudobnej štruktúre. 

Po rade mnohých veľkých úspechov v 
Nemecku bude ma( opera Jána Cikkera 
Vzkriesenie koncom marca t. r. ďalšiu 
premiérU. tentokrát vo švédskom Gote
borgu, kde ju bude dirigova( Styrbjon 
Lind eda L 

.. * * 
Ceskoslovenské kultúrne stredisko v So

fii v spolupráci s Hudobným informač
ným strediskom v Bratislave usporiadalo 
z priležitostí 20. výročia SNP '7 koncer
tov slovenskej hudby v Sofii a v ďalších 
mestách Bulharska. účinkovali sólistka 
opery SND Anna Peňašková - spev a 
odborný asistent VSMU Ľudovít Marcin
ger - klavír. Všetky koncerty boli obe
censtvom veľmi dobre navštívené a ohlas 
bol mimoriadne srdečný, ako o tom sved
čia zprávy a články v bulharských no
vinách. Umelci dostali pozvanie na d'alšiu 
sériu koncertov a na účinkovanie v so
fijskom rozblase i televízii. 

• • • 
Liberecká opera chystá československú 

premiéru Zásnub v San Dominigu . od 
Wernera Egka. 

• • • 
V rámci výmeny koncertných umelcov 

medzi Krakovom a Bratislavou bude po
hostinské vystúpenie dirigenta bratislav
ského rozhlasu Bystríka Režuchu v Kra
kove a dirigenta krakovského rozhlasu 
Jerzega Gerta v Brat islave. 

• • * 
Tri sólistky opery SND ·vystupovali v 

zahraničí v Hoffmanových poviedkach: 
Alžbeta Svobodová ako Olympia vo vie
denskej Volksoper, Anna Peňašková a 
Drahomíra Královcová ako Antónia s La
t ernou ma.gikou - prvá v USA, druhá vo 
Viedni. Peňašková sa okrem toho zúčast-
nila na trojtýždňovom zájazde orchestra 
Bohuslava Martimi z Brna a skupiny 
sólistov,. ktorí v decembri predviedli v 
Taliansku Veselohru n a moste a Dona 
Pedra (de Fa lla); z banskobystrickej spe
vohry sa na zájazde zúčastnila Dagmar 
Rohová. A. Kucharský prijal úlohu Cania 
v Klagenfurte a podpísal zmluvu na dvoj
ročné účinkovanie v Salzburgu. V Dráž
ďanoch naďalej pohos tinsky vystupuje 
Bohuš Hanák , v Lipsku dr. Gustáv Papp. 
Tibor Frešo pohostinsky dirigova l vo 
Wroclavi, Gerhard Auer v Drážďan~ch a/ 
An'"• Burnno.,ký vo W!llenb""'j : 



ROMAN BERGER 

, 

Uvod k analýze 
(Pri prílefitosti rozboru ll-ej časti Kvarteta l. Zeljenku) 

Na otázku "Co je hudba", možno odpovedaC v zásade dvojakým spôsobom: 
a) zatvárime sa mysliteľsky a povieme nejakú (pokiaľ možno zložitú) vetu o tých 

citoch a tónoch • . • 
b) so skromným remeselníckym profilom povieme sakramentálne: "Hudba je, 

ked' ..•... " a vyrecitujeme zoznam: Melódia, rytmus, akord, modulácia, motív, 
harmónia, polyfónia, téma, sadzba, kontrast, Alberti-bas, metrum, inštrumen
tácia, imitácia, allegro, rotácia, diskant, atd'., atď. 

Občas sa stane, že niekto v jednej alebo v druhej vete niečo vynechá; podla 
toho, čo vynechal - nevznikne alebo vznikne väčší alebo menší ška ndál. 

Ale ináč - zdanlivo vera individuálnych a spoločných, súkromných a oficiál
nych názorov vyplýva viac z rozdielov v slovoslede, pripadne závisi od toho, či 
odpovedajúci hovorí plynule alebo kokce. (Plynulost reči a hlasitosC sú často pod
mienené spoločenskou pozíciou, koktanie môže vyplýva( aj z uvedomovania ·si zlo
žitosti problematiky.) 

Odpovede prvého typu dáva profesionálna estetika. 
Odpovede druhého typu - hudobná teória a - pochopiteľne - predovšetkým ona 

nás môže zaujímaf. 
. Situácia je taká: mám pred sebou partitúru, v ktorej nenachádzam takmer nič 
z toho, čo má podľa teórie hudobná skladba obsahovaC. 

Ani melódia, ani harmónia, ani kontrapunkt, ani téma, ani motivická práca, 
ani rytmus - v tom zmysle ako sú jednOtliVÝmi náukami definované. 

Co teraz? 
Ani monódia, ani homofónia, ani polyfónia ••. 
Co si s tým počaf? 
Ani piesňová forma, ani sonátové allegro, ani fúga ••• 
Keby som bol kritik - antimuzikant, nemal by som starosti. Teoreticky by som 

,,dokázal" - že "Toto" nie je hudba! 
Keby ..•.• , 

Bolo by iste nespravodlivé obviňovaf teóriu z toho, že vopred nepripravila aspekty, 
pojmy a metódy analýzy primerané najnovšej hudbe. 

Nazdávam sa však, že ne po u ž i teľ no st súhrnu teoretických vedomostí, ktoré 
servíruje (čest VÝnimkám) súčasné hudobné školstvo - nepoužiteľnosC pre analýzu 
velkej časti súčasnej hudby, má korene v skutočnosti, že teória nedorástla anJ 
k tomu, aby · v e d e c k y v y s v e t l i l a hu d b u m i n u l o s t i, napríklad hudbu, 
k torú yytvorili najväčší majstri na báze systému funkčnej harmónie. 

Prejavom zaostalosti hudobnoteoretického myslenia je nesporne izolovanosf jed
notlivých -disciplín (zobrazením toho je napríklad v školskej sústave rozdelenie 
predmetov). 

49 



- ·· · ká - k 0 harmónii náuka o kontrapunkte. 
Existuje nejaká náuka o melodu,_ ~eJa. na_u a ··uka ' 0 hudobných formách. 

o inštrumentácii, o rytll!'e a ~ : lS!:J b ~ovm: · ~ • : .. : č~a; je iste horšie - servírujem~ 
S ~ohorovným kfudo~ tletolin~u l ~!: ~o::a~mu sme si zvykli hovoriC ,.hudobna. 
iným, tak ako keby Jednot ve z oz...., • nešlo 0 n a d r ad en ú k ate-
reč" - existovali v skl~~e vedra ;;eb~ a.~o :~b~c~u (alebo iných?) vzťahov týchto 
g ó ri u formy, vznikaJUCU na z~~a ~ e u.~ n áln systémom (v zmysle logi
zložiek, determinovanú v posledneJ ms_tanc~ a~t~éh:u'materiálu a stav myslenia 
k ) ktorý odzrkadfuje s t a v poznama a us c 

y . t "'ľ 
0 tomto - a v tomto ma.ena !· · , mievavo po svete s teoretickými 

Myslím, že niečo nie je v ponadku, a~t c~odtme ~~la od tých aké mal snáď voľa-
vedomosťami, ktoré sa v mno~om kva a tvne n~ 1 • 

kedy člen dvorskej kapely grofa X anno 
1 
d~minl ·. ·~ a ·s P ek tu j e d n o ti a c eh o 

Možno sa právom nazdávať, že nee.~ s en_<:_ l néhó rudskou' mysľou na hudob
v š et k Y P r e j a vY akustického materlal_u, povysc: ne. hudby~ Inakšie povedané: 
ný, je príčinou nejasnosti a. ned~rozum~n-' okolo s~c~s ab~trakcie, ktorá by u:n~žnila. 
chýba vyšší stupeň abstrakCie v Jedndotb~c~ nátt!rá' by odstránila subjekhvlzmus 

b"ť ten arcipotrebný krok k ve ec os l a ~- , 
:r~g~osticizmus, ktorý v _h';ldobnom svete tak stras1. 

lViáme pred sebou parht~ru. Tš nevybočil z platného ,.bontónu" -
Už som povedal (samozreJ~e - ab?' ~o~ P~;trilo by sa teraz povedať (tiež aspoň 

povedal som ,.tak· z~ruba") -: 0?, v neJ me Je. 
tak "podľa oka"), co v neJ J ~· 

Cítajme teda zfava doprava: . - . .• . 

) 
T dičné nástroje - ba to naJusrachtileJsie zoskupeme. 

a ra . kf' -
b) Ostali tu osnovy aJ uce. .. ko taktové) určujúce čas meraný v sekun-
c) Ostali vertikálne čiary (vyzeraJU a ' , 

d) ~:!iesto obyčajných nôt sú či~I?' , (dlhšie, ~:atšie) a bodky (prvé aj druhe: 

slabšie a silnejšie _- ot ~?:rn~~v:.~b~Y~=ive~é _ ide potom o glissandá. 
e) Ciary sú vodorovne al: ~ Sl ~· . tom nezvyklom zápise. Tvraím- že to 
Tak predsa niečo. A navyse. p~bl:m n:te Je ! zjednodušujem ••. ). Tak predsa t~ 

isté by sa dalo zapí~a.ť ,.normalne ~VI~m, t!e na hudbu nestačilo. Ale .•• povedali 
niečo ostalo; samozreJme - samo ose e Y 
sme, že tam viac nie -r~ . to .skutočne pravda, že tam nič v}ac nie je? 
Mus~me sa vš~k spy ~ :ol:zku: Aké je to, z čoho "vychádz~"? . 
Mus:me položd ~ a._spton . ·k. to n etrpezlivý a stihol si zahundrat: ". .. a štruktúra. 
Tu a tam je uz ts e m e 

- čo?" 1 šláger bestseller. ~oužívame bo· 
Ale mne sa to n evidí. Stal sa z toho s o_va to s~áď iné ked ho použijeme 

často, keď jednoducho nevieme, ka~ z kon:!~ ~!emi to n evidí' poveda(: komponu-
v prenese~om zmysl\slo;:J~sk;::;~i:; ,:~u že je to... pravda! 
jeme, pocuvame - s ru · . ~amiesto _ prečítal som článnk" -

Ale je to taká pr!l'vd,;t, ako. k ed ~~~l~ o štamperlík :;.iac" - "-- štruktú.r~ 
"prečital som št~turu.t, n::me~:o~~ný") _ alebo ked poviete namiesto: ,.chťlď uz 
viac" (alebo: ".··Je pres ~ ur~ ... 
do čerta!" - ,.choď do struktury, · ýtat jedine· Do a kej štruktúry 

Na takto formulovaný povel mohol by som sa sp . " . 

čoho?" , - ~ . -~ j ko u s poriad a nie (nie množinu) 
Struktúra neznamena mc v1a~ .a ll;1c me~e a systém" v logike - ide o termín 

V z ( a h 0 V v S y S t é m e (nemyhť Sl S pOJmOm " 

kybernetický). , ~ otázka vyplývajúca z konšta~ 
_ Keď sa d~hodne~e, }e skladb~ r :::t:~zv:ť n;:;systémy (bežné "ú>eky", "frag: 

tácií, že "am - a~•· .. ' bude ~me . h i "t· kého náhľadu na skladbu) - ktore 
men ty" a ·pod. su odzrkadlemm mec an ~ lC 1 t, i ? 

- ť -- -die homofonie, po Y on e · 
nezodpovedaju kri er~am mo~~ , ysleli pri príležitosti vynálezu musiq concrete 

Spravidla_ duchapln!, Francuzt V!X: nás niekedy použivaný "zvukový predmet" by 
termín "obJect. sonor.e, - Te~~tal . Ty·m viac že sa tu vynára súvislosC s Gestalt~ 
bol snáď aspon provtzorne pr~Ja e n?". . • 
psychologie - s jej ústrednym poJmom tvaru. 
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· Vnímané tvary predmetov. 
Námietka je jasná: akože, ved je to podvod - použivaC pojem predmet tam, kde 

·konštatujeme práve neprítomnosf akéhokoľvek známeho tvaru?! Amorlné pred
mety? 

A je to námietka oprávnená, nakorko bolo potrebné predoslat, že conditio sine 
Qua non každého predmetu, systému, stroja, a:ď., atd'. - je o b m e d z en i e v a
r ie ty. 

To vša-k je súčasne odpoveď n a otázku (už sme jU naznačili v úvode), k torú 
len teraz môžeme vyslovif: existujú spoločné znaky - nielen melódie, motívu, témy 
alebo - rôznych akordov, harmonických súvislosti atď., ale sp o l o č n é zn a k y 
ak ý ch koľ v ek hudobných pr v k o v? Alebo: sú rubovofné prvky hudobnej 
formy (motív - akord - kontrapunkt - rytmus - inštrumentácia etc., etc.) porov
naterné? Majú spoločného menovateľa? 

Opakujem už raz uvedenú odpoved': Každý z týchto a mnohÝch ďalších javov 
je výsledkom obmedzenia variety. J e výberom (n) prvkov z množiny prvkov M, 
pričom platí M > n; a. ďalej: je u s p or i ad an í m týchto prvkov; pojmom vyjad
rujúcim toto usporiadanie j e práve naša stará známa - štruktúra. (Každý takýto 
- všeobecne povedané - systém, pre dmet, obsahuje veľké - vraj nekonečné! · -
množstvo najrôznejš~ch štruktúr.) 

z toho aspektu všetky spomínané hudobné javy, akékoľvek prvky sklá'dby s ú , ·• 
p o r o v n a t e r n é a . . . !lrinci!)iálne azda aj meraterné! 

Možno v týchto súvislostiach vysloviC hypotézu, že sa tu ukazuje nevyhnutnost 
zavedenia jednotného kritéria pre posudznvanie hudobných fenoménov, n adr ade
ného kritéria hudobnej formy, kt~ré by bolo možné označiC ako mie 1· u uto r
movani a 

Vráfme sa k našej yartitúre ... 
Ak zistíme, že naše ,.zvukové predmety" (nemýlie si s predmetom chápaným 

všeobecne): a) sú výsledkom výberu, a navyše b) prejavujú vnútorné usporiadanie 
- potom splňajú prvý a elemenlárny postulát a sú na tej m platforme porovnateľné 
s tradičnými prvkami hudobnej formy, a tým oprávňujú - a to znamená: zaväzujú 
hľada~ ďalšie charakteristiky. 

.Jedine správne bolo by teraz pokra·!!ovaf otázkou; či usporiadanie vybraných 
akustických elementov môže byt rubovoľné? Seriózna a vy ~erpávajúu od!)oveď 
nie je momentálne prakticky možná. Pokúsme sa - nie vyhnúC sa - ale urahčif si 
aspoň situáciu: usporiadanie jednotlivých štruktúr a vzájomné vztahy tých to štruk· 
túr pref,.o.vujú sa navonok ·komplexne ako zmyslove postrehnuteľné tva ry toho
ktorého hudobného javu. Položme si preto "náhradnú" otázku: aké sú najvšeobec
nejšie znaky f o rm o v ý c h j e d no ti e k skladby - (vynechajme tu elemen
tárnejšie jednotky jednotlivých z l o ž i e k formy: · motív, akord etc.) - konci
povanej na základe systému funkčnej harmónie? 

Musíme vymenova( prinajmenšom tri: 
a ) ohraničenosf v čase a priestore, b) jednota, c) dialektika momentov výraznej

ších a menej výrazných. 
To znamená: n ej d e o ľ u b o v o r n é u s p o r i ad a n i e ľubovoľného výberu 

prvkov. ' 
Vráfme sa opäf k partitúre: nazdávam sa - ak totiž môžeme konštatovať, že 

jednotlivé zvukové predmety vyhovujú uvedeným kritériám, pJtom ich mu s 1m e 
ak ce ptovaf ako hudobn é javy, a môžeme sa pustiC do skúmania, či ich 
zoradenie v · čase má opodstatnenie, či v danom prípade možno hovoriť o hudobnej 
forme, alebo či máme do činenia s akýmsi konglomerátom. 

Do . čela sa tu vysúvajú podobné kritériá, aké boli vy3lovené doteraz. Budeme 
iste od celej skladby požadova€ nejaké minimum jednoty. Emp:ria nás učí, že: 

a) je potrebná homogénnost m a ter i á l u (celého) v nejak ej dimenzii (pričom 
je azda potrebné poznamenať, že sotva sa dá po3tulovať rovnocennost fubo
vofných dimenzii), 

b) usporiadanie zvukových predmetov - podsystémov v rámci celej skladbY. -
systému je nevyhnutne posudzova teľné z aspektu mi e ry v z á jo mn e j p o
dobnosti, 

.c) podobné ako v rámci fubovofnej formov ej jednotky (včítane zvukového pred
metu) - podobne aj v celej forme vznikajú momenty viac alebo menej výrazné. 
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Mohli by sme azda povedať, že hudobná forma je ·sledom podsystémov lepšie 
alebo horšie usporiadaných - hudobný "striedavý prúd". Mažem,e sa preto 

- pýtai:, do akej miery sú vztahy medzi týmito - jednoducho povedant} -: výx:az
nejš:mi a menej výraznými momentmi usyorladané. (Ponecháme stranou otázku, 
či a · kedy "lepšie usporiadaný" = · výraznejší), 

d) každá formová jednotka má energetickú .tendenciu - bud' zachovaf akýsi 
stav rovnováhy; alebo sa od neho odchyľovaf. Nemôžu byf pret~ ľahpstajné 
vztahy v celom systéme aj z tohto aspektu. 

Dovolím si tu vyslovif názor: a k j e v ô b e c m o ž n é nejaký sled zvukových 
predmetov skúmaf v rovinách daných. uvedenými a spektmi (ak existuje n ejaké 

. laké?] minimum znakov adekváf.ny<;h uvedeným aspektom) - že je to dostačujúca 
pôda pre tvrdenie, že máme do činenia s hudobnou skladbou. 

Aby sme sa však nemýlili: samotné zavedenie pojmu "zvukový predmet" a lebo 
primerané používanie pojmu "štruktúra" a hociktorého ďalšieho nezmení zásadne 
situáciu. Aj "najexaktnejšie pojmy" neexaktne použité stávajú sa rekvizitami tmár
st'Va. Lebo napokon: neexistujú "exaktné pojmy" - ale "exaktné myslenie". 

A tu sm·e dospeli k bodu, v ktorom sa musíme vrátiť k už vyslovenej téze, podla 
ktorej hudobnú formu je možné a potrebné považovaf za systém; doplníme to teraz: 
ide o dynamický systém, kto1'ého jednotlivé stavy sú vektormi (n) zložiek, a že 
tak medzi zložkami týchto vektorov, ako aj vektormi samotnými, existujú pravde
podobnostné vztahy; že tieto · vzťahy môžu za istých okolností prerásf do roviny 
funkčných vzfahov. 
· (Nepochybujem, že popri takto formulovanom [iste neúplnom] pohľade na 
hudobnú formu sú mysliteľné iné - azda aj s väčšími predpokladmi exaktnosti -
očakávaf ich môžeme zo strany matematiky [nemý_lif si s počtami!]. Nie je mojou 
vecou sugerovaf, či to bude 'kombinatorika, či topológia, štatistika či teória množín, 

· algebra alebo teória grafov, či teória hier etc., etc. Napokon treba konštatovať, že 
tu a · tam sa ·už s niečím . začalo. V každom prípade bude však prítomná logika.) 
· O čo napokon ide? V neposlednej miere o zvýšenie jednoznačnosti našich výrokov 
o hudbe; zatiar sme tak d'aleko, že považujeme za samozrejmosf, že mnohé vety, 
którými "definujeme" jeden hudobný jav - platia rovnako o inom - odlišnom! 

Jedine vyšší stupeň abstrakcie a exaktnejšie myslenie môžu byC cestou k tejto 
· jednoznačnosti, môžu ukázaf, ktoré premenn é komponenty a v akých súvisoch 

·treba vziaf do úvahy pri analýze hudobného diela. 
V podstate ·S<ltll chcel iba načrtnúC požiadavky, n a aké má právo dnešný skladateľ 

voči teórii a kritike. 
Skladateľ má azda väčší nárok na zhovievavos€ n ež teória a kritika, ktorých 

profesionálnou po'Vinnosfou je intelektuálne zvládnu.f problematiku súčasného ume
nia a ve c o e ho v orie o vec i ach. (Len potom budú tieto discipliny schopné 
pomôcf orientovaC sa tak skladateľovi, ako aj . poslucháčo'Vi.) 

Okultizmus, ktorým je ~sto impregnované myslenie o umení, je možné snád' 
niekedy cháyat, ale fažko hu osyravedlňovat. 

Clovek · okrem · toho, že túži po poznaní, má snád' ešte jednu protichodnú -
a viac alebo menej potlačovanú túžbu: túžbu po Tajomstve (potrebuje akéhosi 
VeľRého partnera •.. aby _ mohol meraf svoj ·význam?). 

Starí majstri mali svojho BohJ. - a snád' aj -preto boli oveľa triezvejší v svojich 
názoroch na umenie. Súčasný človek často práve v umení hfadá svoje 'l;ajomstvo. 
A nechce sa zmierif s tým, že o skladbe - altO o každej inej veci, treba predo
všetkým mysliet v reláciách: dobre alebo zle urobená. 

Dostávame sa na klzký terén, ked' začneme .od druhého konca: páči sa - nepáči 
sa; lebo páčif sa môže aj dobre ••• aj zle urobená skladba. A nepáčit sa - tak isto! 

Je nedôstojné dnešného človeka pestovaf mágiu a veštiC z letu vtákov. 
Zdá sa mi, že niet dôvodov, aby sme mali pochybovat o poznateľnosti hotovej 
hudobnej skladby. · Aj tak nám ostáva nádej, že mechanizmus, ktorého je pro
duktom - mechanizmus hudobného myslenia, ostane tou povestnou kybernetickou 
- ·;,čiernou schránkou" - do ktorej prcsfahujme to TajolllStvo. 

Nevyhnutná nádej, lebo maximálny mysliteľský úspech človeka: úplné poznanie, 
najzložitejšieho aparátu prírody a možnost jeho umelej reprodukcie boli by súčasne 
krachom ""- ·popri matema tike najimpozantnejšieho produktu · tohto aparátu: umenia! \ 

Vráfme sa k partitúre.. . .Roman Berger 
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O VZŤAHU UMENIA 
K TECHNIKE Ml LOŠ NAVRÁTI [ 

ÚVODOM VEEMI VSEOBECNE A TROCHA FILOZOFICK~ 
. Ak mán;e hovoriť o dehumanizácii ume

nt~, musime vychádzať z jednot livých 
POJmov dehuman izácie a umenia. Ne
chce;n tu. strašiť pitvaním, ale predsa 
musim zacat z dorozumenia. Z čoho vy~ 
rastá tento p ojem a kedy vstupuje do 
p opre?ia? Vždy, keď sa príliš prudký 
techn;cky r ozvoj, n esený pomerne málo 
Iuď~I, ale _ov~lyvňujúci život mnohých 
!~di, p ostavi numo organického ľudského 
Z1Vota. Jednoduchšie povedané keď člo
vek ~myslen~ širšie) nemôže 'vzniknutú 
techniku zvladnut prakticky . . 
d b'" · ' Sl JU po-

ro_ t. aJ v svojom myslení a keď sa mu 
s:ro.~ou c~dzotou (neorganičnostou svojho 
~Ja ) zda obludnou. Prekliatie je v tom 
ze sa ňou musí zapodievať ovláda jeh~ 
n;yslenie a cítenie, a n emôŽe sa venovať 
:am s:be ako. človek_u. Jediné východisko 

keďz': 'V_ÝVOJ techmky nemožno zastaviť 
- slovami K. Kosíka je v tom že "l 
vek m · od . • "c oď 

1
.. us1, P roi:nt automat izácii šir šie a 

11: SJe sfer~ svoJho konania, aby uvoľnil 
pnes~.or a cas ~k~točne ľudským pr-oblé
mom . Ťažkosti su však v tom, že v nie-

kt?~om období ide vývoj techniky rých
leJš!e, než si ju človek stačí Podrobiť 
t~kže často v~iká u človeka pocit úzkos~ 
tl , prav~a, skor z pomalého tempa adap
tácie n~z Z? samotnej techn iky. Z tohto 
fr~m~ma ~J reči , že technika človeka zo-
r UJe. s~ to. však reči neopodstatnené 

leb? teci:mka Je t u nevinná. Zotročenie sÍ 
ľtt~ha spost?bujú sami svojimi vzájomný
~~ vztahm_I. Technika je vzhľadom na to 
~relevantna. AJ ~~jvážnejšia diskusia fi-
~~fov 0 t~m! CI technika oslobodzuje 

a ~ o zotrOCUJe, prakticky zostala na 
mr!vom bode, lebo na túto otázku ne
~o~no odpovedať jednoznačne. Zotroču
JU~l- a oslobodzujúci el ement techniky je 
t ob z vzhladom na človeka v histó .. 
takmer v rovnováhe. · ru 

Nemožno uvažovať ani tak že dnešn, 
stav _techniky zdehumanizo~al súčasn~ 
~eme. V umení, nakoľko je ono p ozna
~um,. ?drazom a tvorbou skutočnosti ob
JaVUJ';' sa v_ primer anej podobe vŠetky 
problemy vyvoja človeka vra'tane t h 
ni~ ' ec-

UMENIE A SKUTOCNOS'l\ HUMANIZMUS A UMENIE 

. Skutočposť sa mení, mení sa aj ume..
me. ~enz_e _čo je t o skutočnosť? Je to len 
to, c~ vidime, alebo aj to čo je nám 
skryté? To skryté je často podstatnejšie 
a pre~o sa ho muslme zmocniť všetký ! 
P_rostne?karni.. Použijeme výklad K. K~~ 
síka . z Jeho :J?Ialektiky kon krétneho. Po
~nam~ praveJ skutočnosti sprevádza de
struk~Ia . pseudokonkrétnosti, rozbitie 
zdanliveJ konkrétnosti; "aby svet každo
dell?~J oboznámenosti bol predvedený v 
sv?Je_J skutoč~~sti, musí byt vytrhnutý 
z Intn;me zfetišizovanej dôvernosti a od
h aleny v od;udzenej brutalite." To zna-· 
mer:á! ak ma byť skutočnost spoznaná v 
~VOJeJ podstate a nielen vo vonkajších 
J~voch, musí vykonať násilie na zjavnos
h ac?. Obraz sve_:a v__~oko'nalejšom pozna~ 
n! ~e oveľa zlozite]sr a iný, n ež ako ho 
VIdrme "n a prvý poh!ad". Preto aj obraz 
sveta v umeleckom diele môže (a: -musí ) 

byt _iný, než ako ho vidíme v konvenčnej 
"kazd<:dennosti"'. Aby umelec p oznal· 
v_l~s~ny svet, musí na ňom vykonať ná
Silte . Umelecké dielo, k toré mieri" d o 
stre~u p odstaty alebo do jej časti zväčša 
nema fotografické obrysy pseudokonkrét
neho sveta. Keďže ale cesta k pravému 
po~aml;:l. skutočnosti je nepriama, kiu

· kata~ moze u!l,?elec zablúdiť, nemusí prísť 
do Cieľa a moze nám predložiť ako pravý 
:'ýsledok mystifikáciu, ktorá bu de . proti 
clovek~u. To sa môže stat, s tým treba r á
ta~. T11:to ~esta~ hoci a j s možnosťou ~a
bluder;Ia, Je vsak jedine pravá. Zjedno
~ušene zachytenie vonkajšej skutočnosti 
Je však SVOJOU neschopnosťou vystihnúť 
podstatu omnoho neľudskejšie. Preto aj 
tvar :-rmeleckého diela, jeho jednoznačná 
zdanlivá zrozumiteľnosť, nemusí byt hod
no!o~, hodr:oto~ dnešnou, lebo to, čo sa 
zda uplne Jasne, jednoznačné, môže by~ 
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·minulé, moze prináležat človeku minulei 
etapy, časť ktorého. je, samozrejme, aj 
v prítomnosti. . Ale umenie, ak je pokro
kové, snaží sa nájsť skôr cestu k človeku 
budúcnosti, človeku ešte celkom nevytvo
renému, nekodifikovanému. človek nevie, 
aký bude, do akej podoby sa rozvinie, 
preto často rešp~ktuje tie konzervatívne, 
akoby nesporné, definitívne (ale už odu
mierajúce) prvky svojej osobnosti. To je 
rozpor yývoja. Na jednej strane túži po 
novom, na druhej strane sa bojí toho 
krutého zápasu o sebá -samého a uchy
ľuje sa · k známosti dobytých pozícií. Hu
manizmus je u~tavičný proces o novú 
tvár ľwistva a umenie ako vec neoddeli
teľne ľudská tento proces sprevádza a má 

všetky znaky jeho rozpornosti. človek je 
teda človekom vo vývoji svojej tvoŕby 
a stagnácia je znakom nečloveka; preto 
aj umenie, ktoré je v súčasnosti vytvo
.rené pre človeka minulosti, je svojou 
podstatou neľudské, lebo si nevšíma zlož
ky ľudského indivídua, ktoré smerujú k 
plynúcej prítomnosti a budúcnost i. Také
to umenie je teda neľudské vzhľadom na 
vývoj člov.eka. A opačne; umenie, ktoré 
je odrazom no vé ho (pohyblivého) hu
manizmu, je neľudské pre človeka mi
nulosti, ktorý prežíva svoju dobu. Tento 
človek (v nás) tvrdo bojuje proti nové
mu umeniu, lebo toto umenie útočí na 
jeho petrifikovanost. 

VZŤAH TECHNIKY A UMENIA HISTORICKY 

Technika a civilizácia majú k umeniu 
:zvláštny vzťah, Neprejavujú sa v svojom 
kvantitatívnom raste, v svojom pyrami
dálnom narastaní, ale v spôsobe mysle
nia, v smere záberu. Nejestvuje preto 
pokrok v tom zmysle ako v technike, v 
zmysle zdokonalenia, ale iba v zmysle 
iného; nového p:'>hľadu. Nie je preto do
konalejšie klasické umenie ako baro
kové·; "zodpovedá len novému spôsobu 
myslenia. Umenie nenachádza ihneď svoj 
nový tvar, zodpovedajúci novému spolo
{;enskému duchu, musí si ho vydobyť, 
prejsť cez nesmierne prekážky. N-epozná
me ho ako pravý výraz, mnohokrát ne
pozná ani samo ·seba. Spočiatku je ne
·ohrabané 'a primitívn-e, ak ho porovnáva
me s vrcholiacim starým umením, · ne
stojí pevne na svojich nohách, nevidí 
svoju budúcnosť do všetkých podrobností 
- no zrodilo sa. A nielenže samo nevidí 
presne, ále ani jeho okolie ho nevidí 
v jeho novej kvalite, nevidí, čo z neho 
vyrastie. Napriek tomu ho treba nechať 
žiť, nechať ho prejsť časovým vývojom, 
aby sa ukázala jeho veľkost alebo malost. 
Tento vývod nie je sice veľmi optimis
tický, jednoznačný, ale inej možnosti tu 
niet. Veľkou .oporou nám tu bude histó
ria umenia, ak ju nebudeme znásilňovať 
a vtesnávať do vopred pripravenvch 
schém. Klasicizmus vstupoval do histórie 
práve tak hanoben·{, preklínaný a zľah
čovaný ako moderné umenie. Jeho jedno-

duchý tvar poburoval nesmiernu techni
ku pozdného bar oka. Len čo však ví
ťazí, ·objavuje sa Beethoven, pod výraz
nou silou ktorého začína ustupovať, a 
tento nový n ástup je opäť komentovaný 
ako barbarská deštrukcia tradície, ako 
nezmyselná výstrednosť atď., aby sa po 
oviádnutí stala znova hamovkou ďalšieho 
vývoja. Nebudem ďalej podrobne rozvá
dzať túto myšlienku. Ide o podstatu. 
Všetko, čo je definitívne hotové, petrifi
kované, je potrebné deštrukciou zrušiť, 
lebo taká petrifikácia sa stáva mftvou 
maskou podstaty skutóčno-sti, stáva sa 
konvenčnou ;,každodennosťou", ktorú tre
ba znásilniť, ak sa má objaviť pravda. 
A táto pravda sa objaví hoci v nezná
mej podobe, známe umelecké .tvary strá
cajú tu svoj zmysel. Nové možno vyjadriť 
len n ovo. Nové t vary· mujú svoje záko
nitosti, svoje systémy, a preto nemožno 
zrovnávať napr. Lutoslawského so Sme
tanom alebo Pend~reckého s Honeggrom; 
Spôsob umeleckého myslenia je rôzny. 
Umelecké dielo vytvára . skutočnosť sú
časnosti, dostáva sa za jej povrch, neza
chycuje len vonkajšie znaky. Preto napr. 
je väčším umením Sostakovičova VIII. 
symfónia ako ' Pieseň o lesoch,, lebo kým 
tá prvá siaha k podstate skutočnosti, tá 
druhá je len predstavou (povrchnou) 
skutočnosti. Umelecké dielo n emôže byť 
nahradzované pravdou všeobecnou. 

STAROSTI SO SúúASNOU KOMPOZIÚNOU TECHNIKOU 

Východisko je nechať umenie vykryš
talizovať v diskusii, a nie ho obmedzovať. 
J e vonkoncom nes-právne predkladať 
dnešnému umeniu ako vzor umelecké po-. 
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stupy umelcov 19. storoČia. Umenie dôb 
poštových dostavníkov nemôže a n e
s m i e byť . smero:lajným pre urr:tenie do-
by kozmický~h letpv. -

Samozrejme, pred umelca nemožno 
predložiť umelecký postup, ktorý mu nie 
je vlastriý, v podobe n ormy. Napr, nútiť 
ho do abstrakcie vo výtvarnom umeni 
alebo do. kompozičných systémov, ako sú 
p unktuahzmus, seriálna metóda, totá lna 
organizácia, aleatorika, alebo do výslovne 
technických postupov elektronickej alebo 
konkrétnej hudby. Na druhej strane ne
možno ich skladateľovi zakazovať ako 
nedovolené, ak prichádza k nim logicky 
ako k svojmu vlastnému výrazu alebo 
ak nimi potrebuje prejsť. Kompozičný 
p ostup v zmysle· " technika" ešte nezaru
čuje ani hodnotu ani nehodnotu. Na tom
to stupni uvažovania vlastne už sme. 
Zostáva tu do istej miery skrytá, ale 
postrehnuteľná námietka: či sa nestech
nizúvajú tieto nové systémy až príliš a či 
nie sú príliš poplatné svojím povrchom" 
povrchu techniky. Technika ~o všeobec
nom zmysle sa prejaví i na technike 
skladby, pravda, očarenie nad novými 
prostredkami vedie umelca k absoluti
zácii výlučne t echnickej stránky, ktorá 
časom neobyčajne rýchlo starne. Dnes 
n ám niektoré "novinky" v rýdzo technic
kom usporiadaní pripadajú svojou archa
ičnosťou do istej miery komické, ako sa 
to p rejavil:> napr. vo filme, ktorého tech
n ické novosti 30. rokov pôsobia na d neš
ného diváka a ko tisícročné. 

P odobne je to vo všetkých oblastiach 
teda i v hudbe. (Zmechanizovaná niner~ 
s kľukou, hracie strojčeky baroka me
chanický panharmonikon z dôb B;etho
vena, orchestriony,_ mechanické klavíry 
20. a 30. rokov; a je možné, že tak isto 
b u dú pôsobiť aj pr vé elektronické ná
stroje a k ompozície konkrétnej hudby 
kde je často viac opojenia z techniky ak~ 
umeleckého zvládnutia.) Pravda, musí
me predsa len robiť rozdiel medzi hrací-

mi strojčekmi a elektronickou aleb o kon
krétnpu h udbou, hoci niektoré zretele sú 
spoločné; t reba ich vziať -pod ochranu 
lebo ich prínos aj p ri svojej r ozpornosti 
je už d ne s n esp orný. Dodekafónia se
r iálne metódy sú skôr odrazom raci~nál
neho ducha dnešnej doby než zjavnej, vi
diteľnej civili7.ačnej techniky. Ako urči
tá protiváha je tu improvizačná aleato
rika. Neseriózne yýstrelky tu nebudem 
komentovať. Čistá technickosť elektroni
ky a k onkrétnej hudby sa prejavuje vo 
výrobe tónov. Elektronický tón vzniká 
"bzukotom" elektrónky generátora, ktoré
ho pôvodný slabučký šum je v zosilňo
vači niekoľkonásobne zosilnený a môže 
byť zas " te chnicky'· rôzne modulovimý a 
filt rov aný. Zásah človeka je tu v kon
š trukcii príst rojov a v kompozičnom p-o
stupe a nie vo vlastnej výrobe počutého 
tónu. Konkrétna hudba je v svo jej DÔ
vodnej podobe "vynález" rozhlasový, k to
rý vzniká obratnou a n ezvyklou manipu
l áciou s mikrofónom, s rýchlosťou natá
čania a montážou d o konečného tvaru 
na magnetofónovom páse. Od el-ektronic
kej hudby sa líši t ým, že primárny tón 
nie je vyrobený umele, ale hudobn.Ým 
nástrojom alebo i nehudobným, ľudským 
hlasom atď., a j~ho výsledok vzniká až 
v jeho zvláštnom zachycovaní a montá
žou kon k ré tny c h zvukov a tónov. 
Ziá sa, že toto encyklopedické vysv·3tle
nie tu nie je na miest e, ale týmto exkur
zom chcem dokázať, že a j " technické" 
umelecké oblasti sú ľudskými záležitos
ťami a že im nemožno a priori prisudzo
vať a lebo nalepovať dehumanizačný cha 
rakter.'Kam teda, na ktoré dvere nalepí
me ten št ítok, keď ho u ž držíme v r uke? 
Ak je to potrebné, tak t a , kde je človek 
retardovaný, kde mu to bráni vo vývoji. 

ZÁVEROM O HRANICIACH UMENIA 

Predovšetkým musíme naše hranice 
realizmu rozšíriť asi v tom zmysle, ako 
o tom hovoria francúzski komunisti L. 
Aragon a R. Garaudy. Presné hranice 
umeleckosti sa, pravda, súčasníkom ťažko 
vymedzujú, príliš sa rozplývajú, chvejú. 
L en z väčšej diaľky sa nám táto č1ara 
javí určitejšou a pevnejšou a veľké diela 
vystupujú do p opredia akoby z hmly. 
Vyčkávať, pochopiteľne, nemožno; pokusy 
o hodnotenie musia ísť zároveň s tvor
~ou, a tu dochádza k tým nepríjemnos
tiam a omylom. Pri fundovanosti krit.\ ""a 
(aj v?ímateia) možno, -pravda, predpokla
dať, ze taký a j v najsúčasnejšom umení 

p ozná jasnú hodnotu a nelhodnotu a 
približovaním týchto dvoch m ''Sl·en'·í-ch 
bodov prich ádza k určeniu hraníc. Uve
diem dva príkl ady. Benátske hry a Tri 
poémy Witolda Lutoslawského sú nespor
nou ,hodnotou, naproti tomu niektoré re
cesné výstrelky Johna Cagea sú nehod
notou, ak prijmeme umelecké dielo ako 
estetickú materiálovú štruk túru so spolo
čensky p ôsobiacimi elementami. Ak obe 
odmi~tneme, bude to neznalosť a igno
ranstvo, ak obom nadšene zatlie3kame, 
bude to snobizmus. Ide teda o to: poznať 
a hlboko kriticky vnímať. Bez predsud
kov a ilúzií. Miloš Navriitil 
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po e 1 1 rK t latinského spevu 
Tisícročné jubileum príchodu byzant 

skej misie do našich krajín, udalosť mi
moriadneho kultúrnohistorického význa
mu, je zvlášť vhodnou príležitosťou 
zamyslieť sa nad počiatkami hudobnej 
kultúry a zrekapitulovať si, čo sa možno 
dozvedieť o najranejšej fáze dejín umelej 
hudby, ktorú u nás r eprezentuje slovan
ský a latinský boh oslužobný spev. O slo
vanskom speve existuje veľké množstvo 
zaujímavej a h odnotnej odbornej litera
túry, no problémom štúdia latinského 
spevu sa, žiaľ, nevenovala patričná pozor
nosť, hoci - a dnes je to už nesporné -
i latinský spev je súčasťou kultúrneho 
dedičstva viacerých storočí. Pretože naj
mä najstaršie dejiny latinského spevu sú 
najmenej preskúmané, môže byt p oslanie 
týchto riadkov ozaj skromné: nepôjde tu 
o nič iné než o upozornenie na určité 
úda je (známe a h ádam doteraz n eznáme, 
resp. nezúžitkované), ktoré sa priamp či 
nepriamo môžu dotýkať aj nás a ktoré 
azda dopomôžu k názornejšej predstave 
o prvých dobách latinského spevu u stre
doeurópskych Slovanov1. Nakoľko z tých 
dôb nemáme žiadne liturgické knihy -
najstaršie priame pamiatky pochádzajú 
až z 12. storočia - budeme mat do čine
nia len so zmienk:.1mi, údajmi a n arážka
mi, ktorých h istorická hodnota je síce 
diskutabilná, ktoré však i tak treba po
znať, pretože z nich vyplýva dôležitý po
zitívny uzáver: začiatky latinského boho
služobného spevu tak ako inde, aj u nás 
velmi úzko súvisia s počiatkami kresťan
stva. A tak sa dostávame až do 8.-9. sto
ročia. 

Roku 796 Pipinove vojská spolu s voj
skami slovanských kmeňov definitívne 
zvíťazili nad avarskou ríšou, rozprestiera
júcou sa na území neskoršej Veľkej Mo-

ravy, Panónie a dnešného Slovenska. Z do
bových prameňov vieme, že krátko p o
tom, zrejme v tom istom roku, niekde 
pri Dunaji v Pipinovom tábore sa schá
dza prvá porada, kde sa prediskutovali 
otázky súvisiace s christianizáciou novo
získaných oblastí. Zúčastnili sa na nej 
kňazi z biskupstva sornohradskéh o, pa
sovského a akvilejský patriarcha Paulin. 
Najnovšie výskumy síce veľmi presved
čivo dokazujú, že pôsobenie dalmátsko
istrijských kňazov neslobodno podceňo
vat2, zdá sa však, že biskupstvo predsa 
len zohralo n ajvýznamnejšiu úlohu - od 
r. 798 vlastne už arcibiskupstvo - soino
hradské, na čele ktorého v r. 785-821 stál 
istý Arno, exponent Karla Veľkého a dô
verník Alkuina, .jednéh o z najväčších 
učencov svojej doby; sám - ak možno 
verit prameňom- mimoriadne energický. 
vzdelaný a schopný organizátor, všetkými 
silam( forsirujúci záujmy karolínskej ri
šé. Politickú Jconcepciu karlovcov možno 
stručne charakterizovať ako úsilie o jed
notnú európsku r išu, pokračovanie ríše 
západorímskej. Ciniteľom, ktorý mal spo
jiť konglomerát etnicky i kmeňove rôzno
rodých jednotiek vo vyšší organizmus, 
malo byť podľa predstáv karlovcov kres
ťanské náboženstvo s jednot nou "rím
skou" liturgiou. I keď r. 758-763 dostal 
Pipin od Páp eža Pavla I. r ímsky antifo
n ár a responzoriál a r. 784-91 Karol 
Veiký od Hadriána "gregoriánsky" sakra
mentár, k úplnej fúzii s kuriálnou rím
skou liturgiou nedošlo, nakoľko Alkuin , 
ktorý bol poverený uskutočnením refor
my starogalikánskej liturgie v zmysle 
rímskej predlohy, vypracoval osobitnú 
kritickú redakciu, kde k r ímskemu jadru 
prevzal aj iné, pôvodne franské texty.~ 
To, čo platí o liturgii, platí aj o boha-

1 O Slovanskom osídlení najnovšie pozri Lubomír Havlík: Starí Slované v ra
kouském Podunají v dobe od 6. do 12. století, Rozprav y CSA V, 1963, č. 9, kde je 
uvedená aj ďalšia literatúra. 

2 Informatívne pozri Vladimír Vavi'ínek: Cir kevní misie v déjinách. Velké Moravy, 
Praha 1963, str. 26 a nasl. 

a A. Hauck: Kirch.engeschich.te Deutschlands II., Akademie Verlag Berlin 1952 
( 2. vyd.), str. 430 a nasl. 

4 Anton Baumstark: Vom gesch.ichtlichen Werden der Liturgie, Freiburg im Breis-
gau 1923, str. 53-4. 
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služobnol? speve: nové bádanie prinieslo 
mnoho dokazov o tom, že tzv. "gregorián
sky" chorál v tom znení, v akom ho po
známe_ zo . zápa_?o- a stredoeurópskych 
pramenov, Je skor spev franský než rím
sk-y.5 
T~to "rímska", fransko-alkuinovská li

t~rgta ~a s~a~a záväznou pre celé karo
hnske 1mpermm, a teda aj pre So!no
hJ;'a d, ktorý b?l v intenciách Karola Ve1-
ke.ho povolanY: viesť misijnú činnosť me
dzi stredoeuropskymi Slovanmi G a tak 
vlastne i pre n aše územie. ' 

H?ci .o význame, funkcii a podstate li
turgtckeho spevu sa v západnej cirkvi 
v posledn<?m čase dos.t diskutuje/ predsa 
len .nemozno poprieť, že ani tu niet li
turgte bez spevu a že zavádzanie kresťan
ského n~bože~stva a liturgie zname ná 
vlastne aJ zavadzanie bohoslužobného spe
vu .. Ze t? tak naozaj bolo a že sa to so 
:z~vadzamm liturgického spevu myslelo 
v ažne, do~azujú viaceré dokumenty ako 
n apr. o. 1. "Admonitio generalis" 'z r . 
'789, . k~e Karol ukladá všetkým kňazom 
c:leJ nše "Ut cantum Romanum pleniter 
d tscant et ord inabiliter per nocturnale 
vel gradale officium peragatur ... ",s pri 

t:t:::; t:t:::; 

čo;n ~: zaujímavé n ielen to, že sa tu spo
mma]u, resp . vyžadujú určité litur"ické 
!_mihy (graduál a nokturál), ale aj to, 
ze ne?s~alo len pri n ariadeniach, ale ich 
r~allzacta sa kontrolovala. Jednou z fo
rtem. kontroly boli aj skúšky kňazov pred 
vys':'1ack~u zo znalo~ti "rímskeho" spevu.9 
Na::adema, z ktorych sme uviedli len 
t;kaz~y, neplatili špieciálne len pre naše 
uz.emta: ale d?týkali sa celého franského 
~tatu; 1ch uvadzaním do p raxe sa však 
1ste v.ytv~rali. ur~ité podmienky pre pes
t?vam~ ~~tu.rgtckeho spevu aj vo vtedaj
ŠlCh miSIJnych oblastiach, a teda i u Slo
vanov. Začiatky tu boli zrejme vcelku 
skromné ; kostolov a kňazov iste ešte ne
mohlo byť veľa. Preto sa sotva dá ho
voriť o veľkých sboroch, a ak nejaké aj 
boli, vyt várali sa spočiatku len z cudzích 
fransko-bavorský~h kňazov a klerikov: 
Nemá zmyslu na tomto mieste vymeno
vať ~osto~y, ~áštory, prípadne aj školy, 
ktore v tych casoch na územiach stredo
európskych Slovanov už b oli (výsledky 
archeologického výskumu v tomto smere 
sú v iac než sľubné), na organizácii cir
kevnej hierarchie a liturgie sa však v 
rámci možností intenzívne pracovalo. V 

5 O otázke franskeJ· a • k · d k · · Na tomto . t t b rtms eJ re a eu latinského spevu existuje bohatá litoratúra 
mtes e re a spomenút najmä dôležité stat B s ·· b - · · 

;.:i::~~~schichte ~es romischen Chorals ( A tti del ~ong:e~on fnter~~ti~-/:a~: ~~ 
Bericht. ut' ~ournf;'so1952, str. 271, nn.), Alt u. n eurohmischer Choral (Kongress-

. • . ne u rg , st.r. 53 nn.) a H elmutha Huckeho: Die Einfiihrun des 
~rego;uz:~nschen ~e~anges tm Fra~kreich .. (~omische Quartalschrift 1954 č.g 3-4) 

naJma Gregonamscher Gesang m altromtscher und frankisch.er Vberlieferu 
( AfM 1955. str. 74-87). Prehladne o stave doteraz neuzavretého bádania informu~ 
~· H~ndsc~n:": Sur qu~l~ues tropaires grecs traduits en latin- Appendice, La questign 
ju t~ ~ntt ;n~u~-romam' A nnales musicoloques II, 1954, str. 49 a nasl. Pozoruhodná 

C
eh tez sBa ? ert J. Snow: The Old-Roman Chant v knihe Apela The Gregorian 

6 
a nt, loomtngton 1958, str. 484-503. 

Conversio BagoariOTUm et Carantanorum ipse im e t · 
c.rchiepiscopo pergere in partes Sclavorum et' p~ovidere P o::n~urmpr~l~acemptt. ~rnoni 
.et ec z · t · ff" · • • r egtonem c estas tcum o tcmm more episcopali colere " M t G · 
Historica, Scriptores Xl 9 . . . onumen a ermamae 

7 El ' . . 
.str 1;~-:n,~;:;o ž~a~e~st-:es: Sch.isma in der Kirchenmusik, Musik des Ostens 2 
ost~la cirkv ou' učiacou 11 vy~~~t~:S~·~~~ n!bolo pbrišlo hz výcho~u, záp.ad.ná cirkev bÝ 

s Mon Germ · ' - . .., spev Y ne raZ taku veľku ulohu. 

9 
T · · Htst. Legum sectto II. t. I. pars prior, Hannover 1881, str. 61. 

Rom amže, st:. 234: .. (Interrogo .vos presbiteri) Officum divinum secundum ritum 
-rog ta.norum m ~tat~tts. sollemmtatibus ad tecantandum quomodo scitis" (Inter

a tones examtnatwms, post 803 art. 7) a i . 
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tomto zmysle sú veľmi poučné štatúty 
bavorských cirkevných snemov, najmä 
snemov v Reisbachu, Frizínsku a Soľno
hrade v r. 799-800, kde sa okrem iného 
určilo, že na niektoré sviatky sa má 
bohoslužba odbavovať slávnostne, t. j . -
aj keď t o nie je p riamo tak povedané -
so spevom. tO Zo všetkých ustanovení reis
bašského snemu je však najza ujímavej3ia 
artikula 34, kde sa doslovne hovorí: "Ut 
omnis p opulus honorifice cum omnis 
supplicationibus devotione humiliter et 
cum r everentia absque praetiosarum ves
tium ornatu vel etiam incelebroso can
tico et lusu seaculari cum laetaniis pro
cedant et discant Kyrieleyson clamare, 
un non tam hustice et nunc usque sed 
melius d isca nt ... ",11 čo poukazuje na sta~ 
robylú prax aktívnej účasti cele j obce 
veriacich na lit urgických obradoch for
mou spevu o exklamácif v národnej re
či.12 Ci sa táto klauzula vzťahovala aj na 
situ áciu u slovanských neofytov, nevedno, 
je to však iste narážka na existenciu 
akýchsi zárodočných foriem ľudovej du
chovnej piesne v strednej Európe. 

Ojedinelé priame údaje o latinskom 
speve u Slovanov pochádzajú až z čias po 
r . 830 a viažu sa k Pr ibinovej dŕžave na 
okolí Blatenského jazera. Tu sa, samo
zrejme, nemožno podrobnejšie zaoberať 
Pribinovou politickou orientá ciou a hod
notiť ju, treba však vyzdvihnúť skutoč
nost, že v Mosaburgu , v Pribinovom sí
delnom meste, boli za jeho panovania 
dva väčšie a jeden menší kostol a v ce
le j jeho dŕžave ich možno napočítať vyše 
tridsat13 (medzi nimi iste bolo veľa dre
vených, resp. malých k aplniek, baptisérii 
a pod.). I Pribinovo kniežatstvo patrilo 
cirkevne do kompetencie arcibiskupa soi-

nohradského ( bol ním v tom čase istý 
Liupra m), k torý p overil istého archipres
bytera Dominika spievaním omše: 
". .. Liuprammus illi pr~sbytero licentiam 
concessit in sua diaecesi missam canen
di ... "tr.. Tento skromný údaj pochádza 
síce z má lo vierohodného prameňa, z ten
denčného spisku franských kňazov, ktorí 
v snahe dokázať zvrchovanost bavorskej 
cirkvi na d moravským ar cibiskupom Me
todom sa neraz uchýlili k nepravdivým 
údajom, no na dr uhej strane je nepo
chybné, že cirkevný spev v Pribinovom 
kniežatstve doložený je, a to zaujímavou 
zmienkou o tom, že keď r. 903 biskup 
Madalwin previezol pred Maďarmi mo
saburskú knižnicu d o Pasova, medzi kni
hami boli aj knihy "bene notati", t. j. 
notované, neumované. 1~ 

Zmienky a údaje, ktoré sme uviedli. 
predstavujú zhruba asi všetko, čo sa o 
tomto skorom období možno o p omeroch 
u nás dozvedieť. Ako sme spomenuli, li
turgické knihy sa z tých dôb nezachovali. 
teraz však už vieme, že zrejme jestvo
v ali, i keď v malom množstve. Zánik 
slovanského štátu a vpád Maďarov zna
mená isté prerušenie kontinuity, no po 
relatívne krátkom obdobi zmätkov sa 
opäť prikročuje - tentokrát už definitív
ne - k organizácii cirkevného života. 
Kresťanstvo, jeho kultúra a spev prichá
dza k nám v podstate z toho istého smeru; 
najstaršie - už uhorské - knihy, ako je 
napr. Szelepcsényiho evangelistár, Anti
fonál zo Stoličného Belehradu, Prayov 
kódex a i. vykazujú veľmi silné stopy 
fransko-románskych vplyvov. Vplyv ger
má nsky začína silnieť až od 14. storočia. 
To je však už iná kapitola . .. 

10 Podra art. 32 iš lo o slávnostné Utánie v obdobi veTkého pôstu, podra art. 41 
o slávnostné omše na mariánske ( !) sviatky a poďla art. 42 o liturgiu na Popelec 
(tamže, str. 229-230). 

u Tamže, str. 229. 

12 V gréckej d rkvi bolo Kyrie v liturgii Marka a Jakuba " ein Ruf des ganzen 
Volkes". Spievanie Kyrie v Galii bolo zavedené (v omši, matutínach a n ešporoch) 
koncilom vo Vaisone r. 592 (P. Wagner: Einfii.hrung in die gregorianischen 
Melodien I , Lei pzig 1911, st r. 72.) 

13 Jozef Cibulka: Pribina a j eho kostol v Nitre, v sborníku Ríša Vefkomoravská 
(red. J. Stanislav) Praha 1935, str. 40. 

14 Conversio, tec. Mon. Germ. Hist. Script. XI, 12. 
iá Podľa Fr. Zagibu: D er Cantus Romanus in lateinischer, griechischer und sla

wischer Kultsprache in der Karolinger Ostmark, Kirchenmusikalischer Jahrbuch 
1960, str. 4 nn. Citát sa mi nepodarilo overit. Richard Rybarič 
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SVETSJ\;\ 
1-J U DB;\ 

JYJ Of{;\ VY 
v. 8. čísle m!n. ročníka SH upozornil 

L adislav Mokry na nové momenty vo 
výskume ~irkevných prameňov Velkej 
Moravy a !ch v~hodnotenia pre počiatky 
hudby. n~šich. narodov. Dnes si povšim
neme m u zlozku hudobnej kultúry rané
ho fe~dalizmu, svetskú hudbu. Skôr sa 
pod tymto pojmom rozumela hlavne hu
dobná. _!ud_m:'á kultúra, ktorej pozostatky 
~~ daJu Vidiet v niektorých archaických 
~nroc~ folklóru. Za búdalo sa však na 
tu zlozku vtedajšej spoločnosti, ktorá 
bola hla':'ným nositeľom tvorby štátneho 
povedomia vytvárajúcej sa ríše zložku 
ktorá vďaka svojmu postaveni~ mohl~ 
P;ectovštekým absorbovať vtedajšie eu
ro~ske kultúrne prúdy - na prostredie 
kniežacích dvorov a družín 
Po~ia~ ide o pramene, s~e tu v naj

ťažšeJ Situá;ii: Nemôžu .ná m poslúži! ani 
zlomky notacu, ako u liturgických · textov, 

a ni _t_radicionálne relikty, ktoré sa nachá
dzaJU .vo folkl~re. Jedinou metódou, ako 
sa mozno aspon ·hypoteticky zmocni! ob
razu tejto zložky hudobnej kultúry je 
komparačná metóda, opierajúca sa 0 ' tie 
zlo~ovité hi~torické údaje, ktoré nám 
dovolia zahrnut do obdobia Veľkej Mo
rayy prí~Jušný okruh európskej hudob
neJ kultury. 
. Vie;ne, .že v období rozpadu rodovej 
spoloc:nosb a zrodu raného feudalizmu 
bo~a. Je?nou z hlavných zložiek kultúry 
kmezae1ch dvo~ov a ?ružín hrdinská epi
k a . Bola predvadzana ak ·nie profesionál
nr mi,. t~k aspoň_ šp~cializovanými spe
vakJ?I sag - hrdmskych piesní. Ešte do
n~davna sa tvrdilo, že Cesi, Slováci a 
za pa?ni Slovania vôbec epiku tohto dru
~u m kdy nema li a a ni nevytvorili. Bol to 
usudok, ~orý vznikol z povrchného roz
boru celeJ otázky: nezrovnávalo sa s epi~ 
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·kou západnou, germánskou.. a~e ?Ia~ali 
sa iba paralely s junác~yml pie~n~ml a 
bylinami, ktoré, samozreJme, pre mu kul
túrnu orientácm západn~ch , ~lovan.ov Y 
stredoveku nebolo možne na)~ť. Pos~~~l 
tu tiež odpor proti novodobym ~alzm
kátom Rukopisov Královedvorskeho a 
Zelenohorského. 

ešte známa epizóda z Thidr.~kságy: .? mu
žovi ktorý nevedomky zabiJe v bOJI svo
ju prevtelenú ženu a po príchod~ do;:nov 
ju n ájde s tými istými ranam1 mrt'_'U, 
čím je odhalen á ako čarodejnica. Z te?t<? 
látky je v luckej vojne adop_tovan~ bez 
motív výpravy zvierat do boJa (vtactvo: 
ktoré lucký Vlastislav púšťa na česke 

Až teraz sa: objavila (vďak~ • t;ový~ 
zrovnávacím rešeršiám) skutočna zanr~va 
podstata dvoch obsiahlych a . ucelenrch 
epických látok v KozmasoveJ ~romke, 
podania o luckej vojne a o, poČl.atkoc.h 
pfemyslovského rodu. Lucka • vo_Jna Je 
-prozaickým latinským pretl~ocemm čes
kého h~ldenliedu z l. p olovice. 10. ~to~o
tia a j~j pravdepodobným hist~nckY:O 
podkladom je skutočná udalost pn, nast':l
pení vlády Boleslava ~· ~pické stvarnen~e 
pfemyslovskej povesh Je oveľa . mladšie 

vojsko). , . 1 tí uk 
Ďalšia rovina epických suvls os , a-

zuje zase na opačnú stranu, .na ~ultur?Y 
svet Byzancie. Hrdina luckeJ voJnY _T1ro 
má totiž viac styčných bodov s hrdm<?m 
Patroklom. Opisuje sa jeho ~l~dost, . s1la 
a nebojácnosť, bojuje za kmeza v Jeho 
výzbroji a odeve podobne ako Patrokles 
za Achilla tuší svoju smrt, pad:á upro
stred nepriateľov plný šípov, voJsko mu 
p otom stavia vysokú mohyl,::. K ozmas 
Homéra nepoznal, takže nemoze _byt at;
torom týchto motív:ov. Ide o kul,turnu su
vislosť v prostredí pŕemyslovskeho dvor~ 
v 10. storočí, prejavujúcu sa v p oetickeJ 
tvorbe neznámeho dvorského, ~~eváka. To 
nás nevyhnutne vedie k trad1cn veikom.o
ravskej, ku kultúrnemu vplyvu Byzancie, 
ktorá Homéra priraďovala k . základom 
vzdelania: panónska st aroslovienska le
genda pripomína o Cyrilovi, ~.e sa. v ml_a
dosti "vyučil Homéro:ri". J?~lsie yychodls
kové súvislosti sa preJaVUJU v premyslov
skej látke. Sú to erotické motlvy svadob
nej symboliky, ktoré obdobne nc:-ch~dza
me v archaickej byline o SoloveJOV,l Bu
dimirovičovi: Cudzí ženích - nada~y na~
prirodzenou mocou, ~a kto~-rr: lm1ežacm 
princezná v noci taJne pnchadza - na 
druhý deň sa predstavuje. ak,o '\v<?pred 
vyvolený ženích". T áto ep1cka su:r1slost 
je však skôr výsledkom sty~ov C~ech s 
Kyjevskou Rusou v ll. sto:::oči, ~ n~e tra
dície Velkej Moravy. ZaUJimave su vš~ 
i niektoré spoločné štylizačné črty medz1 
luckou· vojnou a Slovom o plu~u .Igoro
vom, ktoré si vyžadujú ešte bhžšle vy-

a pochádza asi z konca l l. sto;o~Ia. Mlad
ším pôvodom sú vysvetliteine Jeho bur
leskné črty. 

Najzaujímavejšie sú výsle.dky komp~: 
Tačného štúdia u luckej :"OJnY; J~ to~IZ 
pozoruhodným spojení~ VIaceryc~ typl~= 
:k ých a typizačnych epických. sch!'!m zna 
mych z epiky dietrichovskeJ, rolland?v
skej a - homérskej. Najvia<: spol~nych 
eŕt má s Piesňou o Ermananc~oveJ sm~
ti: ,:zlly nepriateľský kráľ, jeho u~~sel zm
očit kniežatstvo, postavenie pr~k~zky, ru
<šiace j spojenie 'so spriatele~ymi mesta
'mi strach a hľadanie rady u z~ny-vedom-
1k~e, radostný oachod do bo)a. po v~ ko: 
nani jej rady, mladý a fantas~1cky s1l;nY 
!hrdina v službách kniežaťa, pad nepna
teľov okrem jedného, sluh!l n~ ,d:'ore ne
prilrtelského kráľa, poch~dZ!~JU~l z cu
dzej zeme, a morálnY prmclp Jeho yer
nosti či nevernosti ako ?ôvod ~r~ J~ho 
ž ivot alebo smrt. Iná rov:ma, rnotlvlckyc~ 
súvislostí ukazuje na epicky spev, ktory 
sa stal koncom ll. storočia podkl.adom 
pre Chanson de Ro~land:, Uveden:e ~o 
obidvoch nepriateľ skych ta~orov! hčeJ?-1~ 
spravodlivých pohnútok boJa, u~ľach~llY 
a mladý hrdina, bojujúci za, svoJhO _pana s jeho zbraňou, ak sa pán sam nezu~astní n a boji, jeho pád uprost~ed nepnate
Iov, kráľ (lmieža) usporaduJe pomery v 
dobytej krajine a mierne krestansky .sa 
zmiluje nad vdovou (s~rotou) po n~pna
telskom v.odcovi, v epiló~u v~konava v 
svojom sídle s radou staršie~. s~d na d n~
verným sluhom, ktorý konci Jeho ,ods':l
dením . a hanebnou smrťou. .Prelmanie 
dietrichovskej schémy he}de:nh;du. s _ka
rolínskou epikou je take silne, ze l .v 
"pohanskej'; luckej vo~ne s~ vys~UJe 
motív ·krestanského zmllo:rama ~ležata. 
S gerrnánskou epikou spáJa lucku vojnu 
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svetlenie. . . b 
T ieto filologické zrovnávama su potre -; 

né aj pre hudobnú vedu, ke.ď sa zaobera 
obdobiami, kde nemáme pnamych nato: 
vých svedectiev. Spievaný text, zarad':ny 
do príslušného kultúrneho okruhu, rno~e 
byt nápomocný tiež pre skon.krétneme 
hudobnej stránky spevu .• M~l-~1ku ch:m
sons de geste poznáme uz bllzsie,. tak ISto 
ako typ m elodiky nibe~ungov.s~eJ, zacho
vanej v trevírskej M~nán~keJ, zalobe. Na 
základe uvedeného fllologicke~o zrovna
nia je možné čerpať i pozname z m~lo_: 
diky folklórne zachovanej epiky, naJ;:na 
archaických ruských b.ylín .• :'-j v Cechac;h 
v období 9.-11. storoČia mozeme predpo
kladať typy tetrachordálnej a pentachor-

dálnej epickej melodiky, a pokia! ide o 
m etriku, tiež princíp tónického, r esp. sy
labotónického verša, prípadne (v ll. sto
rQčl) tzv. verša niebelungovského, ktorý 
p oužíval germánsky heldenlied až do zá
niku v 16. storočí: tento typ verša nájde
me aj v p ôdoryse ideálneho 13-slabičného 
metra ruských bylín. 

P re obdobie Veľkej Moravy nemáme, 
žiaľ, takého nepriameho svedectva. Jedi
ný prameň, kde sa mohla zachovať svet
ská epika - Kozmasova kronika - je tra
díciám Veľkej Moravy a cirkevnej slo
vanskej liturgia vrcholne nepriateľský. 
Ide iba o to, či tu predsa niet nejakých 
n áznakov a zmienok, keď už qemáme 
v Kozmasovi pretlmočené nejaké epické 
látky z Veľkej Moravy. Tam, kde existo
vali dvory raných feudálnych kniežat a 
bojové družiny, nemohla nebyť hrdinská 
epika. Vo Veľkej Morave b ezpochyqy 
existovala a v svojom charaktere iste 
p reberala veľa vplyvov zo sveta karolín
skeho a germánskeho, ako aj byzantské
h o (v Byzancii žila ešte epika predhó
mérskeho typu, ktorá vyústila v tzv. pies
flach a kritických). Jedinou zmienkou v 
K ozmasovej kronike je však iba tradícia 
o smrti Svätoplukovej. K ozmas o nej roz
práva hneď dye verzie: Svätopluk, kráľ 
moravský, ktorého ríša siahala· až k Hro
nu, zmizol vraj, ako ~a všeobecne hovorí, 
uprostred svojho vojska a nikde sa už 
n eobjavil. Pravda je však vraj taká, že 
ľutujúc ·svoje nespravodlivé činy, vysadol 
v polnočnej tme nikým nepozorovaný na 
koňa, prešiel svojím vojenským táborom 
a uchýlil sa k pustovnikom na Zobore. 

Predtým však na: neznámom mieste 
v lese zabil koňa a svoj meč zahrabal do 
zeme, takže prišiel k pustovníkom nepo
znaný a s nimi žil ako mních až do 
smrti. Až tesne pred smrťou prezradil 
mníchom, kto vlastne je. 

Ako dnes vieme na základe zrovnáva
cieho bádania, sú· obidve verzie historic
ky nepravdivé a ,patria k typizačným 
schémam epiky. Zmiznutie panovníka 
uprostred vojska alebo jeho koniec in
kognito v kláštore patrí k príznačným 
motívom epiky karolínskej a germánskej 
a nájdeme ho i v ruských bylinách: 
Karol Veľký zmízol podobne v noci, v 
kláštore zmizol cisár Lothar alebo prvý 
kresťaňský kriil bulharský, ale i Wolf
Dietrich, Walther ,Aquitánsky, . Viliam 
Oranžský, Ilja Muromec a iní hrdinovia 
légiend a .hlavne epiky. Dôležité je, že 
Kozrrías čerpal · z epickej t radície ešte 
v svojej dob~ •. t , ,_L.x u.-12. storočí, asr 
200 ·rokov ·po "Svá'toplukovi, že ide teda 
o tradíciu živú a zachovávajúcu v topo-

grafii Hrona a Zobora povedomie o roz- ' 
sahu Veľkomoravskej ríše mi území dneš
ného Slovenska, ktoré vtedy už dlho pat
rilo štátnopoliticky do Uhorska. 

Je tu však ešte ďalší moment: Kozmas
tu opäť nevoľky prijíma t radíciu Veľkej 
Moravy podobne ako u cyrilometodejské
ho pôvodu českého kresťanstva: (Ak j~ 
niečo príznačné pre vplyv kultúry Veľ
kej Moravy v Cechách 10. storočia, tak je 
to fakt, že sa tu nezachovaia pamiatka na 
západný latinský krst niektorých vojvO:. 
dov v roku 845 v Rezne, hoci b y sa la-· 
t inskýrn kňazom ideove táto skutočnosť 
VÝborne hodila.) To dosvedčuje teda silu 
epickej tradície, ktorú Kozmas " tlmočí. 
Pritom ide o sféru ústnych tradícií; je· to 
iný prípad než u troch prútov Svätoplu
k oVÝch, ktorý motív je rozšíreným topoi· 
literárnym (Ezopovské bájky, P lutar.ch 
a i.) a· ako taký sa vyskytuje u byzant
ského cisára Konštanth:ia Porfyrogeneťa 
r oku 929. . . 

Ako je povedané, v zlomkoch zach ova
ná tradícia o Svätoplukovi sa preja vuje 
v súvislosti s epikou karolínskou a ger
mánskou, čo zodpovedá západným kultúr
nym spojom Veľkej Moravy a tiež tým 
súvislostiam, ktoré potom vidíme v luckej 
vojne - hrdinskej epike v Cechách l O. 
storočia. Cechy v tomto, ako je vidieť, 
priamo preberali kultúru Veľkej Moravy. 
Vieme, že nositeľom epiky v ranom feu
dalizme bola inštitúcia spevákov, ktorých 
typickou črtou bol potulný život v pro-' 
stredi dvorov a družín, vyhiadávanie 
slávnostných príležitosti, pri ktorých mo
hol bvť s vďakou prilatý a: odmeňovaný 
ich vyprávací spev. Styk Ciech a Veľkej j 

Moravy k tomu poskytovar v 9. storočí 
dostatok príležitostí - vieme predsa, že 
l egend v · hovoria · o pobyte Bofivojovom 
n a dvore Svätoplukovom a tiež Fuldské • 
anály nás oboznamujú o bohatom sprie 
vode akéhosi veľmoža, ktorý roku 871 
vydával svoju dcéru na Moravu. Hostíny 
a svadby boli ideálnym prostredím pre 
produkciu potu lných spevákov a Veľká 
Morava bola zároveň · ideálnym prostr~ 
dím pre počiatky domácej adaptácie hr
dinskej epiky Západu a Východu, pre 
pretavovanie vplyvov karolínskych, hor
nonemeckých, a byzantskýc~, ~odpbn!i! *o 
Kyjevská Rus pretavbvala 'vo ·svojej eph 
ke tradície varjažsko-germánske ·a by~ 
zantské. 

Spojitost i s germáhskou· e~ikou ~ i V; 

českej oblasti prejavovali ešte · 'do 14: 
·až 16. stor,očie : .Dali~il pbohaFuje "pi~v
čenskú vojnu". o yalky:r;sky1 prvok, ; znárlt.)ľ 
dnes z Eddy (Ctirad a Sárka - Sigurd 
a Sigfrída), Hájková povesť o Horymí-
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rovom skoku je adaptáciou p ovestného 
T ristanovho skoku. Ešte · Pieseň o bitke 
p ri ú stí (1426) má obdobné princípy 
epickej symetrie a motivickej stavby ako 
lucká vojna. Tieto a ďalšie skutočnosti 
možno považovat za d ôkaz, že podobne 
ako v Nemecku sa v t vorbe spielmanov 
a začínajúcich jarmočných spevákov v 
16. storočí vynorili niektoré zabudnuté 
tradície niekdajších spevákov hrdinských 
ság (mladší Hildebrandslie:l, Píseň o Er
man arich ovi), tak i v Cechách udržovali 
v prostredí drobnej šľachty p otulní spe
váci staršie p rincípy epickej poetiky a 
melodiky. Z tejto zrovnávacej stránky sa 
tiež potvrdzuje predpoklad, ktorý vy
s lovil v svojich podnetných štúdiách R. 
Rybarič, že ani inštitúcia igricov na slo
vanskom území Uhorska n espadla z neba 
a že je dedičom spevákov epiky veľko
moravského obdobia. 

Zaujímavé sú i formové súvislosti, kto
r é môžeme zistit zrovnávaním epického 
m etra. V svojej štúdii v Hudobnej vede 
III/1964 som sa pokúsil ukázať, že Koz
masov lingvistický a historicky vonkon
com nereálny "rodokmeň" p redhistoric· 
kých kniežat 

i 
Crocco Kaz} Thethka Lubossa Premizl 
Nezamisl Mnata Voyn Vnislav 
Crezomysl Neclan Gostivit 

~ 

je tzv. mennou koruptel ou, ktorá vznikla 
asi koncom ll. storočia neporozumením 
z epického úryvku, ktorý sa dá rekon
štruovať takto: 

• l 

Krok' kazi, The .. th .. , ľub .. pŕemysl 
(aj) : 

nezamysl (a/m/e) n a te voj 'n(y) ni zla, 

kr' ( e) zu my se neklarí .... , gosti ví 
t .... 

Verš tohto úryvku, k torého obsah sa 
vzťahuj<! asi n a n ejakú tradíciu v boji 
českých kmeňov s Nemcami roku 849, 
je jazykove adaptovaný niebelungovský 
verš germánskej epiky s obdobne polo
ženou cezurou, ktorá oddeľuje pr avidelnú 
päťslabičnú klauzulu: 
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Tradíciu tohto verša a t rojriadkovej 
strofy (terciny) môžeme sledovať nielen 
v epickej Pie3ni o Stemberkovi z:> 14. 
storočia a lebo v husitskej hrdinskej pies
ni "Povstaň, povstaň, veliké mesto Praž
ské", ale i v nápevoch profánnych, h lav
ne v epických piesňach 15.-16. storočia. 
V 36 nápevoch svetských piesní z tej 
doby, ktoré zhromaždil O. Hostinský, ten
to typ verša dokonca p revláda u tých 
incipitov, k toré ukazujú na ne jakú roz
právaciu pieseň. A je práve dôležité, že 
toto metrum nachádzame aj u hrdinsko
epických piesní slovenských, ktoré sú 
prvými zachovanými dokladmi tvorby 
igricov, z ktorých sa ro::lila v 16. storočí 
inštitúcia nositeľov tzv. historických pies
ní a potom jarmočnej epiky. Pieseň o 
Muránskom zámku v Uhorskej zemi má 
napr. celkom obdobné metrum: 

AJ ,J j ,J ,J nJJ ,jj t.J 

MJJ,JJ !J ,J nJ J ,J J ~ ~ 

H J l J J ,J .J l nJJ ,JJ,J 

uJJ 1JJ ,J J1J n J.J,JJ , ~ 

Citateľ si sám môže zrovnať intona-:nú 
p odobu tejto piesne s husitskou "Povstaň, 
povstai'1, veliké mesto Pražské". P re epic
kú tvorbu na Slovensku je príznačné 
za chovanie heroického ducha, ktorý sa 
v Cechách po husitských vojná ch oveľa 
skôr vytratil. Najkrajším jeho dokladom 
je pieseň o h rdinskom odpore pá na 
Zrínskeho a jeho družiny proti presile 
Turkov, ktorej t ext nám dáva pozrieť sa 
aj do osobnosti p otulného speváka, spo
m ín ajúceho na dobré a veselé časy na 
dvore Zrínskeho. 

V tomto stručnom článku bolo možno 
iba načrtnúť zložitú problematiku epic
kých tradícií t oh o kultúrneho okruhu, d o 
ktorého spadali naše krajiny v ranom 
stredoveku. Zrovnávacia ·metóda je je
dinou možnosťou, ako si aspoň hypote
ticky sprítomniť hudobný svet Veľkej 
Moravy, ktorý v tradícii · neostal celkom 
bez s topy. Ba naopak, zistením aspoň je
h o približných kontúr sa nám znova 
všeličo ozrejmí, čo poznáme z dokladov 
vrcholného stredoveku a počiatkov no-
voveku. · 

· ,o .. ,:..- ·. Vladimír .Karbusický 

>- b() , __ 

-c ~-c: 
Q) :::3 L. -O ~ 

ftt \:) 

De t:: . , __ 
o ....., -f.,..J 

c ....c::\ o --. 
nl o 
> 
ftt 

~ ·-....., 
eu ...., 
c 
>-
Ul 

•• 
peter kolman 

•• 
~!~~r:á:o-!~~5 \24. d_ecem_ber 1935 sú hraničnými bodmi jeho života. 

:~;;~e~~j!ih~~ ~fe ~:~~~~z~~?~~~r;t~~i~· ~ý;~;::, {:t~~én:r~~~~igct ~~k~ľh 
Bol jedným t ' h ~k · 

hudby nášho ·v~k~c B ~e . ~c~ tvorc~v, ktorí vytvorili základné hodnoty 
doby. Bol jedným; t? hJe fm _z ~yc.h, ktorí vytváraU svedomie sv ojej 
vývojom umeni . yc ', v torye . . dze_le se: odrážali tendencie ·hýbaj(i,ce 
epoéha hudobny':'cha ~due~nkenh? m:yslental~ J;dnym z tých, bez ktorých určitá 

J• ze Je mys zte~ná. 
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Narodil sa - tak ako Schonberg a Webern - vo Viedni. A to malo 
determinovať jeho umeleckú cestu. Viedeň bola na prelome storočí jed
ným z duchovných centier Európy, v ktorom sa stretávali a prelinali 
rôzne myšlienkov é a umelecké prúdenia. Mala pritom dve tváre - repre
zentoval ju v rovnakej miere typ konzervatívneho meštiaka so svojou. 
pohodlnosťou a " Gemutlichkeit", ako aj typ človeka revoltujúceho proti 
zahnívaniu duchovných hodnôt a kultúry v mnohonárodnej monarchii. 

Skladaťélia viedenskej školy začali tvoriť v období, keď odpor voči 
estetike a filozofii romantizmu bol už evidentný. Ak romantizmus hlásal 
návrat k prírode, hlása nový smer, ktorý sa na začiatku nášho storočia 
zrodil, návrat k človeku. Tento nový prúd - expesionizmus - bol isteže 
v nemalej miere podnietený výskumami v oblasti psychológie a psycho
analýzy, ktorá na prelome storočí vniká do hŕbky človeka, do jeho pod
vedomia, rozoberá jeho najelementárnejšie reakcie a pudy. To, čo pritom 
vyšlo najavo, pôsobilo ako šok, šok, ktorý otriasol ľudským myslením. 
Literatúra a umenie sa ešte nikdy predtým nezaoberali témami, aké teraz 
prišli do popredia: odcudzenie človeka v svete techniky, pocit sam oty 
a strachu, život na predmestí veľkých miest, ľudia vykoľajení z nO?·mál
neho životného prúdu, sexualita, snové vidiny, zločiny ... "Der Mensch 
ist ein Abgrund, es schwindelt Einem, wenn man hinunter schaut . . . " 
hovorí W ozzeck a táto veta akoby vystihovala podstatu expresionistického 
úsilia. 

V •r{)koch WOS až 1913 odohráva sa nielen v nemeckej rečovej oblasti, 
ale v celej Európe revolúcia v umení. Schänbe1·g, Berg a Webern opúšťajú 
tonalitu, Hauptmann píše Potkan o v, dochádza k vytvoreniu ume
leckých skupín Di e Br u c ke a D e r b l a u e R e it e r, vo Francúzsku 
sa zakladá skupina L es Fa u v es, Dellaunay maľuje svoje prvé F e
n é tre s, Picasso a Braque vytvárajú kubizmus, v Paríži sa koná p1·vé 
predvedenie S v ä t en i a jar i, v Rusku vzniká rayonizmus, suprematiz
mus a konštruktivizmus, skupina talianskych umelcov vydáva Fu tu
ri s ti ck ý man if es t, Schonberg píše Pi e rr o t l un a ir e, v Mníchove 
dochádza roku 1913 k divadelnej premiére Bilchnerovho W o z ze ck a 
(77 rokov po napísaní diela!). 

Revolúcia v oblq.sti hudobnej tvorby prebiehala v tom čase na v iace
rých frontoch; dnes vidíme, že tú podstatnú vykonala viedenská škola. 
Zaujímavé sú pritom paralely medzi tvorbou Schänbergovou, W ebe·r
novou a Bergovou - pokiaľ ide o vývoj ich kompozičného štýlu - ktoré 
jasne exi.stovali napriek samostatnej ceste každého z nich. Všetci f;-raja 
boli presvedčení, že za horizontom, ohraničujúcom pole tonálne v iaza
nej hudby, treba hľadať nový svet, ktorý by poskytoval nebývalé m ož
.nosti hudobnej kompozície. Vedeli, že pocity človeka nášho storočia nie 
je možné vtesnať do starých klišé, pretože tieto u ž nepôsobia, už ne
hovoria, alebo u ž nie sú schopné reprodukovať celý ambitus súčasného 
umeleckého myslenia. 

Ukážka z II. časti Zeljenkovho Kvarteta (k článku R. Bergera) ..... 
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Krátko po prvej svetovej vojne prichádza S chänberg s prvými dode
kafonickými dielami. Túto kompozičnú techniku preberajú i jeho žiaci 
- Webern a Berg - a niekoľko ďalších skladateľov, žijúcich v o Viedni 
alebo hlásiacich sa k estetike Schänbergovej hudby. Viedeň, ktorá sa 
stala hlavným mestom malého zvyšku veľkej m onarchie, stáva sa aspoň 
na krátky čas centrom novej hudby. Roku 1918 zakladá Schonberg 
V e 1· e in f ii r mu s i k a l i sch e Pr i v at a uff ii hr un gen s cieľom 
oboznamovať záujemcov o súčasnú hudbu s jej stavom. Prístup majú iba 
členovia spolku, potlesk nie je povolený. Viedenské vydavateľstvo Uni
versal-Edition je cent1·om ší1·enia nových diel. Tu vychádzajú skladby 
S zymanowského, Bartóka, Kodálya, Janáčka, Casellu, Schänberga. Od 
roku 1919 vydavateľstvo vydáva časopis Mu s i kb l ä tt e r de s An
b ru c h, do ktorého hneď od začiatku prispievajú Berg, Hauer, Welle sz, 
Barták, Stravinskij, Nejedlý, Foerster, Novák a mnohí ďalší. 

Na rozdiel od Schänberga a Weberna, kto1·í sa bezvýhradne· priklonili 
k dodekafónii, n evzdal sa Berg vlastne nikdy u1·čitých prvkov tradičnej 
organizácie hudobnej matérie. J eho dodekafónia je veľmi rozporná. Roz
porná preto, že na jednej strane možno dokázať, že počnúc niektorými 
časťami L y r i c k e j s u i t y je východiskovým bodom ku kompozícii 
dvanásťtónový rad, na druhej strane vš-ak možno pozorovať, že základné 
princípy dvanásťiónovej t echniky sa obchádzajú, a to v prospech tona
lity (Koncert pre husle a orchester) alebo chromatických "tristanov
ských" postupov (L u l u). Tento fakt výstižne charakterizuje Adorno vo 
svojej Fi l o z of i i no v ej hu d by, ak poukazuje na rozdiel medzi 
Bet·govým a Webernovým p0užitím dodekafónie: "Berg hat versucht, den 
Ba nn der Zwälftontechnik zu brechen, indem ar sie verzauberte; W ebern 
moch te sie zum S pre chen zwingen." · 

Berg mal zvláštnu záľubu v citátoch: v Ly r i c k e j s u i t e nachá
dzame prvé tóny Wagnerovho Tr i s t a n a, v K o n c e r t e p r e h u s l e 
a orch e ster ľudovú pieseň a Bachov chorál, v 3. scéne II. dejstva 
W o z ze c k a používa komorný orche.ster v obsadení Schänbergovej K o
m ornej symf ó nie, v spôsobe prednesu " Sprechgesangu" odkazuje 
na G l ii ck l i c h e H an d a P i e rr o t l un a ir e, označenie H ( Haupt
stimme) aN (N ebenstimme) sú tiež prevzané zo Schänbergových partitúr. 
Berg vedel vtiahnuť do svojej tv orby cudzie elementy alebo integrovať 
rôzne kompozičné alebo formové typy, pričom však nikdy nedochád.Za 
k narušeniu jednoty: Berg je majstrom kontinuity; čo u iných sklada
teľov nachádzame postavené proti sebe, to sa uňho prelína a splýva. 
Najmarkantnejším príkladom takejto mnohovrstevnosti je Wozzeck, ktorý 
- na rozdiel od homogénnej hudby L u l u - je postavený na dialektickom 
spojení ant~nomických tendencií: atonalita a tonalita, spev a hovor, subli
mácia a naturalistický prejav, dramatická operná forma a klasické formy 
koncertnej hudby . 

Je Bergova tvorba dnes passé, alebo sa oplatí vracať sa znovu k dielu 
majstra? A aké je jeho miesto vedľa Schänberga a W eberna? 

Schänbergovo m eno, ktoré bolo vyslovované ako kliatba, inokedy ako 
zaklínadlo, formula, bolo dlhý čas synonymom smelého človeka, ktorý 
sa odvážil narušiť tradičné vzťahy organizujúce hudobnú matériu, aby 
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NA VINE 

j E OBECENSTVO? 
v• t na Slovensku, o koncertnom ztvo e .. 0 ísala 

. .. 
0 

jeho dramaturgu, som P P v 
naJma . d t a dost Nie preto, ze 

~Y ~~~~
1

~~~il~:o~;l;~t~~~~~o~~1~J~I~)~ 
ne povedanv ' u blém kvality dramatur
a~e preto, :e - ~~o života na Slovensk~ je 
gLe konce:. n_e . . usmerňovanie z Jed
veľmi zloz1tý ~ JeJ t r vanej právo
ného cent:~ pn decefk~a ~~ektívne taž
moci naraza na ve • . l n zdan
kosti (~ri r_ozb~re sa ~~~~ä z:ubje ktívne. 
Uvo obJekttvne .), no l . t tiž po
Na vytvárani dramaturgte sa á oa diva
diela mnoho zložiek: Koncer~ ké odni
delná kancelária (KDK), KI~JS (K:fFKB), 
ky pre film, _koncerty a eps~le~nom rade 
usporiadatelta a v n e . 
interpretační . umelci sam:. <>v ku chcem 

v tomto diskusnom pns~:- nk .• oj 
hovorit o t zv. dramatu!gn V? . a]s;_ 
alebo ak chcete r ámcoveJ, ktora Je P 

vým p~edpo~ladoi? pr~ P~!~[;J!~~ ~~~ 
maturgni vnutornu, t. J. Pt V r ámcovej 
gramu samotného koncer u. . 
dramaturgii nám ide predov~etkym_ o ~
tlačenie tých typov konc~rtov,_ ktore d:~:~ 

. d piatimi rokmi malt svoJe opo; ., . 
p te . l dnes sa už prežili - a ktore 
n en1e, a e 1 slova ani kon-

l tne ·v pravom zmys e . . 
v as . . · ·k· k oncertnym1 
certmi me su, su .5 ?r . · re-
estrádami alebo akademl~ml,-: a ~oduk
ferovanie typu koncertu! ktory Jed~ . a
tom historického vývoJa a tra 1<:_1~ ~é 
počatej romantizmom, keď sa vy o 

·e d osta'va k svojim vrcholom - a 
umem · d 'h ·n•tru-

tatne.ho koncertu Je ne o l " to samos - t 1 Tak-
mentalistu či speváka, r e c 1 a uk. . , 

· h ll" O:U01-
tiež koncertov komorn! c - k - . t v 

, h s ničím inym a oncer ? 
~~~~~ľ~ych _ výlučne p~esňovýchv ve;eh 

- s uplatnením celych ptesnovyc 
~~~iov. Aký význam má táto dr<L.-natur-

, u.he. svetovej vojne nastáva obrov~ ká kon-
vytvoál vzťahy nove. Po dr J . . .. ~ n edožiL Ale prave dnes, 

· t by· Webern sa JeJ .,._ · , . t · ju.nktúra W ebernove] vor ' . 'L . h dby keď sa vy vo j sve oveJ 
keď už dožíva totalita:izm:u.s sena n~~ t~gan~ie keď sa otv árajú dvere 

h .. dby odvracia od klaste keJ u.hla_denos t,_ e spa·J·a' ni u naJ· rôznejších ten-
.... d v • ob1avovantu a d 

uvoľnenosti, dobro ~uznemu , l pšie predpoklady než kedykoľvek pre -
dencií práve dnes su vytvorene e '. B rgovho umeleckého odkazu . 

' č ' hlboké pozname e tým pre sku.to ne, Peter Kolman 

Diela Albana Berga: 

Sieben friihe Lieder pre soprán a orchester (1905-08) 
op 1 Sonáta pre klavír (1907-08) . ) 
op: 2 Styri piesne pre stredný hlas a klavt_r (1909-10 
op 3 Sláčikové kvarteto (1910) . . t ty Petra Altenberga ( 1912) 
op: 4 Pät orchestrálnych piesní na po~ľadmcove ex 
op. 5 Styri kusy ~re klarinet a klavlr (1913) 
op. 6 Tri orchestralne kusy {192~) á h odľa drámy Georga Biichnera (1917- 21) 
op. 7 Wozzeck, opera v troch dheJs~v c t~násť dychových nástrojov (1924-25) 
Komorný koncert pre klavlr, us e a . 
L rická suita pre sláčikové kvarteto (1925-26) 
~no koncertná ária {1929) 

Ko1n~ert pre vh~~l~ J;j~:~~ ~~~~ tragédií Franka Wedekinda "Erdgeist". a "Die 
Lu u opera 3 dok n v ené) 

BUchse der Pandora" (192~- 5, ne . o c . . 

t)6 

gická línia ·pre rozvoj samotného sloven
ského koncertného umenia, som už v ča
sopise Slovenská hudba i Hudebni roz
hledy písala. V tomto prisp~vku chcem 
poukázať na to, ako jednotlivé zložky, 

podieľajúce sa na. uskutočnení koncertu,. 
túto líniu presadzujú a bojujú za ňu 
nielen v referátoch a proklamáciách, ale· 
aj v praxi. 

KONCERTNA A D-IVADELNA KANCELARIA 

Je organizácia celoslovenská, ktorá de 
facto koncertný život, jeho dramaturgiu 
vytvára a určuje. A teda je za ňu zod
p ovedná. Riadenie koncertného života, 
najmä jeho dramaturgie, deje sa okrem 
osobných návštev pracovníkov KDK v 
krajoch hlavne prípravou návrhov dra
maturgických plánov dnes už t eoreticky 
na celú sezSnu a pomocou celosloven
ských aktfvov a porád. Pri v.~etkých a 
p omocou všetkých týchto spôsobov a 
"pák" riadenia sú pracovníci KDK od 
vedúcich cez dramaturgov až po pre
vádzku smelými a neohrozenými b ojov
níkmi za recitalové koncerty. A v dra
maturgických plánoch pre 25 Kruhov 
priateľov umenia, Hudobné jari, Hudobné 
letá na papi-eri ani skupinové koncerty 
n enájdeme. Lenže život je ťažký a zlo
žitý a od vytvorenia plánu po uskutoč
nenie koncertu uplynie veľa dní, za kto
r ých sa dvere KDK prečasto otvoria a 
zaševelí to nežným soprán ovým "nemáte 
niečo pre mňa?" či bojrým, hlučným 
"tak čo, kedy si zase zaspievam?" a dob-

r ý "ujo" či "teta" z KDK začne drama
t urgický plán "vylep3ovať". A tak sa do 
r ecitalu pani X dostane "len s dvoma 
básni: kami" recitátorka Y a "len s dvo
ma pesničkami" spevák Z. Ešte k tomu 
pridáme sprievodné slovo, a má me kom
pletnú "n álož" do jedného auta. A tri 
muchy jedným úderom! Ale to nie je t o 
podstatné - to si nemyslite! Hlavné je, 
že bude spokojné obecenstvo! Lebo "vy _ 
t am h ore" pri zelenom stole neviete, čo 
p otrebuje ľud ! Vám sa to ~ahko hovorí. 
N~>poznáte život! · 

A tak, keď po uplynutí koncertnej se
zóny zrekapitulujete koľko bolo tých re
cit alov a komorných koncertov, zistí sa, 
že ich mali l en zahraniční umelci, kto
rým si nik netrúfa "spestriť" program. 
(Samozrejme vždy l en kvôli ob-ecenstvu!) 
V prípade zahraničného umelca musí aj 
obecenstvo priniesť tú "preťažkú obeť" 
a "vytrpieť si" skutočný recital či komor
ný alebo piesňový koncert. úbohé obe
c e ns tv o! 

KRAJSKÉ PODNIKY PRE FILM, KONCERTY A ESTRADY 

Pracovníci koncertných úsekov KPFKE 
za posledné roky veľmi vyrástli. I ked' vo 
väčšine nemají1 patričnú kvalifikáciu, 
skúsenosťami nadobudli taký prehľad a 
znalosti v tejto oblasti, že sa stali dob
r ými p ropagátormi a organizátormi roz
voja koncertného života v svojom kraji. 
Prijímajú v podstate dramaturgický plán 

pripravený v KDK a vcelku nemajú n á
mietok proti. recitalovým koncertom -
možno aj preto, že vopred vedia, že budú 
"spestrené", a môžu už s tým koncert aj 
umiestiť do jednotlivých miest, aby sa 
nenaľakal usporiadateľ. A usporiajateľa 
by sme· hádam dáko i presvedčili, ale 
viete, obecenstv o! 

USPORIADA TEL 

Základným usporiadateľom sú osve tové 
zariadenia, pri ktorých sú Kruhy priate
ľov umenia, ale i také, kde ešte KPU 
nie sú. Pracovník osvetového zariadenia 
nie je odborník, žiaľ, často ani k hudbe 
nemá vzťah, usporiadanie koncertov je 
v jeho pracovnej náplni na poslednom 
mieste - za jej plnenie ho nadriadený 
v~ľmi nepochváli a za neplnenie ho ne
bude kritizovať. Konečne - tak či onak 
je to činnosť stratová. Ak je Kruh prie
terov umenia, je o návštevu aj o propa
gáciu postarané, v tom prípade - "be-

riem aj recital (to je s recitáciou, však?)". 
- Ale ak KPU nie je - "To n ie, súdru
hovia! Viete, naše obecenstvo - Vy tam 
v krajskom meste - vám sa to hovorí! 
Ale u nás? Veď ja nepredám ani estrádu. 
A VY že recital. Keď už teda koncert -
ja viem, aj to je treba ! - tak potom 
večer árií s členmi SND, samozrejme, len 
s tými poprednými. To urobíme radi." 
A už v duchu vidí veľký pla gát so štyr
mi menami členov opery SND, každé me
no s titulom. Program: obľúbené árie 
z opier G. Verdiho a ostatných. Stačí 
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taký plagát vylepiť - a viac netreba 
robiť. Aká-taká návšteva bude. Ale re
cital dákeho huslistu alebo klaviristu? 
Kto ho pozná? Kto o ňom vie? Jedno 
neznáme meno na plagáte - bez titulu. 
To by nestačilo, muselo by sa okrem pla
gátov ešte dačo robiť. A to chce čas. 

A ·kde ho vziať? Výkup vajec zaostáva, 
plán výkupu mlieka sa neplní .. z~m~ak~ 
nie sú pod strechou! A vraJ rec1tal. 
Viete čo sa mňa týka, chápem. samo
~rejm~ - ale ani poriadny klavír ne
máme '- ale hlavne nemáme také vy
spelé obecenstvo!" 

KONCERTNÍ UMELCI 

Je veľmi ťažké hovoriť o tomto prob
léme vo vzťahu ku koncertným umel~ 
com. Koncertný umelec je člov_ek, kto~y 
predovšetkým na svojom umem pracuJe. 
Veľa ťažko a tvrdo. Nemá čas diskutovať, 
sťaž~vať si, písať, presad~_ovat čokoľv.ek 
- a čím je to kvalitnejsl ':melec, tyl? 
menej možností má uplatnovať svo~e 
umelecké schopnosti a realizovať svoJe 
snaženia. 

Len tým si viem vysvetliť skutočnosť, 
že veľmi Jp.álo koncerthých umelcov .sa 
domáha recitalových koncertov - p~k1aľ 
boli sťažnosti, netýkali Sfl takmer. n~kdy 
otázky kvality koncertneho poduJatlB:. z 
hľadiska rámcovej dramaturgie, ale vač
šinou len kvantity, totiž že _je m~lo prí~ 
ležitostí, že ten alebo onen uz t~ky a t_ak~ · 
čas nehral. "Viete, keby as~on v . dakeJ 
skupinke alebo v niektorej terne vychov
ných koncertov!" 

Na prstoch jednej ruky by som spočí
tala takých - i keď boli! - ktorí prišli 
a úprimne priznali: "Nemôžem si sťa~o
vať hrám dosť, až príliš často. Zarob1m 

' ký • b ?Co pomerne slušne. Ale a m sposo om. 
to prináša pre môj umelecký rast: ke~ 
stále hrám dve-tri veci? Neovenm Sl 

svoje nervové predpoklady pri podaní 
celovečerného výkonu. Nemôžem dosiah
nuť intenzitu koncentrácie, lebo·. i keď 
sa mi občas podarí dosiahnuť tzv. recital , 
som vytrhovaný speváckymi vložkami, 
ktoré musím sprevádzať nie. celkom pri
pravéný, lebo len predvčerom s?~ sa 
dozvedel, kto vlastne so mnou poJd: o 
čo bude spievať. Keď zo svojho tazko 
naštudovaného repertoáru nemôžem u
platniť ani tretinu, ale za to musím. na: 
rýchlo študovať sprievody a tematlcke 
skladby, t o k môjmu umeleckému rastu 
neprispieva, ale to ma ničí a ubíja. Ale 
musím to robiť, lebo ináč sa n a pódium 
vôbec nedostanem a stratím akýkoľvek 
styk s obecenstvom." 

Myslím že sa nenájde koncertný ume
lec, ktorÝ by . s takýmto "povzdychom" 
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nesúhlasil. A predsa sú to hlasy ojedine-:
lé; nie je medzi koncertn_ý:_ni u~elcam1 
frontálne hnutie za skvalltnovame ~on
certných možností napriek tomu, ze v 
sekcii koncertných umelcov platformu na 
to majú. Zarážajúce je, že tieto h lasy 
po skvalitnení sa ozývajú z rado':' u.mel
cov najmladšej generácie, ktora Je v 
tomto názore úplne jednotná, a to bolo 
hlavným dôvodom, prečo pn~d sjazdom 
SSS prejavili snahu vytvoriť "skupinu 
mladých" pri SKU. To nie je žiadny 
generačný problém", ako sa to často 
~esprávne chápe. Nejde tu o ži~dny ge~ 
neračný boj. Ide tu o celkom pnrodzenu 
snahu po zvyšovaní kvality a o vytvára
nie podmienok pre uplatnenie tejto kva
lity bez čoho nie je možný ďalší rozvoj. 
Dôkazom je skutočnosť, že sa k nim pri
pojili tí zo strednej generácie, ktorých· 
sme konečne "objavili" a ktorí cítia, že 
ešte majú čo poveda!. Skutočne nejde 
o generačný boj, ide len a výlučne o 
k v a 1 it u. Kvalitu umeleckého výkonu 
a kvalitu podmienok pre jej uplatnenie. 
Je to možno náhoda, že na jeho čele 
sto'a mladí a najmladší, o ktorých sa 

J ' l d ' často hovorí (i v KDK!): "Su ma I, 

nech počkajú. To kedysi ... " atď. A pri
tom sa zabúda, že tento postoj ubil dneš
nú strednú generáciu, ktorá l en dnes do
stáva aké-také ~možnosti. Ale kde mohla 
byť, keby ... ? ! 

Neviem, akými hlavnými probléma~i 
sa sekcia koncertných umelcov zapodie
va. Ale v boji o skvalitňovani_e dn~~a
turgických možností ko~certn~~,? ZlVO
ta na Slovensku asi me pnhs, a . to 
ani sledovaním činnosti KDK. A tym 
by mohla veľmi pomáhať X:iadiacej p~áci 
nadriadených orgánov. Chapem, ze ?e~-:
notli vý koncertný umelec si r~zmysll, Cl 

si to má s monopolnou agenturou "ro~
hádzať". Ale ideová organizácia, akou Je 
sekcia koncertných umelcov, .b.~ m.~~a 
udávať smer a ukazovať cestu ucmneJSle 
,a smelšie. 
. Tajomník sekcie síce na každom celo-

slovenskom aktíve a seminári hovorí o 
potrebe skvalitňovania dramaturgie hlav
ne z hladiska uplatňovania súčasnej 

tvorby, najmä slovenskej, ale nakoniec
so smutnými očami dodá: "Ale vieš -
predsa len to o b e c e n s t v o!" 

OBECENSTVO 

Tak teda to obecenstvo! Všetci o ňom 
hovoria, všetci v jeho mene konajú. Všet
ci ho preceňujú a súčasne strašne podce
ňujú. Ale kto ho pozná tak, aby moi'..-J l 
hovoriť v jeho mene? Kto už pracoval 
na podrobnom, vedecky fundovanom so
-ciologickom prieskume vkusu, úrovne a 
vnímacích schopností toho obecenstva, 
ktoré na koncert príde? Koľko dotazní
kových akcií, koľko rozhovorov, koľko 
pokusov z priameho p osluchu toho alebo 
oného hudobného žánru pracovníci KDK 
alebo KPFKE urobili a spracovali, aby 
mohli zovšeobecňovať? A koiko tých re
citalových koncertov usporiadateľ usku
točnil, aby mohol s takou istotou pove
dať, že "to sa u nás nedá - to obecen
stvo nechápe?" Viem, že to robiť n emôžu, 
nielen preto, že to nemajú v pracovnej 
náplni, ale hlavne, že nemajú na to čas. 
Ale potom nemôžu tak smelo zovšeob-~c
ňovať. Zúčastnila som sa stoviek, možno 
tisícok koncertov. Ňielen v Brne a v 
Bratislave. Aj v iných mestách na Mo
rave a Slovensku. Nechcem hovoriť o 
pozornom obecenstve moravských meste
čiek. Viem, že tu ide o iný historický 
vývoj, o otázku tradície. Ale pri Richte
rovom koncerte v Nitre som vôbec ne
mala pocit, že by obecenstvu chýbala 
dáka tá recitátorka alebo zo dvaja spe
váci. Videla som, ako v Humennom ča
kalo obecenst·v-o trpezlivo skoro hodinu 
n a umelca (meškal vlak!) a vypočulo si 
recital s veľkou pozornosťou. Videla som 
v Kremnici nadšené obecenstvo, ktoré 
dlho p o poslednom tóne recitalového 
koncertu t lieskalo postojačky. Videla som 
v tatranskej zotavovni, s akou pozornos
tou prijalo obecenstvo klavírny recital 
napriek tomu, že bola na programe uve
dená i speváčka, ktorá musela náhle od
cestovať. (Zato usporiadateľ, i keď bol 
'\-JÍkonom umelca nadšený, dodatočne bol 
mimrzený, lebo "predsa len recital pre 
naše obecenstvo nie je" !) Mohla by som 
uviesť ešte viacej takýchto prípadov, po
znám ich veľa. Ale napriek tomu si ne
trúfam zovšeobecňovať a nechcem tvrdiť, 
že recital je pre obecenstvo kdekoľvek 
a kedykoľvek prijateľný a prijateľnejší 
než skupina siedmich umelcov , inštru
mentalistov, spevákov a baletného páru. 
Ale viem aj to, že vzhľadom na rast 
koncer:tného umenia sú recitaly nevy-

hnutné a že dopyt obecenstva net reba 
preceňovať ! A som presvedčená, že sku
točne umelecký výkon s vhodným pro
gramom, i pri jednom interpretovi po
slucháčov zaujme. Vyžaduje t o však in
tenzitu sústredenia predovšetkým inter.,
preta - remeselná rutina, i keď najdo
konalejšia, nepostačí. Lebo obecenstvo, 
nech je to kdekoľvek, neslobodn o podce
ňovať. 

• • • 
Bola by som nerada, keby sa mi zle 

rozumel o. V tomto d iskusnom príspevku 
mi išlo o to, aby ·som zainteresovala všet
ky zložky do boja za skvalit nenie rá mco
vej drama turgie slovenského kóncert né
ho život a. Netýka sa to, samozrejme, 
dramaturgie výchovných koncertov pre 
mládež na školách, pri ktorých ide i o 
-rozšírenie celkových znalost í z oblast i 

· hudby v rámci osnov , a preto potrebu jú 
viac účinkujúcich. Netýka .sa to an i au
torských večerov, k de i de o prehľad 
tvorby jedného autora v celej šírke, čo, 
samozrejmt>, vyžaduje viac interpretov. 
Nie je zameraný proti prierezom opier 
ani p roti večerom árií - ani známym 
a obľúbeným. Len nech sa t o n edeje na 
úkor r ecit alov, komorných k oncer tov a 
koncertov piesňových. 

Nie· som ani pr oti večerom poézie a 
hudby, t ejto emocionálne silnej forme 
pôsobenia umenia v spoločnosti. 

Ale som za š týlovú čistotu, som proti 
koncertným est rádam a prot i tomu, aby 
sa r ecitaly, k torých je aj tak mál o, "spe
strovali" v mene obecenstva. Skutočne 

to nie je potrebné. Zotrvávaním na sta
rých názoroch a formá ch v mene tzv. 
výchovného pôsobenia zna mená nie krok, 
ale kilometer späť. Dnes už ani z hľa
diska minulost i to neboli sprá vne formy. 
Bolo v tom veľa dogmatizmu a aj pôso
benia kultu . Treba vidieť situáciu no
vými očami. I z hľadiska výchovy obe
censtva i z hľadiska rozvoja koncert
ného umenia . A s pohľadom do budúc
nosti. Lebo raz sa budeme zodpovedať. 

Anna Kováfová 
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Eugen Suchoň: 

Kontemplácie 
Dokončené: 17. augusta 1964. 
Trvanie: 18 minút. 
Premiéra: 20. decembra 1964 - Ján 
Jamnický (recitácia), Klára Havlíková 
(klavír). -
·v m inulom čísle Slovenskej hudby 

:som poukázal na základnú dialektickJ. 
.antinómiu Suchoňových skladieb: inšpi
r ujú sa poväčšine mimohudobnými pod
nettni, ale výsledný tvar je primárne 
určovaný hudobnými zákonitosťami. P rav
·da, miera závislosti o::l inšpiračného 

zdroja i výsl edný hudobný tvar sa mt
nia - ich vzájomný p omer nie je kon

-štantný. 
Dokazuje to aj nedávna premiéra Su

choňovej skladby Kontemplácie, melo
·drámy pre recitátora a klavír (resp. or
-chester) - autor sa práve chystá dielo 
inštrumentovat - na úryvky z diel L. 
Novomeského, Ľ. Feldeka, M. Mare:!ka, 
M . Herza, M. Kováča a M. Lajčiaka. 
Má tieto časti: úvod, l. Prelúdium, 2. 
V pichľavej tôni kosodreviny, 3. Kamzí
kova smrť, 4. Kamenistá zem plná mo
hýl, 5. November, 6. Sténa, 7. Interlú
dium, 8. Slávnosť na horácih. Doslov. 
Kontemplácie sa začínajú a končia hovo
r eným 'Slovom - úvo::l a Doslav nie sú 
zhudobnené, ako aj časté generálne pau
zy uprostred jednotlivých ča<>tí pouka
zujú na skladateľovu snahu dať hovore
nému slovu vyznieť v plnej zrozumiteľ
nosti a dopade. Povrchný pozorovateľ by 
sa mohol domnievať, že ide o akúsi hu
dobnú mozaiku, ktorá len zmnožuje resp. 
kon trapunktuje slovný prejav. Hierarchia 
dôležitosti je však opačná - h oci bás
nické slovo má v Kontempláciách domi
nantnejší zástoj než v iných Suchoň~-
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vých koncertných skladbách: výber tex
tov (fragmenty z poézie i prózy meno
vaných) je opäť podriadený zákonitos
tiam kontrastov hudobnej formy, najmä 
jej celostnej výstavby - Kontemplácie 
sú vybudované vo forme zvrásneného asy
metrického dynamického oblúka, začína
júceho a končiaceho sa v pianissime a 
vrcholiaceho v Interlúdiu, okrem Prelú
dia jedinej výlučne hudobnej časti. 

Primárnost architektonickej totality do
kumentuje aj podradenosť jednotlivých 
častí celku, nemožnosť ich osamoteného 
vytrhávania - i p rincíp uzavretosti, do-. 
siahnutý reminiscenciou najprv druhej, 
potom prvej časti. Totalite celku sú p od
riadené i ilustrat!vne detaily (zvukomaľ
ba dažďa v Novembri, smútočný pochod 
v Kamenistej zemi ... ). 

Takto som sa dostal k hudobnej reči 
Kontemplácií. Ziaľ, niet tu miesta na 
žiadúci padrobný rozbor -na to pomýš
ľam na inom mieste v širš::>m kontexte 
posledných Suchoňových diel (Ad astra, 
P oeme macabre), s ktorými Kontemplá
cie vytvárajú tematický triptych. P ozna
menávam len, že o ich hudobnej reči 

v zásade platí to, čo som napísal o Pce
me macabre - s tým rozdielom, že reci
tovaný text umožňoval skladateľ.ovi pra
covať v detailoch viac al fresco, takže 
homofónnost dominuje naplno. Suchoň sa 
dáva ešte viac než v iných dielach opájať 
čarom zvuku výrazných akordických spo
jov, ba aj samotných akordov - opakuje 
ich, posúva do rozmanitých oktáv, roz
kladá v melodickú linku. Mnohé z nich 
sú na prvý pohľad zložité - pri p ozor
nejšom nahliadnutí však prezrádzajú lo
gickú výstavbu mnohonásobných tercio
vých superpozícií (zväčša, pravda, s vy
nechanými tónmi), kombinovaných 
s kvartovými jadrami (poväčšin·= zväčše

nými). 
Na záver jedna poznámka. Práve pred 

rokom, v druhom čísle ôsmeho ročnŕka 

Slovenskej hudby, som uvažoval o hypo
tetickej možnosti hudobného divadla bu
dúcnosti - scénickej melodrámy. P o zo
známení s Kontempláciami si dovoľujem 
vysloviť názor, že Suchoňov skladateľský 
vývoj by práve v tomto žánri mohol 
objaviť "nepoznanú zem". Pravda, zatiaľ 
je to len m oje pi um pesiderium. Ale mož
no, že sa .splní. Kto vie!? Igor Vajda 

Peter Kolman: 

Monumento 
per 6 000 000 
Dokončené: december 1964. 
Trvanie: 13 min. -

Po rade skladieb p re komorné obsade
nie, v ktorých si Kolman overoval mož
nosti a vzájomný vzťah rôznych avant
gardných kompozičných techník, pristú
pil k dielu s trocha iným zámerom. Ten 
z ámer nedosahuje len obsadením pre 
veľký o·rchester, ktoré od čias Husľového 
k oncertu nepoužil, ale uskutočňuje ho 
prostredn íctvom sugestívnej výp ovede o 
v eciach závažných; b olestných a h lboko 
skrytých pod fyziognómiou experimentá
tora, ktorým od čias svojej Smútočnej 

hUdby nedal zaznieť. V podtitule palti
túry je napísané "Na pamiatku tých, čo 
zahynuli - na výst rahu tým, ktorí pre
žili". 

Toto bolo potrebné spomenúť pre d ve 
veci. Pre::lovšetkým preto, lebo Monu
mento predstavuje spolu napríklad s Os
wienczymom krédo neschematickej a bez- _ 
prospechárskej zaangažovanosti umenia 
m ladej generácie, o ktorej sa vynášajú 
povrchné súdy v t om zmysle, že vraj 
s tráca kontakt s aktuálnymi problémami 
života na úkor technických experimen
tov. A z toho vyplýva n áš druhý dôvo::l 
hovoriť o tých veciach : Kolman v pred
chádzajúci_ch skladbách obrusoval svoj 
jazyk, aby ho raz postavil do služieb 
h lbokej myšlienky. Z toh to hľadiska je 
Monumentum skladba syntetizujúca, to 
znamená, že jej technický profil je menej 
p regnantný, technický p roblém nie je 
natoľko rukolapný, riešenie kompozičnej 

úlohy ustupuje r iešeniu myšlienkovej dô
raznosti. V štruktúre, ktorá je kompliko
vanejšia, sa všetko, čo bolo doteraz u 
Kolmana veľmi jednoznačné a jasné, za
čína prelínať a vnút orne kombinovať. 

Jednočasťová, trinásťminútová skladba 
sa pri analýze rozpad á na tri úseky. Prvý 

úsek je budovaný na využití sonických . 
kvalít sláčikového a dychového aparátu. 
Vibráta v rozsahu tritónu· a glissandá 
sláčikových nástrojov vytvárajú účinnú 
šumovú p lochu vo vysokom registri, kto
r á sa dynamicky pahybu.je v rozpätí 
od p ianissima po m ezoforte, čím voľne 
asociuje akési kvílenie hrôz. Oproti tým
to úsekom ostro kontrastujú expresívne 
úseky dychových nástrojov, -ktoré použi
t ím aleatoriky dosahujú bohatú a ne
predstaviteľne rozmanitú vnútornú sonie
kú diferenciáciu akordických štruktúr. 
Oproti tejt o expresívnej čast~ je post a
vený ďalší úsek, .ktorý predstavuje nie
koľkomi~útovú r ovinu kľudu. Technicky 
ide o prísnu dodekafóniu, k torá vytvára 
decentnú a jemnú plochu hrou zvukov, 
k toré akoby bez gravitácie sa voľne 

vznášajú v bezváhovom priestore. Po 
tejto delikátnej hre tónov v pokojnej 

- dynamike, ktorá pripomína akúsi minútu 
tich a obetiam hrôz, nasleduje dramaticky 
vyhrotený záver, ktorý svojou expresív
nosťou a šokovitosťou ehce byt memen
tom. Tu sa exponujú predovšetkým ple
chové dychy a bohato obsadená skupina 
bicích nástrojov. Vnútorný nepokoj celé
ho záveru je dosiahnutý rytmickou ne
pravidelnosťou v rstiev, ktoré znejú sú
časne. č:asto simultánne znejú útvary od 
trioly a ž po septolu. Tým sa stupňuje 

nervozita a napätie záveru, ktorý vr
cholí mohutnou gradáciou zvukového ma
sívu, obsahujúceho všetkých 12 tónov 
v bohat ej rytmickej profilácii. Týmto 
otrasným výkrikom sa skladba nekoni:í. 
Uzatvára ju plačlivá pieseň - akýsi cho
rá l, dojímavo znejúci v unisóne sláčikov. 
Bude poslucháča spočiatku fra p:>Vat svo
jou nezvyčajnosťou. V skutočnosti vy
tvorí dostatočný priestor pre úvahu ; pre 
sebaspytovanie. Lebo tragédie sa nikdy 
nekončia bombasticky vo forte. Ich sku
točný koniec sa odohráva v tichu ouus
tených. A do týchto polôh chce Kolman 
priviesť svojho poslucháča. 

Kolmanovo Monumento predstavuje 
dielo, ktoré na platforme nových kompo
zičných prostriedkov vyjadruje znepoko
jenie nad pohnutým osudom človeka 

tohto storočia. Peter Faltin 
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Zameškané 
sa nedoženie 

l 
Ivan Brkanovič: Ekvinokcia 
Dirigent: Boris Velat 
Režisér: Branislav Kriška 
Výtvarník: Ján H a:nák 
SD Košice 

V rokoch nedávno minulých sa pre 
známe príčiny prerušil kon takt medzi 
kultúrou juhoslovanských a našich náro
dov - na obapolnú škodu: veď v r o
koch ťažkého zápasu za národné a so
ciálne oslob odenie si kultúrni dejatelia . 
oboch okruhov n eraz pomá hali a vzá
jomne sa inšpirovali. Napokon nie je t o 
anl tak dávno, čo v Bratislave pôsobil 
(v rozhlase a opere) dirigent Krešimír 
Baranovič - vlani sa dožil 70 rokov -
a režisér Branko Gavella; obaja vyorali 
hlbokú brázdu v slovenskom hudobnom 
živote. Až koncom minulého r oku sa 
po d lhom čase objavila na jednom z na
šich javísk juhoslovanská opera: bola to 
Ekvinokcia Ivana Brkanoviéa v košickom 
Státnom divadle. 

Nedostatok k ontaktov sa však prejavil 
aj tu: keď si košická opera predsavzala 
uviesť dielo nielen juhoslovanského skla
dateľa, ale a j s juhoslovanskou tema
tikou - a tak vedome obišla Sulekovho 
Coriolana - nevedela ešte, že zhudobne
nie toho istého námetu (drámy I. Vojno
viča) skladateľom Kozinom je dramatic
ky i hudobne sugestívnejšie. Keď je j 
vedúci u meleckí pracovníci dostali do 
rúk klavírny výťah tejto druhej Ekvinok
cie, bolo už neskoro: Brkanov iéova Ekvi
nokcia sa už študovala. 

Tým nechcem tvrdiť, že by Brkanovi
éova opera nebola pôsobivým dielom, 
naopak: zvlášť po dejovej str ánke určite 
zaujme diváka. Ide o sociálne motivova
ný príbeh z druhej polovice minulého 
storočia, o konflikt medzi zboh atnutým 
vysťahovalcom. a jeho bývalou m ilen kou 
a synom, ktor ý sa narodil z tohto vzťahu: 
keď zbohatlík chce zničiť životné šťastie 
svojho n evlastného syna, hynie rukou 
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jeho matky. Vďaka režisérovi, výtvarní
kovi a kostymárke Helene Bezákovej 
vzniklo vydarené predstavenie, podnetné 
aj t ým, že je názorným pr íkladom, ako 
z priemernei predlohy možno hodne vy
ťažiť. Brkanovi::ovi t otiž chýba skutočnÝ 
dramatický cit: zbytočne zhudobňuje ne
raz zdlhavé dialógy, čím sa stráca účin
nost vrcholov: inde sa zas nepochopiteľne 
vzdáva podnetov činohernej 'predlohy (po
stava slepca, k torá sa u Vojnoviča vinie 
celou drámou, je zmenšená na púhu 
epizódu v začiatku). Ešte horšie je to 
s hudbou: ide o akýsi nemastný-neslaný 
expresionistický verizmus s folklórnymi 
p rímesami. Treba však zaznamenať nie
ktoré ozaj hudobne podarené miesta: 
podanie ekvinokcie - jarnej morskej 
búrky - so sborom a recitátorom, ako 
a j fragmenty v I. a II. dejstve; tiež sbo
rové scény sú p ôsobivé. Samotná ekvi
nokcia je však úplne sta tická a nebyť 

·režisérovej fantázie - oživil túto scénu 
projekciami - by asi vyznela neúčinne. 

Dirigent si zaslúži pochvalu za hudob
ne bezpečné naštudovanie sólistov a or
chestra (skormajster Roman Skrep ek zas 
za sonórne sbmy), i keď miestami mo
hol viac tlmiť p reinštru mentovimý or
chester, resp. v ňom urobiť inštrumentál
ne retuše; vlastné vrcholy by tak viac 
vynikli a celok by dostal expresívnejšiu 
pulzáciu. Veľmi dobré boli spevácke vý
kony kvinteta hlavných prejstaviteľov: 
L. Ganzovej, M. Adamcovej, J. Regeca, 
M. Hájka, A. Matejčeka, ako aj K . Ma
rečka v úlohe slepca. 

Uvedenie Brkanoviéovej Ekvinokcie je 
predo'všetkým podnetom k ďalšiemu tvo
rivému p oznaniu hudobných juhoslovan
ských diel - a treba dúfať, že neostane 
v tomto smere osamelé. I gor Vajda. 

Opäť Butterfly! 

l 
G. Puccini: Madame Butterfly 
Dirigent: Ján Valach 
Režisér: Koloman Oillík 
Výprava: Stefan Bunta a . h. 
DJGT Banská Bystr ica 

P ucciniho najviac hraná opera opäť 
slávila svoj triumf - tentoraz v Banskej 
Byst rici. Na Sl ovensku niet už teda spe
voherenej scény kde by ju neuviedli 
(s výnimkou NS - tá však opery ne
uvádza). J ej námet, dobrá dramatická 
výstavba i prehľadná hudobná architek
tonika budú vždy zárukou plného hľa
diska, akokoľvek náročnejšiemu poslu-

cháčovi bude prekážať jej motivická ci
tátománia a všechut, sladll:astá harmónia 
a vonkajškovo efektná inštrumentácia. 
Ale sentimentalizmus a pseudoexotika sú 
- a zdá sa, ešte dlho budú - vábivou 
sirénou ... 

Tieto riadky nechcú byt výčitkou Bys
tričanom za ich dramaturgickú voľbu: 
Butterfly na scénu DJGT isteže patrí 
- veď je jednou z n ajkomornej3ích 
Pucciniho opier (dokonca - v orchestri 
- komornejšia než jednoaktovka Giani 
Schichi). Okrem toho má bystr ická spe
vohra viac vhodných predstaviteľov jej 
hlavných úloh. 

Mám tu na mysli predovšetkým tri 
predstaviteľky titulnej úlohy. Mária Ur
banová-Bélohlávková má ďalšiu "glanz
r olu" : treba oceniť jej precítený herecký 
i . spevácky výk on, hudobne fundovan ý 
(nepostrehol som počas celého predsta
v enia, že by sa b ola pozrela na dirigen 
ta!) a prekvapivo nadľahčený spôsob tvo
r enia tónov - hoci speváčka skôr inkli
n uje k dramatickým úlohám - ktorý sa 
d o stvárnenia tejto pr,stavy veľmi hodí. 
- OtHia Hagarová stavia na svojom veľ
mi dobrom speváckom výkone a - keďže 
m á aj vh odnú postavu - mohla by do
siahnuť v tejto úlohe ešte väčší úspech 
i nap riek určitej pohybovej strohosti 
(najmä spočiatku) a závislosti od d iri
genta, nebyt jej jednotvárnej mimiky; 
záverečný obraz jej však "vyšiel" veľmi 
účinne. - Dagmar Rohovú som nemal 
možnost vidieť: zúčastnila sa na zájazde 
brnenskej komornej opery do Talianska 
a v Butterfly vystúpila n eskôr. 
Aj obaja Pinkertonovia vcelku usp:>kojili: 

O skár Kabela buduje na svojom herec
k om talente - miestami sa však príliš za
meriava na detail a rozdrobuje postavu; 
hlas má mäkký, lyricky t imbre, ale čo
r az viac cítiť jeho únavu z nespočetných 
predstavení. M. Kopačka stavia svojho 
Iahtik árskeho Američana len v hlavných 

kontúrach, vyváži to sviežejším spevom. 
. Hlavné trio dotvárajú obe Suzuki -

Drahomíra Drobková a Darina· Hanu..: 
liaková, obe veľmi. dobre pripravené; 
pravda, pr venstvo z n ich si n epochybne 
odnáša skúsenejšia Drobková. · 

Menšie postavy nezanechávajú u.ž taký 
jednoznačný dojem. Goro ( J. Konder) ' je 
až príliš úslužný, pohybove i rečou neraz 
až groteskný. Je to operetná, n ie operná 
postava. Konzul Scharpless (L. Lon
gauer) je pre svoju vonkajšiu pózu ne
vierohodný, chýba mu hlbšie prežitie a 
tomu zodpovedajúci herecký a spevácky 
pr ejav. Keďže prvý z nich nie je alter
novaný a S. Babjaka ako Scharplessa 
som nevidel, ťažko je mi posúdiť, či je 
to vina režiséra - alebo menovaných . . . 
Naproti tomu veľmi dobre vyznievajú 
yÝst upy Bonza ( M . Schenka) a Yamado
r iho ( J. Sanitra). 

Predstavenie je výsledkom spolupráce 
režiséra Kolomana Cillíka - od januára 
t. r. interného pracovníka DJGT - a vý
tvarníka štefana Buntu z Prešova. Cillík 
sa zameral na jednoduché, ale - okrem 
spomínaných dvoch výnimiek - účinn~ 
aranžmán; aj práca so svetlom je zre
dukovaná na minimum - o to sugestív
nejšie pôsobí však hra svetiel v noci 
očakávania me dzi 2. a 3. obrazom. Vý
tvarník sa zjavne inšpiroval Hanákovou 
scénou z košickej Butterfly, i keď, mys
lím, má všetky predpoklady na originál
nejší prístup ... 

Kolektívne telesá - sbor a orchester 
- podali solídny výkon. Zvlášť treba 
oceniť orchester i napriek niektorým 
kazom, ktoré zavinili jednotliví hráči: 
dirigentovi Jánovi Valachovi sú roman
tické a z romantizmu vychá dzajúce die
la zvlášť blízke - a to sa aj značne od
razilo v celej atmosfére predstavenia. 
Skoda len, že tentoraz nebol upravený 
preklad - bolo by to viac ako žiadúce! 

Igor Vajda 

Na križovatke koncepcií KONCERTY S OBR 

Ak k onštatujeme, že Symfonický or
chester Cs. rozhlasu v Bratislave v jesen
nom cykle abonentných koncer tov zost al 
opäť verný svojej dramaturgickej línii, 
ktorej znakom je prevaha skladieb sú
časných, môže sa ozvať námietka: rozhla
sové t eleso si to môže dovolit. Naozaj : 
t eleso, ktoré v dramaturgii nie je závislé 
od bezprostrednej priazne obecenstva, 
p r-etože jeho. úfohou je rozhlasová pre-

vádzka, má v otázke voľby repertoáru 
svojich koncertných vystúpení voľnejšie 
r uky. Pravda, na druhej st rane napr. dra
maturgický plán novej sezóny Slovenskej 
filharmónie ukazuje, že určité "uvoľne
n ie rúk" nemusi byt výsadou iba rozhla
sového orchestra. Preto napriek konšta
tovan iu d obrého základného dramatur
gického rámca nemôže byt základom 
uspokojenia na dlhši čas. 
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PROGRAM CYKLU 

23. 9.: B. Bartók: Hudba pre sláčiky, bicie a čelestu 
J. Cikker: Concertino pre klavír a orchester 
S. Prokofiev: Suita z baletu Sut (výber) 
A. Dvofák: Symfonické variácie na tému " Ja som guslar" 
Dirigent: dr. O. Trhlík, sólistka K . Havlíková· 

21. 10.: F. Babušek: Prelúdium pre sláčiky 
F. Babušek: Bucl sláva národu, symf. báseň 
L. van Beethoven: II. koncert pre k lavír a orchester B dur 
A. Roussel: III. symfónia g mol 
Dirigent: B. Režucha, sólista Ama:ieus W eber sinke (NDR) 

18. 11.: w. A. Mozart: Predohra k opere Figarova svadba 
A. A lbrecht: Túžby a spomienky - symf. báseň 
A. Ešpaj: Koncert pre klavír a orchester 
B. Martinu: Fresky Pierra della Francesca 
Dirigent: dr. O. Trhlík, sólista Dmitrij Paperno (SSSR) 

16. 12.: J. Cikker: Dramatická fantázia · 
P. Hindemith: Koncert pre klavír a orchester 
M. P. Musorgskij: Obrázky z výstavy . 
Dirigent: dr. O. Trhlík, sólista Michal Karin 

s čím sme sa t entoraz stretli, prípadne predov šetkým takým, ktoré v podstate 
n estr etli? Predovšetkým nám chýbala rozvíjajú a obohacujú hudobné mysle
skutočnost, ktorá by sa mohla stat dob- nie minulosti v plynulom prúde tradície. 
rou a záslužnou tradíciou práve koncer- Je pravda, že tieto skladby tvo_rla ~äč
tov rozhlasového orchestra: u ve:lenie šinu svetovej tvorby. Tá meneJ znama 
skladby mladého slovenského autora. V menšina však natoľko novo provokuje 
minulých cykloch tento orchester vždy hudobné vnímanie - nehovoriac už o no
uviedol aspoň jednu koncertnú premiéru vých, neobvyklýC'h možnostia<;h in~e:pre
skladby mladého autora, k torú predtým tačných - že pozornosť, ktora sa JeJ ve
nahrával ; tentoraz nám takúto premiéru nuje nemôže byt z umeleckého h!adis
zosJ;al. dlžný - a je to škoda. Ozaj ~a ka zbytočná. Ak sa napr. Slov.enskej fii
nič. pozoruhodného na jeho pultoch v štu- harmónii poda rí do písmena uskutočnit 
diu n eobjavilo? svoj nový dramaturgický plán, ocitol by 

Rovnako radostne by sme uvítali, keby sa rozhlasový orchester razom na . poZl
rozhlasový orchester venoval v svojich cii strážcu tradícií, a t<> i napriek v.šet
koncertoch viac pozornosti svetovým kým svojim snahám po nekonvenčnej 
prúdom novej hudby. Doteraz jeho výber dramaturgii. A to by tiež bola škoda! 
skladieb 20. storočia venuje pozornosť 

DlELA A SóLISTI 

Už tradičným javom je uvádzanie só
listického koncertu n a každom vystúpení 
rozhlasového orchestra. V poslednom je
sennom období to boli samé klavírne 
koncerty, čo je trocha jednostranné. Aj 
medzi nimi mala prevahu súčasná hudba 
(aspoň podľa vzniku diela). 

Beethovenov II. klavírny koncer t B 
dur z októbrového programu, ktorý uvie
dol nemecký klavir ista Amadeus . We
bersinke, bol jedinou staršou skladbou. 
J e to rané autorovo dielo, naplnené skôr 
klasickou gracióznosťou, ako neskoršie 
charakteristickým beethovenovským pá
tosom. Sólista má ideálne technické pred
poklady pre jeho interpretáciu, no na 
druhej strane jeho t endencia k zrýchľo
vaniu (najmä v l. časti) zapríčinila drob
né kazy. Treba kvitovať, že sme mali 
možnosť počuť tento málo hrávaný kon
cert, ktorého uvedenie nieslo peča.ť St1a-

74 

hy podať dobre men ej známe hodnoty. 
Koncert pre klavír a orchester soviet

skeho skladateľa Andreja Ešpaja, uvede
ný v novembri, je v podst ate skladba na
najvýš provincionálneho formátu , ktorej 
invenčnú chudobu a technickú nedomys
lenosť nemôžu zachrániť folklórne into
nácie, kontextom málo rozšírenej tona
lity neprirodzene ,.učesané". Ťažko tu vô
bec možno hovoriť o samostatnosti auto
rovho hudobného myslenia, keďže celé 
dielo sa nesie v eklektickom duchu no
voromantizmu, z ktorého si vyberá i dob
re znejúci, ale predsa len klišovitý inštru
mentačný habit. · Na ten najviac doplatil 
práve jeho propagátor, sólista koncertu 
Dmitrij Paperno; j ~ho brilantnú klavírnu 
techniku bolo viac vidieť ako počuť. Ne
možno z toho obviňovať dirigenta dr. 
Trhiíka: keby bol v1ac stlmil dobre a 
zvu{:ne (i- keď nesamostatne) posaden~ 

plechy, bolo by toho veľmi málo, čo by 
zo skladby zostalo! 

Pre tých, ktorí si začali zvykat na 
myšlienku, že Michal Karin pravdepo
dobne pomýšľa na odpočinok, bolo ra
dostným prekvapením jeho vystúpen ie v 
decembri, keď predniesol sólový part 
Koncertu pre klavír a orchester Paula 
Hindemitha. Jeho interpretačný prejav 
bol technicky na výške a adekvátne 
stvárnil strohú vecnosť okrajových čas
tí, pričom plasticky vyzdvihol ich mno
hotvárny rytmický pulz, ako aj mužne 
zdržanlivú lyriku strednej časti. Preto 
z tejto skladby silne a presvedčivo dý
chalo ovzdušie súčasnosti; k tomu pri
spelo i vitálne, a predsa citlivé p odanie 
orchestrálneho partu pod vedením dr. 
Trhlíka. 

Concertino pre klavír a orchester Jána 
Cikkera, interpretované na septembro
vom koncerte Klárou Havlí lcovou, je 
protipólom uvedeného Hindemithovo kon
certu. Preniká tu viac bezprostrednosti, 
jeho lyrika je vrelšia a intímnejšia, ryt
mika nesie stopy živelnej tanečnosti. 
Sólistka rozvinula širokú škálu výrazu 
od temperamentného spádu k lyrickej 
zasnenosti, a keďže bola výborne dopl
ňovaná orchestrom, vytvorila jednu zo 
svojich najpôsobivejsích interpretačných 
kreácií. Iba na niektorých lyrických mie:>
tach mohla azda ladiť svoj kultivovaný 
tón do väčšej . mäkkosti, aby zasnené 
ovzdušie skladby vyznelo ešte presvedči
vejšie. 

Cikkerov intenzívny skladateľský vý
vin reprezentuje Dramatická fantázia, 
ktorá odznela na decembrovom koncerte. 
Tu už niet stopy po mladistvom lyrizme; 
výraz je tvrdý, úporný, plný vnútorných 
protikladov, ktorých základom je proti
klad medzi široko koncipovaným spádom 
formového procesu a bolestne napätým 
zvukovým materiálom. Pre tento rozpoŕ 
je to skladba, ktorá si nezíska posluchá
čov na prvé počutie, no raz posluchove 
zvládnutá, zanechá otrasný citový i myš
lienkový dojem. Je zaujímavé, že práve 
tieto dve Cikkerove skladby patr-ili aj 

v dirigentskej interpretácii dr. Trhlíka 
k najnespornejším pozitívam jeho práce. 

Galériu slovenských skladateľov uve
dených v tomto cykle doplnili František 
Babušek a Alexander Albrecht. Prvý 
z nich sa dostal k slovu pri pr íležitosti 
výročia svojh<> úmrtia · (13. 10. 1954) 
v októbrovom programe. Pod vedením 
B. Režuchu uviedol rozhlasový orchester 
jeho Prelúdium pre sláčiky a symfonickú 
báseň Buď sláva národu. Dojem z obi
dvoch bol rozdielny: Prelúdium, rozsa
h om nie veľká skladba, ale štýlove jed~ 
notná, organicky spájajúca výdobytky 
staršej českej moderny s melo:lickými 
a rytmickými prvkami slovenských ľu
dových piesní, presvedčilo o oprávnenosti 
návratu k nemu. Symfonická báseň Buď 
sláva národu napriek svojmu deklarativ
nemu názvu ťažko môže byt považovaná 
za významný skladateľský úspech. V štý
love nejednotnom konglomeráte na pozd
noromantickom základe tu ako j.ediný 
klad zaujme iba prvdtriedna inštrumen
tácia, prezrádzajúca autorovu intímnu 
znalost orchestra. Voľba tejto skladby do 
spomienkového pro",ctramu nebola teda 
šťastným dramaturgickým čin·;)m. On·<!sko~ 
rený záujem o Albrechtove symfonické 
dielo síce opäť dokazuje, že vlastnou 
doménou tvorivej činnosti tohto sklada
teľa bola hudba komorná, no i v symfo
n ickej oblasti sa Albrecht začleňuie me
dzi tých, ktorí vytvárali zvukový arzená l 
súčasnej slovenskej hudby i napr iek svoj
mu pozdnoromantickému prístupu ku 
kompozícii. 

Skladby 20. storočia doplnila Bartókova 
Hudba pre sláčiky, bicie nástroie a čeles
.tu, výber z Prokofievovej suity z ba letu 
Sut, plný hýrivých inštrumentačných n á
padov a svojrázneho humoru, n o rytmic
ky trocha jednotvárny, III. symfónia g 
mol Alberta Roussela, azda prvýkrát 
uvedená na Slovensku, a Fr esky Piera 
della Francesca B. Martinu. Z·J starších 
skladieb boli uvedené Mozartova predo
hra k opere Figarova skladba, Dvoi'ákove 
variácie na tému Ja som guslar a Mu
sorgského Obrázky z výst avy. 

DIRIGENTI 

Cyklus bol tentoraz v znamení domá
cich dirigentov: orchester viedol jednak 
jeho šéfdirigent dr. Otakar Trhlík, jednak 
Bystrík Režucha. Jediné ohlásené vystú
penie externého dirigenta, šéfa Sloven
skej filharmónie Ladislava Slováka, sa 
neusklltočnilo. úroveň výkonov orches
tra nedosiahla vcelku takú výšku ·ako v 
minulom cykle, Napriek tomu (ale mož-

no práve preto), že ide o dirigentov, na 
kltorých je orchester zvyknutý z každo
dennej služby, výkony niekedy trpeli 
nesústredenosťou. Septembrový a decem
brový koncert mali najbližšie k výkonom, 
ktoré vytvorili štandard minulého cyklu. 
Je priroclzené, ž'e pri viacerých vystúpe
niach s jedným dirigentom kontakt s or
chestrom má svoje výkyvy. Pri úvodnom 
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koncerte v skladbe Bartókovej, v Cikke
rovi i v Prokofievovi orchester pozorne 
a citlivo reagoval na premyslenú a hu- ' 
dobne náročnú koncepciu svojho šéfa. Tu 
ako keby dr. Trhlík vystúpil zo svojej 
trocha nezaujatej racionálnej precíznosti, 
ovzdušie ktorej vytvoril okolo seba v mi
nulosti, a plne a· bezprostredne sa oddal 
muzicírovaniu. To isté možno povedať 
o jeho vystúpení na decembrovom kon
certe, kde najmä dramaticky spádnou 
koncepciou Musorgského Kartihiek vy
tvoril jednu z najvydarenejších na.liich 
interpretácií tohto diela Podstatne sťaže
nú úlohu mal pri naštudovaní Fresiek B. 
Martinu už vzhladom na to, že sa tu 
nanucuje zrovnávanie s dost známou 
Ančerlovou gramofónovou nahrávkou. No 
táto skutočnosť ešte neruší právo dr. 
Trhlíka na vlastnú koncepciu, i keď pri 
nej nestrhol tak ako v prípade Musorg
ského. Zrejmým omylom bolo však zara
denie Dvorákových Variácií na záver sep
tembrového koncertu: nezapadlí do ovzdu
šia celého koncertu a invenčne pôsobili 
unavujúcim dojmom zrejme i na dirigen-

ta a orchester a provokovali kazy súhry. 
Bystrík Režucha, ktorý dirigoval októb

rový koncert, vystaval v ňom peknú in
terpretačnú gradáciu. Zaujal n ajmä citli
vým sprievodom Beethovenovho koncertu, 
kde sa vedel prispôsobiť agogicky trocha 
nestálemu sólistovi, no najmä podaním 
Rousselovej III. symfónie. Tomuto dielu 
dal potrebnú vitalitu a rytmickú pre
gnantnosť. 

I tento cyklus ukazuje, že pravidelné 
koncertné vystupovanie je pre orchestrál
ne teleso vrcholne potrebné. Orchester 
rastie s každým vystúpením, upevňuje si 
štýlovú mnohostrannosť, technickú poho
tovosť a získava nové skúsen osti. Vystú
penia rozhlasového orchestra sa stávajú 
i súčasťou abonentných cyklov Sloven
skej filharmónie; to je popri vlastných 
abonentných cykloch vítaným rozmno
žením jeho koncertných možnost í a dô
.kazom úrovne jeho práce .. Skoda len, že 
na vlastných koncertoch má ešte vždy 
pomerne malý okruh poslucháčov! 

Juraj Pospíšil 
Igor Vajda 

Komorný cyklus s perspektívou 
4. októbra 1964. Klavírny recital Kláry Havlíko'Vej. Program: Domenico Scar

latti: Tri sonáty: F dur, G dur, G dur. Georg Fríedrich Händel: Chaconne (~ 
úprave E. ď Alberta), Ludwig van Beethoven: Sonáta As dur, op. 110. Johannes 
Brahms: Scherzo es mol, op. 4. Sergej S. Prokofiev: Prchavé vidiny (výber), Fide
lio Finke: Jazdecká burleska, Ivan 'Parík: Tri klavírne skladby (Danza, Intermezzo, 
Allegro). 

Havlíkovej nmE'nie si už vydobylo pev
né miesto v hudobnom živote Bratislavy. 
·:ze svoje poslanie interpreta berie vážne, 
svedčí na jednej strane množstvo novo
naštudovaných a uvádzaných skladieb, na 
druhej strane zase zodpovednosť, s akou 
k tejto práci pristupuje. Hneď na začiat
ku sezóny sa mohla predstaviť popri Cik
kerovom Concertine i s celovečerným re
citalovým programom, čím splnila svoje 
povinnosti ašpirantky na VSMU. 

Predovšetkým treba vyzdvihnúť dô
kladnosť, s akou Havlíková pristupovala · 
k svojmu výkonu. Pianistka je typom 
inteligentnej umelkyne; ktorá má koncE'p
-ciu skladby dôkladne premyslenú a strá
venú, má zmysel postihnúť väčšinu zna
kov jednotlivých slohov, a ani tempera
mentná zložka výkonu :nie je na posled
nom mieste. Co sa týka technického 
zvládnutia, v prevažnej väčšine stála pia
nistka nad touto problematikou. Výnim
ku tvorilo jedine (aj to nie vo veľkej 
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miere) Scherzo Beethovenovej sonáty. V 
tejto súvislosti máme pripomienku voči 
kvalite a farbe tónu u kant ilény. Havlí
ková má pomerne tenké prsty, v dôsledku 
čoho jej melódia znie pomerne pritvrdo. 
Snáď by bolo možné tomu zabrániť udíc
raním širšej - mäsitej časti prstov. Na 
svoj recital si Havlíková vybrala klavír 
Petrof, ktorý jej umožnil posunúť hornú 
dynamickú hranicu o množstvo deciba
lov, no na druhej strane vznikli z toho 
problémy pri tvorení mäkkozvučných 
"pianok". 

Scarlatti v jej podaní sa vyznačoval 
precíznosťou a brilantnosťou. Händel upú
tal dynamickým rozvrhnutím jednot li
vých variačných úsekov i technickým 
zvládnutím bravúrnych partií. Najväčším 
úskalím tohto recitalu bolo vybudovanie 
a skutočne hlboké prežitie a stvárnenie 
Beethovena. Tejto úlohe pianistka zrejme 
venovala podstatnú časť energie, čo sa 
odzrkadlilo (okrem Scherza) v dôkladnom 

technickom prepracovaní, v rozvrhnutí 
jednotlivých dynamických oblúkov, menej 
však v ponore do emocionálnej stránky 
d iela l keď neberieme do úvahy pamäťo
vý lapsus v závere fúgy, celkovej atmo
sfére diela chýbal individuálnejší prístup, 
ČG je, myslím, vôbec problém č. l, na 
k torý sa mladá klaviristka bude musieť 
v budúcnosti najviac zamerať. 

V · druhej polovici sa Havlíková "rozo
hrala" a skvele uplatnila najmä svoje 
t echnické prednosti. Ak si uvedomíme, že 

nemá priam najšťastnejšiu ruku pre kla
vír, cíti me úctu nad dosiahnutým tem
p om, stupňom tec:hnického zvládnutia, 
nad intenzitou zvuku a vo väčšine prípa
dov i nad dobre znejúcim úderom 
(Brahms, Finke, Parík). Pov rchnú, málo 
originálnu, bravúrnu Finkeho Burlescu 
možno v programe ospravedlniť prípra
vou repertoáru pre nemecký zájazd. · 
Technicky dobre zvládnutému výberu z 
I:'rokofieva chýbali predovšetkým väčšia 
vrúcnosť; intimita, pestrejšia paleta. 

18. októbra. Klavírny recital Mirjany Vukdragoviéovej. Program: Domenico Scar
latti : Sonáta E dur a h moL Johann Sebastian Bach: Toccata D dur (BWV 912), 
Ludwig van Beethoven: Sonáta As dur, op. 110. Vlastimír Peričié: Sonatína, Claude 
Debussy: Pour le piano. Sergej S. Prokofi8v: III. klavírna sonáta a mol, op. 28. 

V p orovnaní s Havlíkovou reprezentuje 
Vukdragoviéová opačný pól umeleckej in
dividuality. Ak je u Havlíkovej azda až 
príliš často vo výkone umeleck~ ro~~a
ha Vukdragoviéová je zas typom mtmtiv
nei, bravúrnej umelkyne strhujúceho tem
p eramentu. J ej technické možnosti, naj~ 
mä čo do hornej dynamickej hranice, su 
veľké; má pružný, dobre znejúci úder. 
Nadmernej dávke temperamentu t reba 
tiež pričítat rozličné lapsusy v pamäti (2, 
sonáta Scarlattiho, Debussy) i množst":'o 
preklepov (Bach i Beet hoven - tno 
Scherza). Juhoslovanská umelkyňa vtláča 
všetkým skladbám pečať svojej osobnosti, 
ktorá sa však dostáva do rozporu so štý
lovosťou skladieb. Prekážalo to najmä u 
Scarlattiho i Bacha; u prvého príliiínou 
bravúrou pasáží majúcich krehko znieť, 

u Bacha zas agogikou romantického ná 
teru. Vukdragoviéovej Beethoven mal ako 
celok snáď strhujúcejší spád v porovnaní 
s koncepciou Havlíkovej, no napr. Adagiu 
chýbal kľud, Scherzo kazili mnohé pre
klepy a "nežnosti", príznačnej pre túto 
sonátu, mohlo byť i t rochu viac. D~bussy
ho chápala pianistka ako bravúrnu e tudu 
priam lisztovského razenia. Na najvyššie 
miesto z jej programu treba postaviť 

pianisticky zrejme veľmi vďačnú, i keď 
čo do hudobnej reči n ie veľmi originá lnu 
Peričiéovu sonatínu. Pr okofiev mal ohro
mujúcu grandióznosť, strhujúci spád; ako 
celok nevyhnutne musel strhnúť, no pô
sobivosť celku, čo je pre výkon umelkyne 
t ypické, zastrela pôvab i krásu mnohých 
detailov. 

8. novembrac 1964. Matiné piesní a árií Jaroslavy Sedlárovej. Pri klavíri Ľudovít 
Marcinger. Program: F. Schubert: Tri pieme, V. Novák : Cigánske melóďi!!, ov. 14, 
J. Kunc: Stála kačenka u Dunaja, op. 14, B. Urbanec: Dozrievani8, M . Ravel: 
Grécke piesne, Arie z opier J. Masseneta, G. Bizeta, R. Wagnera, R. Straussa, P. Si
mai: Tri skladby pre klavír, B. Smetana: V salóne, Furiant. 

Pretože z príležitostí na scéne opery 
SND za pomerne krátky čas účinkovania 
Jaroslava s~dlái'ová ani jednu nepremár
nila, neprekvapil ani jej výkon na kon
certe. Prekvapil však program: s vkusom 
zostavený, osobitý, nie osvedčený, "ukáž
kový". Dostali tu miesto menej známe 
diela domácej i svetoveJ hudby. Nielen 
v piesňovej časti. V opernej si Sedláfová 

volila tiež ťažšiu cestu. Mohla predviest 
extrakt úspechov na javisku (Azucena, 
Ulrika a pod.); St rauss, Wagner , Janáček 
svedčia však o interpretačnej tvárnosti, 
viacvrstvovosti tejto umelkyne. Znovu sa 
ukázalo, že pŕáve v a ltovej a mezzosoprá
novej" zložke nášho operného súboru sa 
skrýva najviac rezerv koncertného spe
váctva. 

22. novembra 1964. Husľové . matiné Mi ~hail a Vajmana. Pri klavíri: Marija Ka- · 
randašová. Program: L. van Beethoven: X. sonáta pre husle a klavír, op. 96, J . S. 
Bach: I. sonáta pre sólové husle g mol, S. Prokofiev: Sonáta f mol pre husle 
a klavír, op, 80, B . Bartók: Rumunské tance. · 

Vajman sa radí medzi špičku sovietskej 
husľovej školy. Pozná možnosti jednotli
vých skladieb, vie, čo ~hee, a vie to do-

konale realizovať. Výborne školeny, pres
ný,. dôsledný, možno povedať "suverénny" 
interpret . . Obľubuje zvukové kontrasty. 
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Jeho sýte, plné forte a éterické piano 
pôsobia fascinujúca. Ak niečo Vajma
novmu výkonu chýba, je to azda viac 
mäkkosti, teplejšia farba na výrazovej 

palete. Z náročného a náročne predvede
ného programu najväčší zážitok zname
nali Bachova sólová sonáta a Prokofiev. 

6. d.ecembra. Koncert Dvor.ikovho kvarteta. SpoluúčinkovaZi: Sylvia Macu1zi1íská 
(klavír) a zasl. umelec prof. Ladislav Cerný (viola). Program: Antonín Dvorák: Slá
čikové kvarteto Es dur, op. 51. Klavírne kvinteto A dur, op. 81, Sláčikové kvinteto 
(pre · 2 husle, 2 violy a violončelo) Es dur, op. 97. 

Tento koncert patrí k najkrajším zá
žitkom tejto sezóny. Niekoľkoročná špe
cializácia ensernblu na štýl svojho "patró
na" sa odzrkadlila nielen v znamenitom 
technickom zvládnuti, ale aj vo vzácne 
vyrovnanej zvukovej kultúre a vo vrúc
nom, muzikantsky plnokrvnom ponímaní 
Dvorákovho skladateľského o:ikazu. Mi
lovníci komornej hry, v:3etci, čo majú 
radi krásnu hudbu, - a zišlo sa ich v po
r ovnani s predchádzajúcimi podujatiami 
nad očakávanie mnoho, si skutočne prišli 
na svoje. Casove pomerne rozsiahly p::-o
gram (temer dvaapolhodinový) zvládli 
hráči veľmi úspešne. Sláčikové kvarteto 
Es dur hrali spamäti. Umožnilo im to zo 
všetkých skladieb najlepšie sa sústrediť 
a vychutnávať čaro bohatej dvoi'ákov:3kej 
fantáZie, sledovať vz§.jomný zvukový po
mer jednotlivých nástrojov a podľa toho 
upravovať tie najmenšie odtienky dyna
miky svojho inštrumentu. Obe kvintetá 
interpret ovali hráči z nôt, no dlhoročná 

prax a dobrá súhra sa i tu uplatňovali 
s veľkým úspechom. Klavír Sylvie Ma
cudzinskej znel sice trochu virtuózne só
listicky, no suverénne technické zvládnu
tie (azda okrem finálneho Allegra, kde 
niektoré pasáže v rýchlom tempe nesta
čili vyznieť priam najbrilantnejšie), tem
perament a vrúcna kantiléna sa zaslúžili 
o vrelé ovácie u spokojného a nadšeného 
obecenstva. 

V poslednej skladbe spoluúčinkoval za
slúžilý umelec prof. Ladislav Cerný a.k:o 
violista. Napriek pomerne vysokému ve
ku (73 rokov) je ešte dobrým a príklad
ným komorným hráčom so senzitívnym 
tónom a s celkove ešte vyspelým preja
vom. V tejto skladbe bolo už síce mi·~sta
mi cítiť únavu z vypätia hráčov, ôJ sa 
prejavilo v intonácii (najmä vo finále), 
no práve české muzikanstvo autora i in
terpretov bolo vždy v p::JpredL 

Vlaclo Cížik 
Zuzanna Marczerlová 

Koncert bu~harských umelcov 
V rámci medzisväzovej výmeny kon

certovali v Bratislave dňa 6. 12. 196·1 
Marguite Jonkova-Tapkova, sólistka ope
ry v Russe, a klavirista Anton Dikov 
(známy už z vystúpenia so SF), sólista 
Sofijskej filharmónie. 

Program, venovaný výlučne súčasnej 
bulharskej tvorbe, bol veľmi zaujímavý 
;;t nielen umelecky hodnotný, ale i z hľa
diska našej inform{)vanosti o bulharskej 
tvorbe v mnohom ohľade objavný. Od 
postromantického klavírneho Prelútlia 
Pančo Vladigerova, ktoré tvorilo virtuóz
ne impozantný úvod koncertu, cez pies
ňovú a klavírnu tvorbu L. Pipkova, P. 
Chadžieva, M. Goleminova, V. Stojana
va, ú. Tapkova až po seriálnu Fantáziu 
pre klavír Lazara Nikolova predviedli 
obaja umelci sled osobitne vyhranených, 
pôsobivých, na vysokej kompozičnej úrov
ni stojacích skladieb, ktoré si zaslúžia 
pozornosť našich umelcov a hlavne pri 
nedostatku pôVodnej piesňovej tvorby by 
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vedeli aj repertoárove priniesť mnoho 
nového do nášho koiJ.certného života. 
Tvárny, výrazný soprán veľkého fondu, 
ktorý vedela sympatická Marguerite Jon
kova-Tapkova postaviť do služby komor
nej tvorby, ·by sme chceli počuť v bu
dúcnosti i v našej opere. Umenie Antona 
Dikova, ktoré sme už poznali, znova vy
niklo a presvedčilo o tom, že zanietený 
umelecký výkon je najlepším tlmočníkom 
a propagátorom aj pre diela, ktoré ne
stoja v zenite koncertného života. Skoda, 
že koncert sa konal v rovnakom čase 
ako abonentný koncert komorného cyklu 
KDK a nevzbudil záujem širokej verej
nosti (nebol plagát ovany). Väčšia škoda 
však, že ani skladatelia a koncertní umel
ci, ktorým koncert mohol priniesť mnohé 
podnety, mu nevenovali patričnú pozor
nosť. 

Bulharským umelcom patrí vďaka, že 
rreznechuteni hŕstkou prítomných podali 
výkony ozaj reprezentačnej úrovne. .. š~ 

'1Jredstauujú sa... _;\' 
----------~----------------------------

Konečne i dirigenti 
Neviem, či poslední vlaňajší alebo prví 

tohoroční, - mysliac tým školský rok -
ale celkom iste poslední v roku 1964. 
A potešiteľné je, že sú medzi nimi štyria 
dirigenti. A veľmi n adaní a nádejní. 
Nakoľko sú všetci štyr ia žiakmi doc. 

dr. Ľ.udovíta Rajtera, možno už hádam 
hovoriť o dirigentskej škole a sledovať jej 
znaky. 

Všet ci štyria sú veľmi dobre technicky 
pripravení, majú jasné gesto, ich určova
nie nástupov je presné. Ovládajú doko
nale spamäti partitúru. Snažia sa o lo
gickú výstavbu diela a rešpektovan ie 
štýlu obdobia a obsahu skladby. Ich 
rytmické cítenie je s prihliadnutim na 
ich mladosť dobré. 

Tieto spoločné· kladné znaky sú dôka
zom, že doc. dr. Rajt er pristupuje veľmi 
seriózrie k príp rave svojich žiakov, že im 
odovzdáva bez zvyšku svoje bohaté skú
senosti. P ritom každý zo štyroch m la
dých diplomantov zostáva sám seb::>u. Má 
svoje typické črty a sklony, čo dokumen
tuje v pedagogickej práci Rajterovej prí
stup k žiakom s rešpektovaním osob 
nosti, sklonov a zameraní mladého 
umelca. 

Je zaujímavé, že všetci štyria si pre 
svoju diplomovú prácu zvolili dielo z ob
dobia romantizmu, hoci niekt orému by 
hádam viac bolo "sedelo" dielo klasické 
alebo súčasné. Udivuje to tým viac, že 
poznáme kladný vzťah ich učiteľa Im 
klasickej tvorbe . 

Zdenek Mach á č ek, dirigent Novej 
scény, má za sebou bohatú muzikantskú 
činnosť. Je violistom a určitý čas pôso
bil aj ·v Janáčkovom kvartete. Po n ie
koľkoročnom pôsobení vo Vojenskom 
umeleckom súbore sa stal ctirigentom na 
Novej scéne. Nazdávam sa, že -práv.e on 
by bol výborne interpret oval niektorú 
Haydnovu alebo Mozartovu symfóniu! Je 
to intelígentný, premýšľavý typ, ktorý 
pristupuje k dielu viac svojím bohatým 
intelektom než citom, ktorý je uňho~pri
liš disciplinovaný a prísne kontrol ovaný. 
Túto prevahu intelektu považujem za 
klad Macháčkovej osobnosti a prísľub do 
budúcnosti. Bude to typ dirigenta, ktorý 
vždy bude vedieť, č o robí, a bude vedieť 
a~ zdôvodn4ť, p r e č o to robí. Keď raz 
dielo pripraví, bude ho vždy rovnako in-

terpretovať, lebo jeho koncepcia bude 
vždy seriózne premyslená. Tieto vlastnos
ti ho priamo predurčujú na interpretáciu 
diel barokových a k lasických, a le aj diel 
tvorených najnovšími racionálnymi tech
nikmi. 

P reto je udivujúce, že si pre svoju 
diplomovú prácu vybral práve Dvol'áka a 
z jeho diela najznámejšm symfóniu -
IX. symfóniu e mol, op. 95, Z Nového 
sveta. Pre mladého umelca výber takého
to známeho a často hraného diela má 
svoje výhody i nevýhody. Výhody v tom, 
že m ladý interpr et má v.eľa vzo:::ov, na
hrávky atď. - pravda, súčasne nevýho
dy v tom, že je tu možnosť zrovnávania 
a pri hodn otení sa automaticky zvyšujú 
kritériá.· Napriek týmto nevýhojám ne
možno v p odstate Macháčkovmu výkonu 
po technickej stránke veľa vyčítať. V po
ňatí síce chýbala dvorákovská česká mu
zikantská živelnosť, no prvá časť bola 
veľmi svieža a správne vygradovaná. Dru
há časť bola nevyrovnaná a v Scherze 
došlo k spomaleniu tempa, čím stratilo 
svoju iskrivosť. Záverečná časť bola po
značená únavou a chýbalo jej patričné 
napätie. Poslucháč mal celkový dojem 
prílišnej d isciplinovanosti a kont roiy, aby 
interpreta hudba nestrhla. Ziadalo sa viac 
uvoľnenia. Macháčkova rozumová discip
linovanosť Dvorákovej hudbe n~wyhovuie. 

Svoje dir igentské kvality dokázal Ma
cháček i v opernom štúdiu VSMU, kde 
istou rukou i s obdivuhod nou presnoobu 
viedol jednoaktovú operu Z denka Folp
rechta "Hra lásky osudná... Hudba tejto 
opery je značne nepôvodná, a le nie bez 
ťažkých miest, ktoré Macháček dobre 
zvládol. Do budúcnosti sa potrebuje via
cej opojiť hudbou a po dobrom premysle
ní a postavení koncepcie dať sa ňou t ro
cha aj unášať. 

Úplne opačným typom je Miroslav 
š m. íd, umelecký vedúci orchestra Lúč
nice. Dravý t emperament sa u neho p ojí 
s bezprostrednou muzikálnosťou a búrli
vou, až rapsodickou citovosťou. Týmto 
vlastnostiam vyhovoval výber diela: Mu
sorgského Obrázkov z výstavy. Farbivosť 
a mozaičnosť, zmena nálad, vyjadrená 
agogickými a dynamickými zvratmi, vy
hovovali Smídovmu vášnivému ·naturelu. 
Adekvátne j.eho ·osobnosti je i Smídovo 
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gesto. Vášnivé, prudké. V jeho p odaní 
Obrázkov bolo vidief, že v detailoch, v 
jednotlivých častiach dospel k výborným 
výsledkom: Balet kuriatok, Samuel Gol
denberg a Schmuyle. Vo voľných častiach 
voľnosť tempa často prehnal až do jedno
tvárnosti: Starý Hrad, S mí·tvymi rečou 
mŕtvych. Inde zase rýchlost tempa až do 
nezrozumiteľností: Trh v Limoges, Cha
trč baby Jagy. Pritom však dobre vy
stihol charakter jednotlivých obrazov a 
d al im emociálnu silu (Katakomby). Ne
dostatkom bolo, ž~ nepochopil dielo ako 
jeden celok, že i jeho mozaičnost má 
logickú niť v spojovacej promenáde, kto
r á v agogike a dynamike vyrovnáva kon
trastnosť je:lnotlivých obrázkov a záko
nite dochádza k mohutnému vrcholu vo 
Veľkej bráne kijevskej, ktorá v závere, 
hoci trikrát zlomená, má stúpajúcu ten
denciu, kým u Smida zostala v jednej ro
vine. 

Smíd má predpoklady rastu. P otrebuje 
sa však z:lisciplinovaf, viac sa kontrolo
vať intelektom a brzdiť svoju romantič
nost. 

Najvyrovnanejším sa mi zdal Július 
K ar a b a, dirigent maďarského umelec
kého súboru. Veľká, zdravá a šťavnatá 
muzikalita, schopná širokého romantic
kého rozmachu, je brzdená zmyslom pre 
mieru a najmä schopnosťou logickej kon
cepcie. Zrelosť koncepcie jeho Cajkov
ského IV. symfónie bola najväčším kla
dom Karabovej diplomovej práce napriek 
niektorým zakolísaniam v detailoch. Dru
hým kladom jeho práce bola podrobná 
a pr."sná znalost - a nie len znalosť, a le 
priam zažitosf partitúry. Postaviť IV. Ca.i
kovského symfóniu nie je maličkosť. Mo
numentálnosť. striedaná s prostotou ľu
dovej melodiky s krehkým pizzicatom 
tretej časti až k slávnostnému záveru, 
má v sebe veľa úskalí a nebezpečí roz
drobenosti. Karaba sa cez tieto úskalia 
p omerne dobre d ostal. Výstavba prvej 
časti bola jasná. V d ruhej nasadil ne
zvyklP. rýchle tempo. ktoré sa snažil v 
strednej vete druhej časti vyrovnať a 
zmierniť, čo trocha narušilo jej logiku. 
Zato tretia čast svojím presným rytmom 
a iskrivosťou dobre pripravila mohutný 
záver poslednej časti vyklenutej v ply
nulom oblúku gradácie. 

Výber Jindŕicha Dr mo l u pre diplo
movú prácu nebol sp:-ávny. Nechcem pod
ceňovať význam jednoaktovej opery Vi-

léma Blodka V studni v období jej vzni
ku, ani upierať jej miesto v českej hu
dobnej kultúre. Ale dnes je pre nás 
toto dielo veľmi "vyšeptané", naivné, a 
to tak p o stránke libreta, ako aj - a 
hlavne - po stránke hud obnej. J ednodu
chá faktúra s miestami lacnej až banál
nej bombastičnosti n edáva možnost pre
ukázať diplomantovi to, čo sa na škole 
naučil a nedovoľuje posúdiť jeho muzi
kantské schopnosti. Ani na súhru to nie 
je dielo zložité, a tak je samozrejmé, že 
z hľadiska dirigentskej techniky si Dr
mola počínal suverénne a s ľahkosťou 
ovládol orchester, sbor aj sólistov. Oce
niť treba vkus, s akým sa preklzol cez 
pr ázdne miesta a zdôraznil teplú, prostú 
lyriku. To je dôkazom, že je inteligentný 
a citlivý muzikant. Skoda, že sme jeho 
kladné vlastnosti nemohli oceniť v zá
vážnejšom diele. 

K štyrom dirigentom sa pripojili dvaja 
inštrumentalisti: kontra basistka El2na Va
sil eva (ped. Ferdinand Gabriel) a klavi
rista Miloslav Starosta (ped. zaslúžilá 
učiteľka prof. Anna Kafendová). 

Elena Vasileva-D a v id o v á podala na 
celovečernom koncerte ucelený výkon. 
Vedela po celý večer udržať pozornosť 
početného obecenstva, čím dokumentova
la i možnosť sólového využitia tohto dosť 
zabúdaného nástroja. Jej tón je plnv, 
lahodný a teplý. Program zostavila ver
mi zaujímavo, h oci veľký výber literatú
ry tu nie je. 

Obsahoval všetky štýly baroka až po 
súčasnú hudbu. Rytmicky, agogicky i v 
kvalite tónu odlíšila správne jednotl i vé 
štýly, len je j dynamika je trocha jedno
tvárna. Dramaturgickým prínosom b olo 
uvedenie muzikálnej a melodickej Suity 
pre kontrabas a klavír súčasného českého 
skladateľa Silvestra Hippmanna V Ce
chách. Autor sa na k oncerte aj sám zú
častnil. 

Miroslav St ar o s ta upozornil pred 
časom na seba 8t$·lovým interpretovaním 
klavírneho partu Brandenburského kon
certu J. S. Ba.cha. Boli sme presvedčení, 
že sa stane výlučným interpretom baro
kovej tvorby. Ale vlani na Prehliadke 
mladých koncertných umelcov prekvapil 
zaujímavým podaním Prokofievových Sar
kazmov. Tým, že si pre prvú čast svoje j 
diplomovej práce vybral Chopinov e mol 
klavírny koncert a interpretoval ho s 
veľkým zmyslom pre chopinovský štýl, 

Dva zábery z inscenácie Brkanoviéovej opery Ekvinokcia v SD Košice: 
O. Golovková (Jela), K. Mareček (Vlaho), na nasl. strane zrava M. Hájek ..... 
(Niko Marinovié), J. Regec (Ivo) 
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Mesiac december bol v pražskom kon
certnom živote veľmi chudobný na n o
vinky. Tradične odznelo veľa krásnej 
starej hudby a vrcholom týchto progra
mov bolo predvedenie Matúšových pa
šiť J. S. Bacha. Bachova hudba spolu 
s niektorými talianskymi majstrami (Vi
valdi, Frescobaldi a pod.) bola vôbec 
najsilnejšie zastúpená. Znovu sa teda po
tvrdilo (a to aj na návštevnosti), že 
vrcholné hodnoty nepodliehajú módnym 
záujmom, sezónnym zvyklostiam, ale že 
sú platné, inšpimjúce a prítažlivé kedy
koľvek. V tomto zmysle bolo predvianoč
né obdobie sústavou pôžitkov pre tých, 
ktorým vystačí hudobná minulosť. S hu
dobnou súčasnosťou to už bolo tr ochu 
horšie - ale to prenechajme minulosti, 
celý odsek bol konečne mienený len ako 
spomienka na uplynulý rok. 

Start do r oku 1965 sa začal veľmi sľub
ne. Termín uzávierky umožňuje komen
tovať iba nepatrnú čast pripraveného 
programu, ale i tá už stojí za pozornosť. 

4. -januára sa uskutočnil 3. abonentný 
koncert Symfonického orchestra Cesko
slovenského r ozhlasu v Prahe. Najpríťaž
livejším bodom programu bolo predve
denie troch poém na Henryho Michau
xa od poľského skladateľa Witolda Luto
slawského. Túto skladbu predchádzala po
vesť najvýraznejšej kompozície dosiaľ 
predvedeDej na Varšavskej jeseni (r. 
1963), d iela, k toré spája v sebe suverénne 
ZVládnutie nových kompOZIČných techník 
s umením dosiahnuf emocionálnu pre
svedčivosť. Boli sme skutočne zvedaví, 
aký bude mat účinok živého predvede
nia, a v neposlednom rade i na to, ako 
naši interpreti zvládnu reprodukčné ná
r oky. · 
· Skladba má tri časti, o ktorých sklada
teľ napísal: "Michauxove verše nemajú 

dokázal, že je umelcom všestranným. Je
ho Chopin bol zbavený akejkoľvek sen 
timentálnosti či ufňukanosti, bol mužný, 
mladý a zdravý. Pritom si zachoval mäk
kú krásu tónu, romantickú pružnosť ago
giky i napriek rýchlejším tempám vor.:. 
ných častí. Je technicky výborne pripra.:. 
vený,_ pritom jeho technika nie je samo
účelná, .,nevyžíva sa" v n ej. v tretej čas
ti koncertu by sa bolo žiadalo via c ryt
mickej pregnantnosti, bez nej vyznela 

MÁ SLOVO 

pre mňa iba úzky konkrétny význam a 
nie sú teda len púhym reflexom na t émy 
ľudského myslenia (l. čast P ensées), po
pisom boja dvoch Iudí (2. čast Le grand 
combat) alebo aktom rezignácie ( 3. časť 
Répos dans le malheur). To je iba von
kajšia fyziognómia týchto veršov, pod 
ňou sa však skrýva celé bohatstvo vý
znamov, myšlienok a emócií, ktoré dovo
ľujú verše subjektívne prežívať a sub
jektívne interpretovať." 

Na realizáciu používa dychové symfo
nické obsadenie (so silnou b icou skupi
nou, harfou a klavírom) a zmiešaný 
sbor. Vokálna a inštrumentálna zložka 
postupujú až natoľko . samostatne, že na 
predvedenie tr-eba dvoch d irigentov. V 
tomto prípade to bol hosťuj úci belgický 
umelec Daniel Sternfeld a sbor viedol 
Milan Malý. Casti diela počítajú s alea
t oo:nou technikou (malá a leatorika). Ná
stroje sa čo do zvukových možnos tí po
užívajú v podstate tradične, kdežto vo
kálna zložka má veľmi bohatú paletu. 
Prelína jú sa tu spev, krik reč, šepot. 
Dôležitejšia je však jeho vnútorná stav
ba, k torá prináša mnoho inšpiračných 
p odnetov. 

Predovšetkým treba vyzdvihnúť ekonó
miu užitých prostriedkov. Skladateľ ne
navršuje dogmaticky konštruované prv
ky, nechce byť novodobým za každú cenu 
ani vo voľbe materiálu ani v stavbe. 
Tretia čast je do značnej miery akýmsi 
voľne poňatým komentovaným chorálom, 
v prvých dvoch sú časti prednášané tak 
v nástrojoch, ako aj v hlasoch, celkom 
tradičným spôsobom. Nové prvky sú do 
jednotlivých miest zasadzované striedmo, 
ich množstvo a in tenzita sa stupňujú 
v závislosti od dramatickej výs tavby 
každej časti. A to . je ďalšia dôležitá 
zložka, presvedčivá a gradovaná stavba 

trocha mechanicky; tento jednotvárny 
motorizmus asi spôsobil aj určitý pamä
ťový výkyv, čo však nemohlo zotrieť 
čaro mužnej lyriky druhej časti. Tešíme 
sa na Starostov recital. ' 
· Výsledky Vysokej školy múzických 

umení .sú čoraz radostnejšie. Len či si
tuácia v slovenskom koncertnom živote 
je t aká, aby týmto mladým, talento;
'vaným Iuďom äa1a · možnosti · ďalšieho 
rozvoja? Anna Kováfová 
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každého oddielu, práve tak ako celku, 
opiera sa o pevnú a rchitektúru. Formová 
pevnosť je tu základným prostriedkom 
pre zrozumiteľnosť a presvedčivosť die
la. Najodvážnejšie prvky výrazu nemôžu 
zmiasť ani skúseného poslucháča, pretože 
neustále môže postrehnút ich zrod, po
kračovanie, ich návrat i výrazový zmy
seL Je samozrejmé, že v tomto prípade 
je cennou zložkou skladby i jej struč
nosť: Zaujímavý je kontrast troch častí. 
Prvá je akýmsi úvodným zamyslením, 
bohatou fantáziou na tému - myslenie. 
Druhá je gradovanou vravou, ponorom 
do problémov nervóznej vibrácie ľudí na
šej doby, tretia je filozoficky koncipova
ným uzáverom. I ked' ju názov spoči
nutie v nešťastí predznamenáva určitou 
melanchóliou, je j vnútorná sila je overa 
širšia: je to filozofický spev, ktorý sa 
rozbehne, no potom akoby nestačil do
povedať všetko, čo víri v hlave. Hudba 
sťaby sa po jednotlivých frázach roz
plývala v rozpakoch, hudba sa nekončí, 
a le prestáva - myšlienky sa iba napo
vedia, ale nedopovedia. Práve v tejto 
zámernej torzovitosti j e veľká jednota 
a sila. záveru, ktorý korunuje kompozíciu. 
Lutoslawski sa tu ukazuje predovšetkým 
ako skvelý architekt honeggerovského 
typu. V p rostriedkoch je odvážnym spá
jateľom hudobnej minulosti i súčasnosti. 

Predvedenie bolo nesmierne starostlivé, 
ale možno práve preto na rozdiel od var
šavského uvedenia stratilo na tempe a 
dôraze. Bolo zreteľne vidieť, ako inter
preti stáli .v strehu, aby zvládli nároč
nosť nezvyklej sadzby, ale nedostali sa 
nad ňu. Najvyššie stál sbor, ktorý zna
m enite plnil svoju zložitú úlohu. Autora 
prijalo obecenstvo s velkým nadšením. 

Na koncerte okrem už známych diel 
(Pauer: Koncert pre lesný roh a Strauss : 
Smrt a vykúpen!e) zaznela ešte sympa
tická skladba belgického autora. IV. sym
fónia Victora Legleya (nar. 1915). Je to 
rozhodne suverénne a seriózne dielo, kto
ré vychádza z tradícií klasikov hudby 
20. storočia. Napovedalo, že v hud"e 
západných umelcov by sme mohli ob
javiť oveia viac, keby sme mali možnost 
sledovať ju sústavnejšie. Za uvedenie 
vďačíme D. Sternfeldovi. 

Koncert bol pomerne málo navštíveny. 
Abonentný cyklus pripravený rozhlaso
vým orchestrom má už svoju tradíciu a 
neraz · aj zaujímavý program, napriek 
tomu má však trvale málo poslucháčov. 
Je to zlé vysvedčenie pre Prahu - ve
dúcim stimulom n ávštevy je zrejme zvyk. 
Zvyk ist na utorok do FOKu, na štvrtok 
do filharmónie, a tým sa obzory kpnčia 
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Na záver by som sa ešte Chcel zmie
niť o symfonickom koncerte, ktorý pri
pravila hudobná fakulta AMU. Orchester 
FOK pod taktovkou A. Rosena predvie
dol na ňom okrem iného aj dve nové 
skladby poslucháčov z triedy profesora 
V. Dobiáša a E. Hlobila. Jaroslav Saroun, 
žiak prvého z nich, sa predstavil suitou 
pre sláčiky a tympany, ktorá bola sym
patická svojou stručnosfou a invenciou, 
miestami pripomínajúcou Hindemithov 
svet. Tým, pravda, nemyslím závislosť -
iba príbuznosť, ktorá možno ani nie je 
uvedomelá. Problémov je v nej však 
veľa, predovšetkým v inštrumentácii. 

Ivana Loudová, žiačka profesora Hlo
bila odvážne vystúpila hneď so symfó
nia~. Vždy mám nedôveru k príliš za
včasu písaným symfóniám, pretože šosta
kovičovský úspech môže zopakovať iba 
skutočne výnimočný talent. A vnútorná 
zrelosť, podmienku symfónie, ťažko pred
p ·•kladat u žiakov školy. Suverénnu tech
niku- tým menej. Loudová celkom ur
čite nezopakovala Sostakovičov úsp-ech, 
ale rozhodne neprehrala. Tri časti svojej 
skla dby bezpečne zvládla vo forme i v 
inštrumentácii, takže sa dostala na úro
veň kde už možno diskutovať o vnútor
n ej ' hodnote diela. A to je pri školskej 
prá ci v iac než úspech. Ku krehkému 
zjavu Loudovej pripad á vážnosť jej diela 
neprimeraná, no napriek tomu možno 
jej symfónii prisúdiť túto črtu. Vyna
chádzavé kontrasty, prudké konflikty 
prekvapujú pretože u ženy sa obyčajne 
očakáva (očakával?) dôraz na lyrickú 
zložku . Zdá sa, že Loudová je dramn
tikom, čo možno povedať i o voľnej časti. 
Skladba nie je tragická (ako je to ob
vykle u mladých) ani nesrší optimizmom 
(ktorý sa niekedy mylne prisudzuje mla
dým). Má inteligentnú dávku racionaliz
mu. Keď je Loudová už dnes tak ďaleko, 
môžeme od nej veľmi mnoho očakávat, 
ak pôjde neustále vpred v intenzite 
svojho hľadania i objavovania. V budúc
nosti bude zaujímavé zistiť, kde bude 
limit jej možností. Dúfajme, že to ne
zistíme zavčasu alebo vôbec nie. Píšem 
o jej symfónii spôsobom, ktorý azda prí
liš nadšene kladie vavríny na hlavu au
torky. Aby ju však t ento vavrín. predsa 
len trochu tlačil, pripomenul by som, 
že harmonicky a melodicky a do istej 
miery ani svojím vnútorným obsahom sa 
symfónia nevymanila z klasiky 20. storo
čia Je to v p oriadku, ale prečo nebyt 
znovu Sôstakovičom? Ten sa už svojou 
prvou symfóniou vymkol zo svojej doby 
a začal spolutvoriť .klasiku 20. storočia 

· · Jiŕí Pilka 

Z hladiska vulgarizátorskej k oncepcie 
programovej pQlitiky má hudba v období 
Vianoc v rozhlase neľahké postavenie: 
ničím vonkajším sa k nim neviaže teda 
ťažko je jej byt špeciálne "vianoČnou". 
Ako dobre, že najmä za posledné dva 
ro~y sa. l(~esta.la funkcia hudby a j pri 
teJto pnlez1tost1 chápať ako spojitosť von
kajšia (podľa nadpisu), ukázal jediný 
progra!TI poplatný tejto koncepcii. Chá
pem, ze Stedrý večer je priveľká kon
vencia a pr_isilný imperátor na to, aby 
sa mu nepnpasovalo niečo ozaj vianoč
né. Ozaj? A tu je koreň problému. 
"Melódie pod jedličku" vysielané o 21.30 
- to bol:> P:ed~wšetkým zlá hudba, ktorá 
sa nadptsmi VIazala k Vianociam. Kla
di~m ot~zku. ~re budúce Vianoce: Vy
stihne v~anoc~u atmosféru trápna "Via
nocna nal ada istého pána Votrubu len 
zato, že je "vianočná", alebo urobí oveľa 
väčšiu službu tomuto večeru vonkoncom 
nevianočné Concerto gro=so Vivaldiho 
ktoré však zaznie až p o· päťdesiatich mi~ 
nútach vyplnených P ejhovským a Bro
žom? Poznám i rozhlasové zaklínadlo zo
c~l.ené v dlhých bojoch tvrdohlav'cov: 
vaznu hudbu nemožno vysielať v najpo
čúvanejšom čase ... atď. Tak teda nie 
vážnu, ale každopádne dobrú. Lebo viem 
pochopiť, že ktost holduje dnes big-beatu 
že iný je v extáze pri Farkašovcoch b~ 
s pokorným obdivom akceptujem i 'mi
lovníkov dychovky. Neviem si predstaviť 
kto miluje práve Jarom!ra Vomáčku nn~ 
toľko, že musí odznieť v takom sviatoč
nom čase. 

. N~šlo ~. tei_It? program, ktorý b ol je
dmym. vazneJŠim kazom vianočnej hu
d?bn.eJ .drama.turgie. Nie je ťažko pocho
Piť, ze Išlo o Ilustráciu vecí zásadnejších. 
O podpor~nie koncepcie, že vianočný pro
gram ma byt slávnostný, dôstojný · a 
nezvyčaný predovšetkým svojou kvalitou. 
Ta~u.to funkciu celkom splnili napr. dve 
relac1e z hudby starých majstrov na 
Stedrý deň, uvedenie Beethovenovho Hus
ľového koncertu v zvlášť exponovanom 
čase v bravúrnej Heifetzovej interpre
tá:~i, Koncert SOBR s programom, ktorý 
moze byt vzorom akéhosi "vážneho po-

pulár~"· alebo záverečný koncert k Roku 
českeJ ?udby. Z3 prevratové udalosti (až 
teraz s1 človek uvedomí, v akých časoch 
sme to žili) považujem uvedenie Beetno
venovej IX. symfónie v slávnostnom no
voročnom koi_Icerte p red prejavom prezi
de~ta r_epu~!tky a zaradenie Vianočnej 
omse Mtkulasa Schneidra-Trnavského. Ak 
vezmeme do úvahy, ž~ našinec mal mož
nosť počuť iné československé pro<>ramy 
napr. vynikajúcu Cosi fan tutte ~o.žn~ 
povedať, že hudba obstála v rozhlase na 
to~?.ročné ~ian.oce zo všetkých najčest
neJsie. šťastie, ze neexistuje hudobná sil
vestrovská estráda! 

Jednej veci sa chcem dotknúť: impulz 
Y.Yš~el .z tohto týždňa, ale problém je 
sirši: su to nedeľné predpoludi'!ajšie kon
certy o 11.00 h od. Viem si predstaviť dô
vody, pre ktoré je tu Beethovenova Ro
m:'nca, • a nie j eho klavírny koncer t. 
V1em, ze si rozhlas v tomto čase za 
d.nešnej _si~á~ie ťažko môže dovoliť vy
Sielať narocne symfonické koncerty. Tu 
by som videl \7Ýchodisko v type progra
mov a la "vážny populár" ako som o 
ňom už napísal. Myslím, že Mend:=lsohnov 
~leb<? Brahmsov Husľový koncert v ne
JakeJ unikátnej interpretácii (a tu má 
r~zhla~ ':ef ké, možnosti) by b ol aspoň ta
ký .. straVIteiny a počúvateiný ako Saint
~aensov Karneval zvierat. Je to len 
Jeden pr~gram, ale .ie, myslím, svojou 
problematlckosťou pnznačný. Potvrdzuje 
to h~eď nasledujúci program tohto typu 
s yecne obohrávaným Talianskym capri
cc~om. Azda by sa dalo, aspoň v danom 
a 1 mnou akceptovanom rámci znáročnit 
~úto r_:~láci~, ~ ~o 7: dvo;h dô~odov : aby 
JU pocuval! aJ ti m1lovmci vážnej" hud
b_y, .ktorí už majú dosť TalÍ~nskeho cap
nccia, a predovšetkým preto, aby sme 
vyc?ovali tých, ktorí počúvajú dnes len 
Tal!é~nske capriccio, aby počúvali zajtra 
aspon Bachov Brandenbur-ský koncert a 
B~ucknerovu alebo Brahmsovu symfóniu. 
~1eľavedomým zámerom tohto typu relá
cie by malo byt vysielať unikátne sním
ky (napr. z ~estivalov) alebo nahrávky 
s prommentrru (ako v prípade Seherezá
dy s Monteauxom), aby sa táto relácia 
stala zárukou neopakovateľných a ťažko 
dostupných nahrávok i známych skladieb. 

Zhodou okolností sme mali možnost po
čúvať cez Vianoce veľa Kardošovej hud
by. A nielen počúvať, ale i premýšľať o 
p~ripetiách jeho vývoja, o poddajnosti 
dtktátu za cenu kompromisov o nie 
jednoduchej_ a ozaj ťažko vysv~tiiternej 
ceste. O vysledkoch tohto rozmýšiania 
ktoré sa ~ačalo v intimite vianočnej jed~ 
le, však mokedy. Prebohatý týždeň pri-
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niesol i prem1eru novej Zeljenkovej 
skladby. Na Slovensku sa však komponu:.. 
je toľko (najmä priemernej) hudby a roz~ 
hlas z toho takmer všetko vysiela (lebo 
ináč by takmer nemal čo hrať), že roz~ 
hla.Sové premiéry strat ili punc a prestali 
sa rátať medzi udalosti. Zeljenkove Struk~ 
túry sú však udalosťou. To treba povedať 
takto banálne, ale naplno. Sú dielom, ku 
ktorému sa budeme ešte často vracať. 

Peter FaZtin 

•• •• 
Problematikou hudobných programov 

vo vysielaní Ceskoslovenskej televízie 
sme sa na stránkach nášho časopisu za
oberali zatiaľ 'iba veľmi málo. V brati
slavskom - dnes už pomerne presýtenom 
- hudobnom živóte sme programy televí
zie· iba registrovali, no neprikladali sme 
im patričnú dôležitosť a zabúdali sme 
najmä na tú skutočnost, že pre veľkú 
časť ·konzumentov hudby na vidieku je 
televízne vysielanie možno jedinou príle
žitosťou prísť do styku s hudobným ume
ním. Množstvo hudobných programov te'
levízie a ich kvalita je už dnes taká, 
že redakcia časopisu považuje za potreb~ 
né pravidelne sledovať a komentovať prí
nos televízneho vysielania pre náš hu
dobný život: Domnievame sa, že forma 
mesačných recenzií je zatiaľ. tým naj
vhodnejším spôsobom. 

Ak sa spätne pozrieme na decembrové 
programy bratislavského štúdia, prekvapí 
nás neočakávane veľký počet relácií, 
počnúc operou a symfonickým koncertom 
a končiac drobnejšími komornými kon
certami a zábavnou hudbou. Z opernej 
tvorby W. A. Mozarta uviedlo bratislav
ské štúdio Divadelného riaditeľa, dielko 
pomerne nenáročné a . najmä textove 
.dnes už trocha "ošumelé", no širokým 
yrstv~m . televíznych divákov prístupné 
a predovšetkým dodnes v jednotlivých 
hudobných číslach' svieže: Inscenáciu síce 
nemožno · označiť zá výrazný úspech, no 
reŽisér Bedfich Kramosil vedel dať dielu 
sp?d a vtip. Snáď n~;~jvýraznejším úspe
~hoin rilEisiaca bolo uvedenie Bali).dy o 
Vojťóvej · Maríne ·a Jaškových .husliach, 
poetickej inscenáCie póľskej ľudovej ba
tady K. P. Tetriú ijera. Hudba Tibora An
drašovana tentokrát Íleiliesla znaky iba 
komerčnej scénickej hudby;· naópak, bolo 
bädäf, že' äutorá 'dľelo zilU$alo a venoval 
mu patričnú pozornOsť. Vedení citlivou 
réžiou M:artiria Tat>äka" podali · nadp:fie:. 
metné Výkony najmä Heda Mélicheťová:. 
Antalíková a Ivan Mistrík. K tomuto ty-
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pu programu sa priraďuje i pásmo ·kolied 
takisto vysielané 24. 12. Toto pásmo -
v dobrej réžii Martina Slivku - a opät : 
s hudbou Tibora Andrašovana - nepo
chybne udávalo tón celému štedrovečer.:. 
nému vysielaniu. Z väčších programov je 
ešte potrebné spomenúť uvedenie opere
ty J. Straussa Noc v Benátkach, ktorá, 
hoci už reprízovaná, iste upútala najmä 
milovníkov .,ľahkej múzy". Režisér Otto 
Haas vedel dať inscenácii patričný spád, 
menej však už možno hovoriť v tomto 
zmysle o hudobnom naštudovaní ( diri
gent G. Auer). 

Po veľmi dlhom čase sme mali opäť 
príležitost zhliadnuť na obrazovkách pre
nos symfonického koncertu. Tento raz 
to bola Slovenská fiiharmónia s dirigen
tom L. Slovákom a klaviristkou D. Ba
loghovou. Koncert vysielaný 10. 12. pria
mym prenosol:ll z koncertnej siene SF 
mal na programe Dve nocturná Clauda 
Debussyho u Druhý koncert pre klavír 
a orchester Sergeja Prokofieva. Réžia 
Silvia Macudzinského bola vydarenejšia 
v prvej skladbe (rušil však simultánny 
zvuk . akejsi "ľahšej" skladby), v Proko
fievovi pôsobila dojmom improvizácie -
predimenzované bolí zábery na publikum 
a interprétku spred u. 

Z väčších programov sledovali sme re
láciu "o syntetickej hudbe" dňa 2. 12. 
Myšlienka oboznámiť divákov s . proble
matikou syntetickej hudby je iste výbor
ná, _tak isto i textová príloha P. Faltina 
splnila svoj účel, no režijné pochopenie 
S. Macudzinského stavalo, žiaľ, na menej 
podstatných momentoch, ako bolo napr. 
nahrávanie v rozhlase a pod. na úkor 
vlastného zámeru - vysvetliť divákovi 
pohnútky, prečo skladatelia po novej zvu
kovosti siahajú, a ako ju realizujú. Z ko-: 
morných koncertov (spevácky koncert S. 
Hulmanovej a A. Kucharského - 6. 12. 
IYI. Mielcziewski. Canzona 2~. 12. a kla
vírny recital K. Havlíkovej) nás zaujal 
najmä vďaka nekonvenčnému režijnému 
pohľadu D. Hanáka recital K. Havlíkovej, 
Výkon pianistky - ktorá volila prevažne 
súčasné diela - bol spoľahlivý. 
Oblasť zábavnej hudby bola reprezen

tovaná dvoma programami. Prvý z nich 
- S pesničkou na perách :_ dramaturgie.:. 
ky ' fažil z piesní sovietskych autorov, no 
nevynikal ani výberom skladieb, ani re
žijným pqňatím . . Naproti tomu revue re
žiséra Skalenakisa Konečná stanica ryt
m.us napriek istej myšlienkovej a, deja-:. 
vej nevyjasrienosti strhla svižnosťou · na~ 
padóv; spá<;lov, výkonom 'účihkujííCich ~ 
,;· neposlednom rade ' profesionálnou fil.:. 
márskou prácou. 

Ivan Hrušovský: Slovenská hudba v 
profiloch a rozboroch, SHV Bratislava, 
1964, str. 460. 

Niet pochýb o tom, že kniha typu, akú 
napísal Ivan Hrušovský, je pre sloven~ 
skú verejnosť veľmi p otrebná a a j v 
českých krajoch bude hľadanou príruč~ 
kou. Hlavne preto, že v nej bude možné 
nájsť základné informácie a že súčasne 
plní úlohu akéhosi slovenského sveta 
orchestra", sprievodcu hudobnou ÍÍtera
t~rou. Toto poslanie iste splní. (Pre čes
ku hudbu zatiaľ takú prácu nemáme.) 

Chcel by som však pri tejto príležitosti 
poukázať aj na niektoré všeobecnejšie 
otázky, ktoré sa väčšou či menšou mie~ 
rou dotýkajú aj knihy I. Hrušovského. 
Predovšetkým pokiaľ ide o tzv. populari~ 
začnú literatúru. 

Ako je ío s "populárnym" výkladom 
hudobnej problematiky, určeným pre ši
roké laické vrstvy? V tejto knihe sa oň 
autor vedome usiluje a je to tiež t en 
typ literatúry, ktorý naše nakladateľstvá 
od našich muzikológov najviac vyžadujú. 
Ako vyzerá "populárny" text a či ním 
sa u nás t áto požiadavka bežne chápe 
je text Hrušovského? V tom zmysle ak~ 
iste áno. Ci ta teľ n ie je · zaťažený ~ičím 
zložitým, aby si nemusel príliš lámať 
h lavu. Všeobecná prístupnosť spočíva v 
tom, že sa nezachádza do detailov zlo
žité ~a zjednodušuje do jednoznaČných 
formu!, otvorené problémy ostávajú rad
seJ nepovšimnuté; zaujme sa pedagogic~ 
ký" postoj, ktorý vyžaduje hovoriť len 
?, vecia~~ pozitívnych a ešte pozitívnej
Slch, pncom veľkým autorským problé
mom potom býva, čo urobit s tou celou 
hierarchiou pochvál a k ladného oceňova-

Ak sme doposiaľ hovorili o progra-· 
!Doch, ,kt?ré d?Biahli skutočne aspoň pri~ 
Jateľnu uroven, nemožno to povedať o 
relácii Na Stefana každý sebe za pána 
ktorej režijná koncepcia nevynikala prá~ 
ve invenciou, ani o relácii V ľudovom 
tóne, kde síce ľudová kapela E . Far
kaša odohrala svoj repertoár s príznač
nou suverénnosťou, no domnievame sa 
že o "farkašovských" úpravách iba ~ 
veikýii?- sebazaprením možno hovoriť ako 
o s l o v e n s k ý c h ľudových piesňach. 

nia. Ideál, t. j. všeobecne zrozumiteľný 
výklad zložitých vecí a procesov be:c~ nad
merného skresľovania skutočnosti sa do
siahne len zriedka. P opulárne u n:a s zna..: 
mená zriedene. Alebo je všeobecne zro
zumiteľný text na pr. o tetrachordálno-· 
kvintakordálnej melodike (36) a pod.? 
Navyše autor, ktorý p lše o žijúcich oso
bách, je vystavený nátla ku - hoci nevi
diteľnému - pri každom mene, ktoré jeho' 
pero napíše. Ci môže napísať pra vdu po
vedzme o skladateľovi, ktorý celý svoj ži
vot venoval hudbe a aj ako občan si 
počínal statočne, ale v jeho skladbách 
niet ani trochu t alentu? Všetci to vedia 
ale pochopiteľné ohľady bránia n apísat 
pravdu. Keby mal autor odvahu byt 
bezohľadný - ktorú si pravda väčšinou 
vyžaduje - a s naj lepším úmyslom vy
s lovil pravdivý súd, zle . by pochodil. 
Ne\iyhnutným dôsledkom takejto situácie 
t eda je, že p ráce tohto druhu v mno
hých partiách nadobúdajú ráz hagiogra
fickej literatúry, čím sa niekedy dostá
vajú až na prot ivedecký pól. 

Ale aj iné faktory vedú autora takto 
koncipovanej knihy k určitému skresľo
vaniu. Každá kniha o umení, poňatá ako 
sled profilov vynikajúcich osobností, je 
tak trošku nebezpečná. Dnes už sa dobre 
vie, že vývoj umenia nie je len štafetou 
veľkých jedincov, že naopak, také pocho
penie prehliada šírku a celkoVý k ontext 
hudobného vývoja a vedie predovšetkým 
k podceňovaniu tvorivosti n iŽších vrstiev. 
Práca Hrušovského nemohla voli t inú 
cestu než "profily", ak mala súčasne 
plniť spomenutú funkciu sprievodcu naj
významnejšími skladbami. Mala však tú
to "prehliadku personalít" s väčšou ener~ 
giou spätn~ začleňovať d o vývojového 
kontextu. Ze sa tak nestalo cítiť ako 
najväčší nedostatok práve ta:n kde za-· 
čínajú profily nadväzovať na p;ehľadovú 
kapitolu o slovenskej hudobnej histórii. 
Tu sa totiž ukazujú omyly v k oncep
cii. 

Vplyv tzv. novouhorského štýlu, akým 
v !?<>?state Farkašovci hrajú, skresľujú 
svoJraznosť slovenskej ľudovej piesne ba 
pria~ škodlivo deformujú predstavu ' po
sluchačov rozhlasu a t elevíznych divá
kov o tom, čo slovenská ľudová pieseň 
v skutočnosti je. Túto poznámku pred~ 
kladáme na zamyslenie tým čo podporu
jú šírenie takýchto gýčovitý~h úpra v slo
venskej ľudovej p iesne, a tak prispievajú 
k deformovaniu vkusu a cítenia nášho 
národa. R 

85 



Kniha má kapitolu "Vznik slovenskej 
n árodnej hudby", v ktorej sa hovorí o 19. 
a čiastočne ešte o 20. storo:L Zodpovedá 
to dosiaľ tradi::ným výkladom európskych 
dej!n (19. stor. ako doba vzniku tzv. 
európskych škôl), ako aj nášmu návyku 
považovať rozmach nacionálnej idey, 
sprevádzaný zvlášť bojom za uplatnenie 
rodného jazyka, nevyhnutne i za dobu 
zrod u národnej hudby. V Cechách, kde 
v tých časoch vzniká dielo Smetanovo, 
je toto zjednodušenie dosť pochopiteľné, 
ale na Slovensku sa mi zdá až násilné. 
Pretože sa komponujú pie:me na sloven
ské texty, vydávajú sa zbierky ľudových 
piesni, ktoré sú potom s vlasteneckým 
zanieten!m upravované ("bola to vec ma
lých skladateľov" - 42), a píšu sa lite
r árne úvahy o národnej hudbe, preto 
"ide o vznik slovenskej národnej hud
by"? To by stála na dosť vratkých zákla
doch! Ci dovtedy neprejavili Slováci v 
hudbe žiadne tvorivé schopnosti?! "Slo
venská hudba · sa začína úpravami ľudo
vých piesní a spoločenskými piesňami" 
(36!). Majú teda pravdu tí západonemec
ki muzikológovia, ktorí tvrdia, že slovan
ský východ nemá do 19. storočia svoju 
hudbu ? Prirodzene, že nie.· Pravda, ak 
nezabúdame, že ľudová pieseň a tanečná 
hudba sú tiež hudbou; ak nechceme tvr
diť, že len koncertná umelecká litera
túra, výsledok tvorivej činnosti v prostre
d! stredných a vyšších spoločenských 
vrstiev, je hudbou. 
Veľký omyl - ktorý možno zneužiť. aj 

politicky - náuky o národných školách, 
vznikajúcich v 19. storočí, tkvie práve 
v tom, že za hudbu považuje až formove 
a žánrove rozvinutú produkciu silne di
fe:·enc ::JVanej m~šeanskej spolo:nosti. Vďa
ka tomu možno však hudbu týchto ob
lasU, ktoré toto štádium spoločenského 
vývoja dosiahli (a mohli dosiahnut) ne-. 
skôr než národy západnej Európy, nebrať 
po stáročia do úvahy. Len nové vyššie 
spoločenské triedy obrátia svoju pozor
nosť na ľudovú pieseň, len potom je táto 
hudba ptipustená do dejín. A tí, ktorí 
ako prv! vedome upravujú ľudové pie5ne, 
umožňujú vraj vznik národneí hudb:v, 
stávajú sa jej "zakladateľmi". Kedykoľ
vek počujem a čítam takýto výklad, 
mám dojem, že sa vraciame kamsi ďale
ko do minulosti k tomu predvývojovému 
mysleniu. podľa ktorého ľudský r od "za
ložili" prarodičia Adam a Eva. Ale hud
ba sa n ezakladá (iba ak v inom zmysle 
slova). · Aj slovenská · hudba má už za 
sebou storočnú históriu, ' žiaľ, v ťa·lkých 
podmienkach, ktoré jej nedovolili plne sa · 
rozvinúť. Prečo ju - a seba samých -
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o túto minulosť, z plodov ktorej sa 
denne tešíme, tak ochudobňovať? Z toht() 
hľadiska sa p otom nemožno us,Pokojit 
ani s takým označením, ako je napr. 
"stará slovenská skladateľská generácia" 
a pod . . 

Kniha Hrušovského je veľmi užitoi:ná 
príručka, ktorá našej verejnosti umožní 
lepšie poznanie mnohých významných 
s lovenSkých diel. Pri práci auton~ ne
viedla ctižiadosť klásť nové otázky a no
vo posudzovať známe fakty, ale snaha 
podať množstvo fotografických informá
cií záujemcom všetkého druhu (uvádza 
i zoznamy diel vydaných tla:":ou a lebo na 
gramafónových nahrávkach, a to až do 
r . 1962). Ze hudobno-analytické partie, 
ktoré tvoria podstatnú časť práce, plne 
vyhovujú nárokom na takú publikáciu, 
je u autora s veľkou hudobnou erudíciou 
samozrejmé. Tomis~av Volek 

• • • 
Zoltán Hrabussay: Johannes Brahms, 
Státne hudobné vydavateľstvo, Brati
slava 1963, str. 101. 
Ivan Hrušovský: Antonín Dvoi'ák, 
Státne hudobné vydavateľstvo, Brati
slava 1964, str. 191. 
Igor Vajda: Sergej Prokofiev, Státne 
hudobné vydavatelstvo, Bratislava 1984, 
str. 131. 
Ernest Zavarský: Maurice Ravel, Stát
ne hudobné vydavatelstvo, Bratislava 
1963, str. 130. 

Styri uvedené publikácie o tvorcoch 
našej i .svetovej romantickej a moder
nej hudby predstavujú určitý celok, kto
rý môže byt predbežným východiskom 
p re prvé posúdenie nielen jednotlivých 
prác ako takých, ale aj vznikajúcej edi
cie ako určitého celku, dobre vyplňujúcej 
medzeru v našej literatúre .tohto druhu. 
Keď ?.ačfname· hodnotiť túto sériu, treba 
za~at zdôraznením skutočnosti, že SHV 
dalo prednost dielam domácich autorov 
a nevolilo v niektorých ohľadoch ľahšiu 
alternat!vu vydávania prekladov. Ze prvé 
diela tohto rázu u nás vznikli, doku
mentuje súčasne chvályhodný záujem au
torov o pisanie prác určených šir~iemu 
publiku, pretože je zrejmé, že tu ide 
o monografie o tých skladateľoch, kto
rých diela majú v repertoári našich sú
borov stále a trvalé miesto. Dotýkajúc sa 
koncepcie ·tejto edície, robím to s výhra
dou: neviem totiž, či tieto práce vznikli 
len z podnetu osobných záujmov toho
ktorého autora, alebo či ide zo strany 
vydavateľstva o premyslenú a vopred 

pripravenú akciu. Druhá alternatfva by 
bola sympatickejšiu - k týmto otázkam 
sa však ešte vrátim. · 

Hoci všetky štyri monografie napísali 
autori, ktorí sú príslušn íci rôznych ge
nerácií a majú nerovnaké pracovné za
merania, predsa všetky štyri knižky ma
jú určité sp:>loéné črty, najmä pokia! ide 
o analogické spracovanie látok. 

Ani jeden z autorov, pokiaľ som to 
zbadal , nevystupuje s nárokom n ovosti a 
pôvodnosti v celom a plnom rozsah u. 
Všetcia vychádzajú - hlavne v biogra
fických partiách - z odbornej literatúry, 
zo známych i menej známych monografii 
a publikovaných dokumentárnych mate
riálov. Hrušovský napr. hneď v úvode 
otvorene priznáva, že vychádzal hlavne 
z diel Otakara Sourka a Zavarský sa 
zrejm~:: opieral o výskumy Rolanda Ma
nuela. To isté plati aj o Hrabussayovi. 
Igor Vajda sa na literatúru mohol spo
liehať len veľmi málo: k hodnoteniu 
jednotlivých diel S. Prokofieva sa musel 
dopracovať sám; literatúra, kde sa o Pro
kofievovi hovorilo ako o formalistovi, 
kozmopolitovi a pod. nemôže byť pre 
objektívne posúdenie Prokofievovho prí
nosu smerodajná. 

Dalšou spoločnou črtou týchto štyroch 
monografií je snaha o pútavé, zaujímavé 
a literárne spracovanie. Vzhľadom na 
adresnosť kníh, t. j., že sú určené širšej 
verejnosti, a vzhľadom na to, že ide 
o prvé šťastnejšie pokusy o odstránenie 
jednak banalít muzikologického "slangu" 
i prílišného preťaženia odbornou termi
nológiou, treba to vyzdvihnúť ako určitý 
klad nemalého významu. Nie som literát, 
moje hodnotenie v tomto smere môže byť 
ozaj len subjektívne a laické, domnievam 
sa však,. že z hľadiska jazykove.l kultúry 
stojí na prvom mieste Zavarského Ravel, 
ktorý prezrádza erudovaného autora s 
dobrým perom, i k~ď aj Hrušovskému 
a Vajdovi sa podarilo vymodelovat plas
tické, životné a solídne skoncipované pro
fily. 

Postup spracovania je u všetkých auto
rov približne rovnaký. Látka je totiž 
roztrhnutá podľa biografie jednotlivých 
skladateľov, ktorá je, samozrejme, zasa
dená do širšieho kultúrnohistorického 
rámca. Zivot a dielo sa chápu ako urči
tá jednota, čiže o tom-ktorom diele sa 
hovorí vždy v súvislosti s dobou vzniku, 
osudmi autora, prostredím. v ktorom žil, 
a pod. Táto v podstate kultúrnohistorická 
metóda. je úspešne uplatnená, lebo okrem 
znalosti nevyhnutných dát je fundovaná 
aj znalosťou skladieb z autopsie, teda 
nieler:u~ počutia, . resp . . z literatúry, ale aj 

z notového materiálu. To dov oluje pri
stúpiť k formuláciám závere::ných súdov 
s istým nadhľadom, ktorý je, pochopiteľ
ne, podini.enený znalostou hudobnohist()
r ických súvislostí. Tieto zre jme nechýbali 
ani jednému z autorov. Mám dojem, že 
jednotliví alitori sa snažili o redukciu 
priliš odborných, formovoanalytických 
partií a dávali prednost celostnejšiemu, 
"syntetickejšiemu" hodnoteniu, resp. že 
publikovali iba kone:né zhrnutia svojich 
rozborov a štúdií. Kým Zavarský, Vajda 
a Hrušovský mali v charakterizácii tvor
by svojich autorov vcelku šťastnú ruku, 
niektoré partie Hrabyssoyovhq Brahmsa 
sú (azda v snahe byt stoj čo stoj struč
ným?) formulované dosf ťažkopádne. 

Všetky štyri práce prinášajú na záver 
súpisy skladieb. Je to sice maličkosť, ale 
bolo by dobre, keby Hrabussay a Vajda 
boli k zoznamu pripojili aj r oky vzniku 
tej-ktorej skladby - aspoň kvôli p re
hľadnosti; " textE>, tam, kde sa o jednot
livých skladbách h ovorí, roky uvedené 
nie sú. Praktické by bolo aj to. keby sa 
do zátvoriek dali aj stmny, kde sa o tom
ktorom diele p.še. Pre budúcnost by bolo 
treba uvažovaf, či by nebolo účelné pri
poji! k jednotlivých monografiám aj sú
pis prístupných gramonahrávok. 

Záverom treba zdôrazniť, že máme v 
rukách štyri sympatické a napriek drob
nostiarr. vydarené publikácie nesporne 
vyššej úrovne ako napr. smutne známe 
"profily" slovenských skladateľov z pät
desiatych rokov. Isté však je, že SHV by 
sa maJo pokúsit o koordinovanie a utor
ských záujmov s objektívnou situáciou 
a potrebami videnými v širšieh reláciách 
a perspektívach. V tejto súvislosti mám 
na mysli dva a~pekty. Táto edícia by sa 
iste nemala obmedziť na akési "kodifi
kovanie" skladateľov aj t ak už uvede
ných, a le mala by sa pokúsit o isté for
movanie verejnej mienky, t. j. mala by 
napomáhať v recepcii hudobnej kultúry 
v čo najširšom meradle. Je napr. známe, 
že o starú renesančnú, barokovú a pred
klasickú hudbu je v poslednom čase ver
ký záujem, ale riapr. pokia! ide o Or
landa Lassa, P. Palestrinu, CL Montever
diho, J. S. Bacha (a jeho synov), A. Vi
valdiho, J. Haydna a pod. sa be.tný po
slucháč dozvie len toľko, čo stoji v pro
gramových zošitoch a bulletinoch. Podob
ne sa dosť často u nás hrá (na kon
certoch, v rozhlase, o gramoplatniach už 
vôbec nehovorím) tvorba R. Schumanna, 
F. Mendelsohna, Ant. Brucknera, C. 
Francka, G. Mahlera, R. Wagnera, R. 
Straussa a iných, o ktorých jestvuje len 
cudzojazyčná literattira. O tom, že by tá-
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to edícia mala zahrňovať aj práce o tvor
coch svetovej moderny, sa vari na strán
kach orgánu Sväzu slovenských sklada
telov netreba podrobne rozpisova!. Dru
h ou stránkou veci je, že pri zostavovani 
perspektívnych plánov tejto edície sa bu
de treba - ak táto edlcia má byt sku
točným kultúrnym prínosom - vyhnú! 
duplicite, a to aj v meradle celoštátnom, 
t. j. rezervovat v slovenskej edícii taký 
titul, ktorý nie je naplánovaný v českej, 
a to aj v prípade. že by š lo o titul v čes
kej edícii z ekonomického hladiska ozaj 
efektívny. Ak táto edicia bude premysle
ne a cieiavedome vedená, môže sa stat 
dobrou pomocníčkou v hudobnej yýchove 
širokého publika. Richard Rybarič . " . 

Monumenta Hungariae Musica I. Co
dex Albensis. Ein Antiphonar aus dem 
12. Jahrhundert. Von Z. Falvy - L. 
Mezey. Akadémiai Kiadó Budapest -
Akademische Druck- und Verlagsans
talt Graz 1963. 

Na rozdiel od našej hudobnej vedy 
maďarskí muzikológovia "zachytili ná
stup" muzikologickej medievistiky a v 
povojnovom období značne prispeli k 
osvetleniu vývoja stredovekého chorálu 
na území Uhorska. Už v roku 1956 vzbu
dil medzinárodnú pozornos! I. zväzok 
(hymny a sekvencie) prof. B. Rajeczkého 
Melodiarum Hungariae Medií Aevi. Ten
toraz máme príležitost referovať o ne
menej významom edičnom čine maďar
ských kolegov, o faksimilovanom vydani 
vzácneho antifonára z 12. storočia, v do
terajšej literatúre známeho ako štýrsko
hradecký antifonár (podla terajšieho ulo
ženia). Ide o dobre zachovalý, vyše 160-
stranový rukopis, notovaný neumami In 
campo aperto, ktorý je v referovanej 
edícii kvalitne, i keď farebne zjednodu
šene reprodukovaný. 

Rukopis sa provenienčne už dávnejšie 
lokalizoval do Uhorska, no až úvodná 
štúdia L. Mezeyho prináša spoTahlivejšie 
doklady o jeho pôvode, predlohách a 
funkcii. V štúdii nadpisanej Text- und 
Schriftgeschichte dospel Mezey k zisteniu, 
že kódex vznikol v l. polovici 12. storo
čia, a teda patri k najstaršiemu typu 
latinských antifonárov. Provenienčne sa 
zrejme vrlahuje na Székesfehérvár (Alba 
Régia), nie je to teda benediktinsky, mo
nastický antifonár, ako sa predtým mys
lelo. Okrem údajov, ktoré sa priamo do
týkajú rukopisu, prináša Mezeyho zname
nitá, vecná štúdia vetmi cenné poznatky 
o vývine liturgie v Uhorsku až do 17. sto-
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ročia, dotýka sa teda priamo i dejin 
hudby na Slovensku. 

Druhá štúdia z pera Z. Falvyho Nota
tion und Weisen nedosahuje, žialbohu, 
metodologicky ani výsledkami hodnotu 
Mezeyho príspevku. Pokiar ide o rozbor 
notácie, nadväzuje Falvy na svoju staršiu 
prácu a konštatuje, ž~ Cod. Albensis 
notačne vychádza zo santgallského typu 
(Mezeyho analýza textovej stránky s 
týmto zistením korešponduje). Najväčšiu 
pozornos! venuje t rom svätoštefanským 
antifónom, ktoré sú t:.1 po prvý raz za
písané. Hoci pri analýze textu v podstate 
iba reprodukuje výsledky iných bádate
rov, jeho výklad je štylizovaný tak ne
prehladne, že dostatočne nevystupujú roz
diely medzi antifónami z 12. storočia 
a tzv. svätoštefanskou veršovanou histó
riou z 13. storočia. Pri antifónach, u kto
rých predpokladá uhorskú provenienciu, 
pokúsil sa Falvy o rekonštrukciu neumo
yých melódií pomocou spišskokapitulské
ho antifonára a ostrihomského kódexu, 
oboch z 15. storočia (z neznámych dôvo
dov spišskokapitulský antifonár viackrát 
kladie do 14. storočia). Takéto rekon
štrukcie sú iste lákavé a nemožno im 
upriet istú hodnotu, no v každom prípa
de treba krotit vlastnú predstavivosť pred 
výrokmi tohto druhu: "Es ist auffallend, 
dass es zwischen den mit einem Unter
schied von 200 Jahren niedergeschriebe
nen Melodien nur wenige Abweichungen 
gibt" - to je totiž pri rekonštrukcii jed
nej melódie z dr:.~hej viac než pravdepo
dobné. Na rozdiel od svojej staršej štúdie 
o Cod. Albensis (Zenetudományi tanul
mányok, 1950), kde sa viac zaoberal ana
lýzou duchovnej hry Quem queritis, za
písanej v tomto rukopise, nechal sa Falvy 
tentoraz viac zlákat romantickým yýkla
dom. N. Fetticha, ktorý interpretuje mož
no celkom náhodne sa vyskytnuvšie kres
bičky v kódexe ako súvisiace ilustrácie 
pribehu potulných muzikantov, ako do
klad pre "regosének" (argumentuie f?] 
pritom napr. t akto : kresby ... bestehen 
aus Hund, Hase und einem Baum mit 8 
Blättern: die einfachste Schilderung einer 
romantischen Landschaft!! !). 

Dôležitú súčas! edičného komentára 
faksimilového vydania Cod. Albensis tvo
ria tri registre, umožňujúce rýchlu orien
t áciu v jeho antifónach, responzóriách a 
invitatóriách. Vydanie Cod. Albensis nás 
oprávňuje, aby sme venovali pozornos! 
edicii, ktorú začina. A súčasne nabáda 
k intenzívnejšej vlastnej edičnej činnosti 
napriek tomu, že naše vydavatelstvá 
(vrátane akademického) význam prác 
tohto druhu absolútne nedoceňujú. Zv 

Max Wegner: Griechenland. Musikge
schichte in Bildern, Band U : Musik des 
Altertums. Lieferung 4. Leipzig 1963. 

Dva roky po Hickmannovom zväzku, ve
novanom egyptskej hudobnej kultúre (pozri 
recenziu v Slovenskej hudbe 1962, č. 9}, 
vyšiel Wegncrov zväzok, obsahujúci ohra
zové dokumenty o hudbe antického Grécka 
(vrátane helénskeho obdobia}. Na rozdiel 
od Hickmanna, ktorý priniesol zväčša nezná
me alebo málo známe dokumenty a v úvod
nej š túdii znamenitým spôsobom zhrnul no
vé, ponajv;ac vlastné poznatky, Wegner skôr 
interpretuje doteraz známe skutočnosti a i
lustruje iPh obrazovým ma teriálom. Opiera sa 
pritom hlavne o svoju prácu Das Musiklcben 
der Gricchcn (Berlin 1949}, kde zverejnil aj 
väčšinu obrazového materiálu. Svojím po
stojom k antickej grécl<ej hudbe nadväzuje 
na tú líniu nemeckej hudobnej vedy, ktorá 
buduje na výsledkoch klasickej filológie a prc
her:í jej interpretáciu (Ahert, Vetter}. Druhý 
smer, orientovaný ctnomuzikologicky (Sachs}, 
je Wegnerovi zrejme cudzí. Inak by totiž hol 
musel dôsledne interpretovať antickú grécku 
hudbu v reláciách k dobovým orientálnym 
hudobným kultúram. 

Úvodný text i obrazový matC"riál pomáha
jú osvetliť sociálnu funkciu anti<'kcj gréckej 
hudby, jej rozmanité žánre a formy, inštru
mentár a pod. V lom je veľká hodnota a 
prínos tejto vzorne vydanej publikácie. Már
ne však v nej budeme hľadať informácie o 
problémoch yývoja gréckeho tónového sys
tému, ktoré sa v posledných desaťročiach tak 
usilovne skúmajú. Je to tým prekvapujúcej
~ie, že O. Gombosi práve na základe obra
zového materiálu rozvinul podnetné, i keď 
azda nie vždy spoľahlivé hypotézy o štruktú
re a ntických gréckych stupníc (Tonarten und 
Stimmungcn der antikcn Musik, 1939}. Treba 
tiež r utovať, že autorovi pri dokončovaní 
rukopisu zrejme ešte nebola k dispozícii dô
ležitá práca H. Husmanna Grundlagen der 
antiken und orientalischen Musikkultur 
(1961}. 

Obrazový materiál tvoria hlavne fotografie 
figurálneho dekóra rôznyPh druhov gréckej 
keramiky, váz, amfor, misiek, pelik, kruté
rov atď .• ktorý sám osebe má i veľkú vý
tvarnú hodnotu a pôvab. Jeho svedectvo 
o formách pestovania hudby v starom Gréc
ku je veľmi názorné a inštruktívne, tým 
vine, že každá reprodukcia je podrobne ko
mentovaná a vysvetlená v sprievodnom tex
te. Zdá sa mi však, že by autor bol býval 
urobil dobre, keby si bol povšimol aj veľmi 
bohaté zbierky antického "užitého" umenia 

v Eremit.áži a neobmedzovnl sa len na fondy 
západných múzeí. 

Podobne ako u Hickmanna, i v tomto zväz
ku tvorí záver veT mi u:Gitočná chronologická 
tabuflw, ktorá ukazuje vzájomné vzfahy 
medzi politick)·mi a kultúrnymi, literárnymi 
a filozofickými, v)·tvarnými a hudobnohisto
rick)'mi faktmi antického Gré~ka. To zvyšuje 
hodnotu publikácie, veľmi vhodnej najmä 
pre pedagogické účely. 

V súvislosti s druhým zväzkom znameni
tých Dejín hudby v obrazoch treba ešte ná
stojčivejšie pripomenú!' prianie, aby sa vyda
vateľstvu podarilo urýchliť ich zverejňovanie. 
Pri doterajšom tempe by sa celý projekt reali
zoval asi 40 rokov! To si však pracovníci v 
Deutscher Verlag Íiir Musik v Lipsku iste 
uvedomujú, a ak vynaložia na urýchlenú 
prípravu ďalsích zväzkov takú istú námahu 
ako na Wcgncra, dočká sa ešte naša gene
rácia ukončenia tejto skvelej edície (náhodou 
som mal možnosť vidieť priamo vo vydava
teľstve materiál, ktorý slúžil ako predloha 
k reprodukciám - výsledok, ktorý mám v 
rukách, prekonal moje najoptimistickejšie oča
kávania}. 

l9 

• • • 
Paul Collaer-Albert Vander Linden
Frans von den Bremt: Bilda.tlas der 
Musikgeschichte. Deutsche Ausgabe von 
Hans Schnoor. Giitersloher Verlagshaus 
Gerd Mohn 1963. 

l 

Hudobná ikonografia je už takmer st~ 
rokov jednou z najpr!nosnejš!ch pomoc
ných vied hudobnohistorického bádania, 
ktoré takto získava vera cenných infor
máci! o hudobnej kultúre minulých ve
kov. Obrazové dokumenty vývoja hud
by však neslúžia len historikom-špecia
listom, sú vhodnou a velmi názornou 
pomôckou pre každého, čo sa zauj!ma 
o hlbši a plastickejš! obraz o dobe a 
prostredí, v akom vznikala hudba, o 
ktorej inak vieme len z neúplného no
tového záznamu či teoretickej úvahy . 
Klasického obrazového sprievodcu deji
nami hudby, ktorý v nemeckom i anglic
kom vydan! s lúžil nielen profesionálnym 
záujemcom o hudbu, ale aj jej početným 
milovn!kom, vytvoril Geord Kinsky. Jeho 
Geschichte der Musik in Bildern (1929) 
však medzičasom koncepčne i materiál
love zastarala, nehovoriac o tom, že je 
antikvárnou raritou. V povojnovom ob
dobi sa preto viac autorov a naklada
telstiev pokúsilo vyda! moderný pen
dant Kinského, no až teraz môžeme za
znamenat dielo, ktoré kvality Kinského 
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nielen dosahuje, ale v niečom i prevyšu-
. je. Je ním nový obrazový atlas dejín 

hudby,- ktorý vyšiel v roku 1963 vo 
francúzskom (Edition Meddens Brussel) 
a nemeckom znení. Zostavili ho popred
ní belgickí muzikológovia, ktorí, ako 
svedčí výsledok ich práce, vytvorili team, 
ktorému sa výborne podarilo početne 
ohraničeným množstvom obrazových do
kumentov vykre3liť mnohotvárne formY 
a prejavy stáročného vývoja hudby a jej 
spoločenskej funkcie. Základ atlasu tvorí 
622 starostlivo vybraných, spravidla nie
len dokumentárne závažných, ale aj vý
tvarne pôsobivých obrázkov - portrétov 
skladateľov, hudobníkov, hudobných sú
borov, inscenácií, hudobných ustanovizní, 
·nástrojov atď., ku ktorým pristupujú 
ďalšie ilustrácie v pripojenom texte -
zväčša typické ukážky faksimilných skla
dateľských rukopisov a starých nototlačí. 
Takýto rozsah nepochybne nútil uvažovať 
nad zaradením každého obrázku, no vý
sledok stojí za to: atlasu nemožno vy
čítať, že by v ňom chýbalo nie~o pod
statné, no niet tu ani vecí zbytočných. 
Obraz.ová čast atlasu je však nielen 
·V'eľmi poučná, ale aj pútavá. Na svoje 
si príde každý záujemca, ktorého nevedú 
len hudobné, ale aj širšie kultúrnohisto
rické zrctele. Oveľa názornejšie než z 
najlepších knižných úvah získa predsta
vu ako sa pestovala hudba v časoch 
ar~ novy, Johanna Sebastiana Bacha či 
Herberta von Karajana. Zostavovatelia 
atlasu sa úspešne vyrovnali aj s úlohou 
zobraziť i krajné póly hudobnej histórie 
- protohistorickú fázu rovnako ako "naj
pálčivejšiu" súčasnosť. z ·osobností sú::as
nej hudby volili tie, ktoré sa javia ako 
najaktuálnejšie v svojom kultúrnom o
kruhu, no napriek tomu by si tu boli 
mohli počínať o niečo veľkorysejšie. 

Cennou súčasťou atlasu je šestnást fa
rebných máp, zachycujúcich napr. roz
šírenie jednotlivých. tónových systémov, 
okruhov raného viachlasu, centrá hu
dobného života v jednotlivých obdobiach 
alebo putovanie renesančných hudobní
kov, Händla, Bacha, Mozarta atď. Vhod
ným orientačným doplnkom obrazovej 
časti · atlasu je stručný prehľad dejín 
hudby. Paul Collaer, jeden z prominen
tov svetovej entomuzikológie, znameni
tým spôsobom charakterizuje predhistó
riu hudby ·a hudobné kultúry Orientu; 
kým Albert Vander Linden je autorom 
prehľadných kapitol o hudbe od staro
veku po súčasnost. Vander Linden je 
tiež pôvodcom pele-mele, ktoré pod ti
tulom Elementy hudby užitočne informu-
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je o rozmanitých témach od hudobných 
nástrojov cez organizáciu hudobného ži
vota, akustiku atď. po hudobnú vedu. 
Vzhľadom na to, že publikácia je zrej
me určená i hudobne neškoleným zá
ujemcom, je v atlase slovníček hudob
ných termínov. Charakteristiky jednotli
vých obrázkov naproti tomu potrebuje 
l profesionál. 

Nazdávam sa, že obrazový atlas dejín 
hudby o ktorom referujem, sa vynika
júcim' spôsobom uplatní v pedag:Jgickej 
praxi. Bolo by ideálne, keby ho mali 
k dispozícii aspoň tí, čo vyu:':uju ·dejiny 
hudby na našich hudobných učilištiach. 
Ak by sa už kone~ne zlepšili p::ldmienky 
pre získavanie zahraničných publikácií, 
tento titul by iste patril k rtajp::ltrebnej
ším. Stálo by však za úvahu i to, či by 
sa niektoré naše nakladateľstvo - naj
skôr azda pražské Státní hudební vyda
vatelství - nemalo chopiť iniciatívy a 
v spolupráci s pôvodným vydavateľstvom 
vydať našu verziu tejto publikácie. Pri 
takomto titule je nakladateľská. koope
rácia takmer nevyhnutná. Súkromnopod
nikateľské západné vydavateľstvá to už 
dávnejšie pochopili. Dúfajme, že so toho 
dočkáme aj u nás. lv 

• ••• 
Bence Szabolcsi: Geschichte der unga
rischen Musik. Corvina Verlag Buda
pest 1964. 

Maďarské vydavateľstvá začali o nie:!o 
neskôr ako naša Artia oboznamovať me
dzinárodnÚ. verejnosť s hudobnou kultú
rou svojho národa a s výsledkami ma
ďarskej hudobnej vedY. No kým sine my 
okrem niekoľkých výnimiek nevedeli vy
produkovať skutočne závažné tituly, ma
ďarská edičná činnosť najmä v posled
nom čase naberá nielen na intenzite, ale 
aj na význame. Paralelne s tým rastie 
medzinárodná autoritá maďarskej muzi
kologickej školy, ktorá sa vyznačuje veľ
kým pracovným elánom a neraz (Bartha) 
i prenikavými vedeckými výsledkami. Je 
prirodzené, že medzi dielami ·vydávanými 
pre zahraničných čitateľov často nájdeme 
práce popredného reprezentanta maďar
skej muzikológie akademika Bence Sza
bolcsiho. Nedávno vyšiel nemecký pre
klad prepracovaného a doplneného zne
nia jeho starších prehľadných dejín ma
ďarskej hudby. Po viac než 20 rokoch 
je to opäť čitateľom prístupná práca o 
vývine hudobnej kultúry nášho južného 
suseda (roku 1943 vydali podobnú prácu 
Z. Kodály a D. Bartha). 

Szabolcsi je nanajvýš kompetentný au
tor, keď ide o prácu tohto druhu, nakoľ
ko ťažisko jeho rozsiahleho vedeckého 
diela ·je vo výskume hudobných dejm 
stm·tho Uhorska. Navyše je to znamenitý 
štylista a bádateľ so širokým kultúrno
h istorickým rozhľadom, vďaka čomu sa 
jeho kniha výborne číta. Vážny záujemca 
ocení i to, že viac než polovicu Sza
bolcsiho dejín maďarskej hudby tvoria 
.notové ·príklady, ktoré majú nepochybne 
veľkú ilustra ' nú cenu. 

Je pochopiteľné, že celkový rozvrh aj 
·spracovanie t émy sa riadi snahou vystih
núť to špecifické, svojské, čo vyzna::uje 
·Osudy hudobného umenia u Maďarov 
Szabolcsi s očividným záujatím a d ôra
zom opisuje napr. osudy novšej maďar
ske·j hudby od začiatku 20. storo::ia. No 
·nap riek jeho ·sugestívnemu podaniu ne
m ožno sa zdržať výhrad a pochybností, 
keď napr. sústavne jedným dychom me
nuje Bartóka a Kodálya. Videní v širších 
súvislostiach, javia sa títo skladatelia na
priek tomu, že si boli ľudsky veľmi blíz
ki, ako významove neporovnateľné veli
činy, ak máme na mysli ich skladateľské 
i vedecké dielo, a le aj ich ide:lVú orientá-· 
eiu. To, prirodz~ne, vôbec neznamená , že 
nedoce~ujeme zásluhy Zoltána Kodálya o 
pozdvihnutie hudobnej vzdelanosti ma
ďarského národa i o r ozvoj domácej 
tvorby. Prekv apuje aj to, ako tvrdošijne 
lipne maďarská muzikológia n a nehisto
rickei konceocii, podľa ktorej dejiny ma
ďarskej hudby sú dejinami hudby st ar é
ho Uhorska a vytrva lo si prisvojuje tie 
fakty, ktoré pozná z hud'>bnej minulosti 
nemaďarského . Sedmohradska a S loven
ska. Zdá sa, že bude treba nanovo a bez 
nacionálnej zaujatosti prúskúmať najmä 
otázku vývinu tzv. uhorského tanca a je~ 
ho súvi<>u s verbunkom 19. stor. To, prav
da, predpokladá zvedečtiť i metódu ·po
rovnávania melódií z prameňov 16.-19. 
stor. s . folklórnym materiálom. Minulo
ročné salzburské sympózium o porovná
vacej metpde v muzikológii opätovne 
zdôraznilo potrebu nanajvýš kritického 
pouťívania komparačných metód, ktoré 
majú zrnysel len vtedy, keď odhaľujú 
podstatné, genetické súvislosti a nere
kon~truujú prefal;>rikované tézy. lv 

• • • 
Gracian černušák: Dejiny evropské 
hudby. Panton Praha-Bratislava 1964. 

. Kone~ne opäť naše dejiny hudby! Sko
ro by sa chcelo zvolať Heuréka!, keby 
iš~o o nové1 _ :eôvodné dielo, o oriesk01;ený, 

no o t~ kvalitnejší prejav vyspelosti 
a sily našej novej . muzikol ógie. Zdá sa 
však, že si musíme priv:yknúf na skrom
nosť. To, čo sa nám zásluhou Pantonu 
dostalo k oncom minulého rok u do rúk, 
je n áš známy Cernušák, a le zaplaťpán
boh aj za to. Zodpovední pracovníci 
Pantonu, ktorí zrejme reálne od hadli 
nádeje na nové, originálne dejiny hud
by, urobili bezpochyby správne, keď sa 
rozhodli znovu vydať Cernušákov Pi'e
h ledný dejepis hudby (1947), dielo na 
svoju d obu veľmi d obré a dod ne3 uži
točné. Na druhej strane je ne3porné, že 
dnes je Cernušák z r oku 1947 zastaralý 
nielen materiá love, ale najmä metodolo
gicky. Prvy nedostatok možno aspoi'l do 
istej miery odstrániť bez narušenia cel
kovej k oncepcie, druhý by ju bol mu
sel dôkladne zmeniť. Preto Panton po
veril pracovníkov katedry a dne3 už 
neexistujúceho ústavu dejín hudby Kar
lovej univerzity na čele s d oc. · dr. F. 
Mužíkom, aby aspoň prezreli a doplnili 
Cernušákov t ext a priblížili h'> dnešným 
poznatkom. Zásahy "revízorov " knihe ne
sporne p omohli, i keď by za priaznivej
ších časových podmienok mohli byť ' ešte 
dôkladnejšie. Doc. dr. Mužík v predho
vore konštatuje, že nového t extu je asi 
14 %; pri zbežnom porovnaní so starým 
Cernušákom sa zdá, že h o je menej, no 
vďaka aj za to. Najviac nového je v ka
pitolách o hudbe 20. storočia. Ivan Voj
tech v nich výstižn e charakterizuje vä>!ši
nu javov súčasného hudobného diania. 
Zdá sa však, že na malej ploche nie vždy 
utrafil primerané proporcie. Je napr. 
sporné, či si americkí skladateľ EUiott 
Carter, v Eur ópe známy jedným-dvoma 
dielami, zasluhoval viac miesta než Su
choň a Moyzes spolu - tým viac, že 
kniha má názov Dejiny e urópskej hudby . 
Som síce skôr za Voj techovu globálnu 
koncePciu, no redaktori knihy mali byt 
dôslednejší (hneď dru há kapitola ta k ako 
v starom Cernušákovi hovo;"í o hudbe 
starého Orientu). Zdá sa mi, že by bolo 
bývalo vhodnejšie snažiť sa dôsledne d'J
plnit Cernušákove znenie tak , aby vznikli 
skutočné všeobecné dejiny hudby. Ško.., 
da je i toho, že úda je .vo Vojt echom 
redigovaných kapitolách, a le aj na iných 
mie~tach, nie sú dostatočne presné a 
spoľahlivé (napr. Zimmer sa narodil až 
roku ·1926, prvé československé štúdio 
elektronickej hudby vzniklo v Bratfslave 
atď.). 

Inak z novo pripísanÝch par tií sú prí
nosom Mužíkove preh!ady o vývoji no
tácie, Bužgo:v:e nové črty v Bachovom 
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profile, Volkova n ová celková charakte
ristika klasicizmu i ďalšie drobnejšie do
plnky. Knihe pomohlo i nové usporiada
nie niektorých kapitoliek, no pritom zby
točne vypadla partia o tanečnej hudbe 
a džeze 20. stor. (aj vtedy, keby išlo len 
o dejiny 20. stor.). Cenným doplnkom 
knihy je kvalitnejši obrazový m at erial, 
notové ukážky p o t vorbu Scarlattiho 
i prehľad základne j literatúry. Citat ei 
však m á rne bude hľadat vecný register, 
ktorý mu sľubuje v ú vode doc. dr. Mu
žik. 

Je možné, že kým výjde tento referátik 
o n ovom Cernušákovi (lebo. to je i na
ďalej predovšetkým jeho dielo), nebude 
už pomaly na knižnom trhu žiadny exem
plá r. Knihu na túto tému totiž p otrebu
jeme už dávno. Vydavaterstvu P anton a 
všetkým , čo sa o reediciu Cernušáka 
pričinili, patrí preto naša vďaka, i keď 
sme čakali viac. l v -
SviatosJav Richter v Nitre 

Koncom minulého roku opät zavítal 
do CSSR národný umelec RSFSR Svia
toslav Richter - nie však do Prahy, ale
bo do Bratislavy, ale do Nitry, do mes
ta nášho najúspešnejšieho Kruhu priate
ľov umenia, a do kúpeľného mesta s 
najväčšou hudobnou tradíciou na Slo
vensku: Trenčianskych Teplíc. Pokladá
me za svoju povinnos( oboznámiť čita
teľov aspoň s programami týchto vystú
pení. V oboch mes tách Richter otváral 
koncert Beethovenovou sonátou Es dur, 
op. 31, č. 3 a zakončoval ho Prokofie
vovou Sonátou č. 2, d mol, op. 14. V Nit
re okrem toho uviedol Beethovenovu So
nátu As ·dur, op. 110, Variations serieu
ses Felixa Mendelssohna-Bartholdyho a 
3 intermezzá z Brahmsových Styroch kla
vírnych skladieb, op. 119. V Trenčian
skych Tepliciach tvorili stred koncertu 
Brahmsova Rapsódia g mol, op. 79, č. 2, 
celý Brahmsov cyklus op. 119, Suite ber-

. gamasque Clauda Uebussyho Smutni vtá
ci a Loďka na oceáne z cyklu Miroir 
Mauricea Ravela. 
Päťročnú úspešnú a pestrú činnost náš

ho Kruhu zavŕšilo v ystúpenie Sv íatoslava 
Richtera. Obav y, či sa koncert z r ôznych 
príčin vôbec uskutoční sa rozplynuli a je 
po veikom a slávnom dni. Dnes s poci
tom hrdosti u ž l en konštatujeme, že sa 
to ozaj stalo a do kroniky Kruhu môže
me zapísa( účinkovanie slávneho majstra. 
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V ýsledkom nášho snaženia bola prepl
nená sála nadšen ého obecenstva, medzi 
ktorým sme srdečne pozdravili aj milých 
hostí z Bratislavy, B. Bystrice a N. Zám
kov. 

Od príchodu majstra Richtera sme sa 
snažili riadif tok udalostí tak, aby sa 
u nás cítil ako doma. Dobrým pomocní
kom v tomto smere nám bol jeho praž
ský priateľ, ktorý ho doprevádzal. 

Do koncertnej sály prišiel tesne pred 
začiatkom, v dobe najväčšieho návalu 
obecenstva, hocí vedel, že nemáme mož
nost poskytnút mu osobitný vchod do 
bÓčnej ptiestnosti, do ktorej sme už vo
pred p r ipravili rôzne veci tak, ako to 
máva všade na koncertoch. 

A potom nasledoval koncert. Na tento 
budú účastníci dlho, dlho spomí nat . .. 

Nadšené a vďačné obecenstvo úspešne 
zložilo skúšku pätročnej umeleckej vý
učby v KPU. Búrky potlesku spôsobili 
oddialenie konca o 30 minút a majster 
Richter nám vďal-ne pridal ešte tri čísla. 

Hoci boli vyjadrené viaceré oficiálne 
priania ešte pred koncertom, majster 
v šetko taktne odmietol s tým, že po dlhej 
umel eckej ceste, ktorá už trvá od au
gusta, je značne vyčerpaný a unavený. 

Po koncerte bol vo skvelej nálade. My 
v Nitre sme nato zvyklí, že umelci po 
našich podujatiach žiaria spokojnosťou a 
radosťou, ale dobrá nálada a veselá my
ser: Sv íatoslava Ri chtera nás mimoriadne 
potešila. Za takého stavu ochotne prijí
mal zberateľov autogramov a dovolil fo
tografovi, aby urobil aj niekoiko zábe
TOV. N eskoršie dokonca ochotne privoliL 
v najužšom kruhu na malé posedenie 
v zasadačke vinárskych závodov. 

V t ejto milej pohode sme počuli mnoho 
zážitkov zo svetobežníkovej cesty Svía
toslav a Richtera. Pri tomto posedení na
písal nám krásne venovanie, v ktorom 
opráv nene najväčší podiel patrí nášmu 
umeniamilovnému obecenstvu. 

N asledujúci deň po pernom predpolud
ňajšom cvičení s vel:kým záujmom p re
zrel si vzácne pamiatky vykopávok na 
archeologickom ústave. Na pamiatku si 
z N i try odniesol cyrilometodejskú plake
tu a venované publikácie. 

Prehliadkou hradu a vyhliadkou na 
Nitru starú a N itru novú sme sa so 
v zácnym hosto?p, srdečne rozlúčili. Chlap
ské sti sky rúk a úprimný úsmev nasved
čoval, že bol u nás spokojný a Nitra bu
de v jeho spomienliach patrit me'dzi tie 
mestá, kde sa citil dobre, ako m edzi svo-: 
jimi . Érnest Sevčík 

DM 5953 
J . L. Bella, Sláčikové kvarteto c mol, 

op. 25. Brat islavské kvarteto (A. Móži, 
A. Nemec, M. Telecký, Fr. Tannenber
ger) 

Z bezpochyby na jcenne jšej oblasti Bel
lavej tvorby, z inštrumentálno-komornej, 
sa p o prvý raz objavilo dielo na grama
fónových platniach; dielo, ktoré sa z je
ho t vorby pomerne najvyššie hodnotí. 
Vzniklo r. 1880 počas jeho kremnického 
pôsobenia a predstavuje nám Be llu ako 
zrelého majstra so svie3ou inve nciou a 
schopnosťou vlia f svoje myšlienky do 
k oncíznej klasickej formy, nikdy p ritom 
l}eopúšfajúc bezprostredné, živeln é mu
zicírovanie. Ide o autobiografické dielo, 
vyjadr ujúce Bellove vnútorné zápasy s 
osud om , rovnako ako v jeho symfonickej 
básni ·Osud a ideál, ktoré tesne predchá
d zalo t ot o k varteto. Témy kvarteta sú 
jasne kontúrované, ma jú dramatické na
pätie s pravou komorn ou dialogičnostou 
nástrojov, ktorá dominuje v kra jných 
častiach, ako aj v p om alej časti (Andante) 
chorálovitého jjokoja a vrúcnej intimity. 
Scherzovité Allegro r isoluto je plné ener
gicky pulzujúceho rytmu a n epokoja. 
Sloven ské kvarteto nah ralo tento skvost 
staršej slovenskej komornej literatúry s 
plnou sústredenosťou, pritom však s hra
vosťou a ľahkosťou, príznačnou pre vy
spelé kom orné združen ia. 

DV 5862 
J. Cikker, Zbojnícke tance z opery 

.Juro Jánošík, Orchester SND (L. Ho
loubek) 

A. Očenáš, Ruralla Slovacca, orch. su
ita, SF, (L. Slovák) 

V. Novák, Zbojnícka sonatína (inštr. 
A. Moyzes), SF (L. Ra jter) 
A. Moyzes: Jánošíkovi chla pci, SF 

· Ide o zaujímavý monotem a tický výber 
skladieb, kde vedia ex presívne zemitých 
t ancov (odzemok a Zbojnícka ) z opery 
.J. Ján ošlk stojí ján ošíkovská predohr a A. 
Moyzesa (z r . 1934) s pregnan tnou m oti
v ick ou kresb ou, priehľadnými, jasn ými 
lJlelodickými plochami a sn ah ou o symfo
nick ú h eroizá ciu. V pod obnej polohe, len 
s väčším dôrazom na baladičnost na 

jednej a . romanticky precítenú ná ladovú 
ly:r:iku na druhej strane sa pohybuje No
váková Zbojnícka sonatína · (najmä v 
stredne j časti - Hviezdnatá 'noc), hoci 
krajným vetám nechýba tane:::nä dravosť. 
Iný prístup k ľudovému hudobnému ja
zyku na chád zame v Očenášovej skladbe 
Rura lia Slovacca, k torá je voľnejšie šty
lizovan á, vystihujúc z ľudovej hudby 
skôr jej vnútornú expresívnosť ako von
kajší melodický rámec, podčiarkujúc 
dramatičnosť, vnútorné napätie, temnú 
baladiénost a r a psodickú meditativ nost 
(ide o spomienkové dielo - hudobnú au
tobiografiu mladost i). Ako druhý proti
pól ľudovej hudobnosti priná ša jasnosť 
tanečnú rozosvietenosf a optimizmus. ' 

SUPRAPHON 5852 
B. Martinu, Smyčcový kvartet č. 5 
(Janáčkovo kvaneto) 
Converto da camtlra (Smyčcový kvartet 
č. 7), (Vlachovo kvarteto) 

Výbe r týchto d voch kvartet nám uka
zuje celú zložitosť skladateľovho hudob
ného vývoja, a to v dvoch polohách. Na 
jednej stoja dravá expresívnosť, kon cíz
nosť, koncentrovanosť (v 5. kva rtete) od
rážajúce v plnej miere prizmu pred
vojnovej európskej hudobnej i sociálnej 
protirečivosti, chaosu, neistoty, v svojej 
hudobnej d ikcii plná t vrdosti v harmo
nickom i rytmickom zmysle, muzikant
sky virtuózne zvládnutej. Janáčkovci sa 
vyr ovna li s technickou stránkou vynika
júco, rozohrávajúc: sa od mäkkej m edita
t ívn ostii a · lyriky k mohut n ému až or
chestrálnemu zvuku, nie m enej však s 
protirečivosťou vnútornej psychickej "at.,. 
m osféry" diela. Interp re tácia je p lná kon
tras tov, nestráca však jednoliatu veľko
plošnú gr ad áciu a na pätie od prvého až 
k poslednému t ónu. 

Pred väčší prob lém postavil Martinu 
Vlachovo kvarteto týmto skôr odycho
vým dielom (z r . 1947) s prelietavou 
eklektičnostou od b rahmsovskej vrúcnos
ti po svietivosť neobarokovej husľovej li
te ratúry po klasickú drobnomotivickú 
h ravosf, sp ájajúc túto pestrú kyticu rôz
nych štýlov akousi ranoromantickou zjas
nenou lyričnosťou, hudobnotechniclcy s 
nie dosť nosným tematickým alebo v iac 
m otivickým materiálom. V interpretá cii 
našl a svoje uplatnenie predovšetkým 
mäkkosť a burleskná hravosť najmä v 
posledn ej časti. . S ú to vše tko znaky, ku 
ktorým smeruje cesta "zjednodušujúcej" 
syn tézy v celej po\!ojnovej t vorbe tohto 
českého majstra. 
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STEREO SUPŔAPHON SV 8150 
B. Brltten, Sonáta in C pro violoncello 
a klavír, op. 65 (Stanislav Apolin -
cello, B. Kvapil). 

· D. Kabalevskij, Sonata B dur pro vio
loncello a klavír, op. 71 (Sáša Večto
mov - cello, J. Páleníček). 

T ento recital dvoch ·výborných čelistov 
prezentuje dve zaujímavé diela moder
nej violončelovej literatúry. U Kabalev
ského ide o dielo zasmušilej meditatív
nosti s epickou šírkou, realizované jas
nými, mohutne vypätými plochami ro
mantickej melodickej dikcie najmä v pr
vej časti, ktorú vystrieda vzrušené ryt
mické ostináto. Interpret ukazuje všetky 
svoje prednosti tak v zasnenej spevnej 
II. časti, ako aj v technicky p::>hyblivom 
finále. 

Britten stavia v svojej sonáte interpre
ta pred nároC:nejšie výrazové koncep::né 
i technické úskalia. Dielo má rozvrásnenú 
rapsodickú tektoniku, s bohatými kon
trastmi, striedajúc expresívne výre~né 
kantilény s rytmicky bohato synkopova
nými vzrušenými partiami,, využívajúc ce
lý technický register vi:>lončela mužnej, 
tvrdej údernosti až po úzkost výšok s 
glisandami a flageoletamL Klavírny a vio
lon"elový part sú výraz'Jvé vyvážené a 
sklbené (napr. II. veta). Dielo je presved
čivé svojou výrazove bohatou a prit'Jm 
hudobne koncep:nou originalitou, inter
preta~ne uspokojujúc i najnáro::nejšie kri
tériá. 

STEREO SUPRAPHON 8156 
J. Suk, Smyčcový kvartet č. l B dur 
(Smetanovo kvarteto) 
v. Novák, Smyčcový kvartet č. 1 G dur 
(Novákovo kvarteto) 

Na tejto platni sa stretá!Ile s dielami 
prvého rozletu dvoch majstrov vývojo
vého prechodu če>kej hudby od roman
tizmu k hudbe 20. storočia. Obe diela 
vznikli, ked ich autori nedosiahli ešte ani 
tridsiatku a oboma nohami stáli ešte 
pevne v školskej klasicko-romantickej 
hudbe. Charakterizuje ich svieža spevná 
invencia, jednoduchá priesvitná faktúra, 
formová vyváženosť s neiedným :>:ábles
kom pravej tvorivej inšpirácie (ak spo
menieme len pôvabné Tempo di Marcia 
a Allegro giocoso zó Sukovho kvarteta, 
stojaceho mentálne tak blízko svojmu 
\l.čiteľovi). U Nováka ide o jedno z pr
vých diel, v ktorom sa začína jeho 
ťvo·rivý dialóg s ľudovou hudbou najmä 
slovenskou a moravskou (•v poslednej 

tretej časti), dialóg, ktorý trval u Nováka 
po celý život a ktorého výsledky odo
vzdával neskoršie svojim slovenským žia
kom. Interpreti ani v jednom prípade 
neboli postavení pred vážnejšie technické 
alebo umelecko-interpreta":né p roblémy, 
urobili to, čo bolo najsprávnejšie, s chu
tou si zamuziclrovali, hraiúc pritom s ú
plnou ľahkosťou a suverenitou. 

SUPRAPHON DV 5854 
P. Hindemitb, Sonáta č. 2 pro va.rhany 
(J. Ropek) 
Malá komorní hudba pro pet det:ho
vých nástroju, op. 24, č. 2 (Ceské 
decbové kvinteto filbarmonikít) 
Sonáta pro harfu (K. Patras) 
Sonáta. in B - pro trubku a klavír 
(V. Junek - trubka, Z. Lochmanová) 

Dramaturgia týchto snímok si zaslúži 
pochvalu nielen pre dômyselný výber 
skladieb, prinášajúc svojím obsadením 
i štylistickou tvárnosťou zaujímavý prí
spevok k poznaniu komornej hudby jed
ného z čelných predstaviteľov hudby náš
ho storočia, ku ktorému sme sa neprá
vom správali po dlhé roky tak mac~šsky. 
Malá komorná hudba z r. 1122 stojí na 
prelomových tendenciách autora a má už 
znaky, ktoré sa tiahnu celou jeho bu
dúcou tvorbou: sklon k hudobnej kon-· 
clznosti, od.romantizovanej vecnosti, in-

. klinovaním ·k barokovým formovým prin
cípom a žánrom a predovšetkým k vý
raznej polymdodike. V brilantnej vir
tuóznej interpretácii (CDKF) vynikli všet
ky jej základné zložky: ostré rytmické 
i formové kontúry, groteska, t'Jnálne dy
namizovaná melodika a trblietavá jas
nosť a priezračnosť faktúry. Oveľa viac 
meditatívnosti a zjasnenej lyriky bolo 
v organovej sonáte a snivosť a zamatová 
hebkosť v sonáte pre harfu, na druhej 
strane zasa pevnosť, mužnosť, jednodu
chosť a prostota v trúbkovej sonáte. Hoci 
tieto diela v'Znikli v rokoch 1937- 1939, 
ukazujú ostrú výrazovú a koncep:nú di
ferencovanosť faktúry, i ked nesú. jasn~ 
pečat štýlovej jedine:!nosti Hindemitha. 
Interpretácia dáva plne vyznieť týmto 
dominantným zložkám Hindemithovej 
hudby. 

ZAHRANIČNÉ PLATNE 

Hoci sa o gramofónovej platni hovorí, 
že viedla k zúženiu domáceho pestova
nia hudby, predsa jej cieľavedomé vy-· 
užitie · môže, práve naopak, ·-priniest pod-· 

statné stimuly pre aktivne pestovanie 
hudby. V tomto smere vyvíja nemalé 
úsilie niekoľko vydavateľov v NSR. Ich 
vydania majú výraznú tendenciu hudob
nopedagogickú a poskytujú hodnotné ma
teriály pre laické pestovanie hudby. 
Chcem uviest niekoľko príkladov aspoň 
z produkcie troch gramofónových edícii, 
a to: Fidulafon (Boppard), Walter K ôg
ler (Stuttgart) a Camerata (Moseler Ver
lag Wolfenbuttel). 

Hudobnopedagogické tendencie sú naj
zrejmejšie vo vydan! "Konder Musizie
ren" (od R. R. K lein) - Fidula 1161-66, 
ktoré obsahuje 12 zošitov s .progresívne 
usporiadanými skladbami pre Orffov in
štrumentátor; edíciu predchá dza ešte in
štruktá'žny zošit s hudobnoteoretickými a 
analytickými p oznatkami a k tejto je 
pripojených 6 gramafónových platni, ob
sahujúcich ukážky spôsobu realizácie nie
ktorých skladieb deťmi vo veku od 6-14 
rokov. Platňa Fidulafon 1112 ("Dir zu 
eigen, Europäische Liebeslieder") obsahu
je úpravy piesní od 12.-17. storočia pre 
2' h lasy (ktoré sú uverejnené v priloženej 
knižo:ke) so sprievodom husieľ a gitary. 
Podobný charakter má aj Magnificat 
(Fidulafon 1117b) od R. R. Kleina), vy
tvorený na základe starej francúzskej 
duchovnej piesne s barokovo priesvttne 
štylizovanou faktúrou. Výber detských 
vianočných piesni (St. Martins und La
terner-Lieder) obsahuje v nenáročnej sbo
rovej a inštrumentálnej úprave pl~tňa 
č. 1124. 

Zacielenie na obnovu laického pesto
vania ľudovej a starej barokovej a re
nesančnej hudby vykazuje vydanie Ca
merata (CM 17012 EP) "Mmik fťir Tisch
harfe" s úpravami skladieb pre novo
vyvinutý tzv. sordun - dychový nástroj 
s dvojplátkom a stolnú harfu (15-struno
vý dia tonický nástroj); výbornú nahrá v
ku pripravil Karl Lorenza z múzickej 
školy v Remscheide. 

Tane?:nú, viac-menej ľudovú hudbu v 
rôznych formách nachádzame vo výbe
re "Europäische Suite" (W. Kôgler EP 
59609) pre komorné inštrumentálne zdru
ženie (väčšinou s ľudovými n ástrojmi) 
s tancami "Bohmischer", dalej sú to sa
rabanda, anglické a francúzske tance. Ide 
o veľmi prístupný, ale esteticko-umelecky 
starostlivo vyberaný a aranžovaný mate-
riál. . 

Skoda, že u n ás podobne výchovne 
zameraná edičná činnost v oblasti gra
mafónových nahrávok temer neexistuje 
hoci . potreba by bola zrejme n emalá. ' 

e 

Hynek· ·Sub čík 55-ročný 
Už päť rokov pôsobi na k ošickom kon

zervatóriu ped. Hynek Subčik, u:'::itei 

husľovej a violovej hry. Skromný človek, 

dobrý pedagóg i umelec, dožil sa 8. ja

nuára t. r. 55 rokov. 

Hudobne nadaný dedinský chlapec z 

Medláfova na Morave odchádza na praž

ské konzervatórium, aby sa v husľovej 

triede prof. B. Voldana zaradil medzi 

jeho najlepšieh ži&kov. Po absolutóriu 

odchádza na hudobnú školu d o Olo

mouca, neskôr do východočeského divad

la v Pardubiciach, lebo chce byf bližšie 

k Prahe, kde pokračuje v štúdiu husľovej 

hry na majstrovskej škole ako žiak prof. 

J. Felda. R. 1942 dostáva diplom a od

chádza do Dvora Králové. Po osloboden[ 

sa opäť vracia do Prahy, aby tu na nie

koľko rokov zakotvil v Oper~ 5. kvetna. 

Päťdesiate roky jeho hudobnop~dago

gickej i umeleckej činnosti patria r odnej 

Morave. Pôsoqi v Gottwaldove na hu

dobnej škole i v symfonickom orchestri 

a prichádza i na Slovensko - do T rnavy. 

Tu ziskava osobnú pochvalu národného 

umelca Mikuláša Schneidra-Trnavského 

za suverénny prednes jeho Sonáty g mol. 

Subčík si všade získava dobré meno 
ako pedagóg i umelec a najmä jeho po
vest koncertného umelca rastie s inten
zlvnou činnosťou v prostejovskom or

chestrálnom združení (založenom hudob
ným skladateľom Vladimírom Ambro
som), s ktorým pod taktovkou Faustina 
Procházku absolvoval veľa koncertných 
vystúpení na Morave i v Poľsku. 

Od r. 1960 pracuje Hynek Subčik na 
východnom Slovensku - preto jeho prá
cu pripomíname pri "neokrúhlom" ju
bileu, výnimočne. Karol Novotný 
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In memoriam JÁNA ŠOU PALA 
Plagáty na tradičné vianočné koncerty 

Speváckeho združenia Moravských u~ite
ľov v pražskej Smetanovej sieni oznámi
li, že koncerty nášho reprezentatívneho 
speváckeho združenia majú dirigovať 
sbormajstri prof. · J. Soupal a jeho ná
stupca A. Tučapský. 25. novembra m. r. 
však v Ostrave dotlklo srdce · zaslúžilého 
umelca a nositeľa Radu práce Jána S o u
P a l a, dlhoročného vynikajúceho sbor
majstra PSMU a dôstojného nástupcu r~ 
formátora českého moderného sborového 
spevu F. Vacha. Až do svojho vysokého 
veku (nar. 21. 10. 1892 vo Vyškove) -
celých 28 rokov - stál na čele združe
nia, ktoré svojou činnosťou priekopnícky 
zasiahlo do nášho novodobého hudobné
ho života, svojou tvorivou p rácou vyvo
lalo záujem o pôvodnú hudobnú t vorbu 
á dalo podnet na zalo.'~enie podobných 
speváckych združení v Cechách, na Mo
rave i na Slovensku. Napriek vysokému 
veku i progresívnej chorobe sa J. Soupal 
do poslednej chvíle svojho života neve
del odpútať od združenia, a, pravdu po
vediac, i priaznivci PSMU si len ťažko 
privykali na myšlienku, že toto združenie 
sa raz ocitne bez svojho umeleckého vod
cu. Teraz však nadišla smutná chvíla uro
bit prvú stručnú bilanciu bohatej a plod
nej tvorivej práce umelca, ktorý zverenú 
úlohu splnil s oddanosfou a umeleckým 
majstrovstvom. 
Vzhľadom na vynikajúcu predchádza

júcu tradíciu PSMU to bola úloha nie 
ľahká. Po odchode a smrti F. Vacha mu
sel J. Soupal konsolidovať PSMU predo
všetkým po stránke technicko-speváckej 
a muzikálnej a ako dlhoročný akt!vny 

· člen združenia (od. r. 1917) sa musel za 
krátky - čas vžiť aj do svojej novej funkcie 
a prevziať celý veľký a náročný reper
toár, ktorý vytvoril jeho predchodca. To, 
že PSMU bez akejkoľvek krízy a výky
vov prekonalo generačnú výmenu sbor
majstrov a spevákov, bolo prvým veľkým 
činom J. Soupala. Roky strávené v PSMU 
a dlhoročná vlastná majstrovská činnost 
v rodnom Vyškove (mužský sbor Voľné 
spevácke združenie a žen ský sbor Vlasta, 
s ktorými predviedol aj Smetanove ope
ry Predaná nevesta, Hubička a Dalibor) 
a v Ostrave mu splnenie tejto zodpo
vednej úlohy iste uľahčili. 

V ďalších rokoch sa však ukázalo, že 
J. Soupal mal všetky predpoklady na to, 
aby sa stal tvorcom novej, osobitej vý
vojovej etapy PSMU. Soupal poznal 
kmeňový repertoár združenia (t. j. českú 
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sborovú tvorbu) z podania svojho neza
budnuteľného učiteľa. No ani veľká úcta 
k F. Vachovi mu nebránila v tom, aby 
n apr. v pojati Janáčka, Nováka, Foer
stera a iných majstroY modernej sboro
vej tvorby nehľadal vlastný prístup a 
cesty. Základom tohto Soupalovho vlast
ného poňatia bol notový zápis skladateľa, 
ktorý dôsledne rešpektoval vo všetkých 
jeho zložkách, v dynamike, agogike, tem
pe, nedovolil si ani transp:níciu t ónin, 
lebo aj tie považoval (napr. u Janáčka) 
za nedeliteľnú súčast skladateľovej hu
dobnej predstavy. Pokiaľ šlo o hud:>bný 
obsah sborov, objavil J. Soupal predo
všetkým Iyrickú stránku. mnohých parti
túr, ktoré do jeho čias boli prevažne 
interpretované s ne:>byčajným dôrazom 
na vzrušený dramatizmus. 

Soupalova umelecká progresivita sa od
zrkadlila i v budovaní repertoáru, ktorý 
predsa nemohol skostnatie! na základoch 
položených F: Vachom. Nebolo význam
n ejšieho koncertu, na ktorý by nezaradil 
novinky. Pod Soupalovým vedením za
zneli ·v PSMU mnohé nové sb:>ry Nová
kove, Foerstrove, novo objavené sbory 
Janáčkove (2iarlivec, Rozlúčenie), nemá
lo skladieb žijúcich českých i slovensk)·ch 
skladateľov s tematikou sú~asnou, vlas
teneckou, spoločenskou, skladby lyrické 
i dramatické, jednotlivé sbory i obsiah
lejšie sborové cykly. Okolo 600 sborových 
skladieb a úprav ľudových piesnt obsia
hol reper toár PSMU za Soup'llovej éry! 
Týmto počtom sa sotva môže vykázat 
iné podobné umelecké teleso. 

Množstvo však vždy bolo vyvážené 
umeleckou zodpovednosťou a kvalitou. J. 
Soupal nepoznal v štúdiu a v predvede
n1 polovičatosť, rovnakú pozornosť ve
noval dielam uznaných majstrov i nada
ných začiatočníkov. 

O vokálnom majstrovstve PSMU za 
Soupalovej éry svedčia nielen mnohé 
koncerty na domácej pôde, ale aj mnohé 
úspešné zájazdy do zahraničia. Pripomeň
me len, že J. Soupal v iedol dva razy 
PSMU víťazne v anglickom L langollen 
(1948, 1957), raz v Paríži (1956), v Eise
nachu (1954) a v talianskom Arezze 
(1961), že s PSMU úspešne vystúpil v 
SSSR (tu znova upozornil na Janáčka) 
a v iných európskych krajinách. 

Oboznámený historik nášho sborového 
spevu raz nebude môct nespomenúť vy
nikajúci podiel J. Soupala v rozvoji náš
ho moderného spevu. JiŤí Vysloužil 
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HUDOBNA VYCHOVA 
PRiLOHA SLOVENSKEJ'HUDBY 
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Použitie Ceňkovej intonačnej tabule 
Medzi dôležité opat renia, ktoré skva

litňujú vyučovanie, patria i učebné po
môcky. Pre hudobnú výchovu okrem hu
dobných nástrojov a pomôcok, k toré sa 
používajú i v iných predmetoch (gt·am o
fón, magnetofón a pod.). niet takrečeno 
žiadnych učebných pomôcok. Na školách 
sa však nachádza Ceňkova intonačná t a
buľa {ďalej len CIT). Táto však vo väč
šine prípadov leží nevyužitá. Základnú 
príčinu, prečo učitelia po nej nesiahnu , 
treba v id iet v tom, že vyučovanie in to
n ácie vyžaduje od učiteľa jednak určitú 
intonačnú zručnosť a potom i dôležité 
metodické poznatky. Dajme si však otáz
ku: nemôže dôkladné oboznámenie sa s 
učebnou pomôck ou otvoriť učiteľovi po
hľad d o podávania určitej látky? Na túto 
otázku bude iste každý učiteľ odpovedať 
kladne. Začarovaný kruh : n eintonujeme, 
lebo nevieme použiť p omôcku, nepoužíva
me pomôckú, lebo nevieme intonovať, 
treba k ategoricky rozťať ako gordicl{v 
uzol ! Začiatok kr uhu treba vidieť v tom, 
že učiteľ vytiahne z prachu CIT, dôklad
ne sa s ňou oboznámi a p-ritom získa 
nielen pohľad do perspektívy budúcej in
tonácie so žiakmi, ale si aj u vedomí, že 
získava i prvé malé intonačné zručnosti. 
Iste mu v t om pomôže i skúsenejší ko
lega na jeh o alebo susednej škole a v pr
vom roku použitia tejto pomôcky bude 
učiteľ sám so sebou spokojn ý, ak bude 
v intonačných zručnostiach predbiehať 
žiakov len o niekoľko lekcií. · 

Akú funkciu by mala mať CIT na ško
le? Je nástrojom priblíženia notového 
p!sma po str ánke poznania jednotlivých 
základných znakov, ale hlavne je pro
striedkom spevnej reprodukcie (intoná
cie) melódii z toho istého n otového zá
znamu. 

Základom tej to pomôcky (akousi "ho
lou vetou" jej významu) je notová osno
va s notami usporiadanými vo vzostup
nom rade. Je to teda spredme tnenie pros
tého not ového r ad u. Noty (bez ryt
mickej určenosti) sú tu "zhmotnené" v 
podobe otvorov. Noty (otvory) v rade 
nadobudnú určitý metodicko-intonačný 
význam tým, že ich očíslujeme, pome
nujeme a fa rebne odlišime. Aký význam 
m á toto označenie? Uvedomme si, že úlo-

hou intonačného výcviku je vniknúť do 
v ý š k o v e j o r g a n i z á c i e melódie a 
zaspievať ju z notového zápisu. Zápis 
melódie v notách však prináša iba také 
označenia, kt oré začiatočníkovi okrem 
pohľadu na celk ové smerovan ie tónovej 
výšky nič neposkytujú. Not ový rad na 
CIT obsahuje systém označeni d id a k
tickej pm:ahy . Ide tu najprv o skutoč
nost, "že tóny, ktoré v melódii nasledu jú 
po sebe v rozličných výškov}'ch polohách 
(sú "rozhodené"), n a p omôcke s ú zora
den é do radu. Tú (a lebo z cvičných dô
vodov jednoduchšiu) melódiu, ktorú ne
skoršie spievame so žiakmi z nôt, ukazu
jeme tón po tóne na notovom rade. 2iaci 
vidia vždy celý rad, v id ia rozlične ozna
čené stupne stupnice a najm ä miesto 
základného tónu. Ukázaný tón sa preto 
učia in tonovat na základe jeho zaraden ia 
do tohto systému. 

Zoznámme sa však najprv s technickS•
m i danosťami ČIT podľa návodu, k tor}· 
je priložený k pomôcke! P ripr avme po
tom tabuľu pre intonáciu napr. v D du r . 
(Tak, ako ju vidime na obrázku.) Zľava 
zasunieme vložku s predznamenaním 
dvoch krížikov. Zhora zasunieme tri 
vložky s farebným označením stupňov, 
a to vložku č. 2 do prostriedka tak, aby 
rímska I (s červeným pruhom) p rišla pod 
otvor tónu d 1. Vložku č. l zasunieme 
vpravo tak, že I príde pod VIII v ložky 
č. 2, a vložku č . 6 dáme vľavo tak, že j-ej 
VIII príde pod I prostrednej vložky. Tak
to sa nám nad jednotlivými otvormi (no
tami) ob javia rímske a arabské čísla. 
Rímske čísla označujú hlavné (oporné) 
a a rabské vedľajšie (závislé) stupne. Sú
hlasne s farbami jednotlivých čísiel obja
via sa i v príslušných otvoroch farby 
jednotlivých stupňov: základný tón je 
červený, III. stupeň žltý a V. stupeň 
belasý. (Pod otvor pre m alé g môžeme 
zasunúť jednu z hnedých vložiek s bielou 
stranou h or e.) Prečo sme takto didaktic
ky "oživili" nielen otvory jednej stupnice 
(od di po d 2) , ale všetky otvory v celom 
rozsahu tabule, uvid íme neskoršie. Teraz 
zasunieme ešte do vačku na spodnom 
okraji tabule vložk u s menami tónov pre 
základný tón D súhlasn e s not ami. P re 
lepšie zdôraznenie základného tónu, kto-
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ry )e centrom všetkých ton álnych vzťa
hov, môžeme na tóny di a d2 pripnúť 
i dva kotúče z červeného papiera, a t o 
v ä č š i e, ako sú otvory v tabuli. Ináč sa 
označenie základného tónu dosť stráca 
v spleti ostatných farieb. Takto je zá
kladný tón, označený nielen fa rebne, ale 
i väčšími rozmermi. Našu pomôcku sme 
teda pripravili pre intonáciu a pre uka
zovanie tónov (melódie) v D dur. Inými 
slovami, vytvorili sme systém znakov pre 
túto intonáciu. Zaspievajme si tóny cele.i 
stupnice a súčasne ukazujme drevenou 
palicou príslušné tóny. To je, samozrej 
me, prvá a najľahšia úloha, Stupnicu 
vieme zaspievať i bez CIT, a le práve tu 
sa začína jej pravá funkcia. Uka zujme 
ďalej tón po tóne (stupeň po st upni) naj
prv vzost upne od I. stupňa až po nie
ktorý nižši ako VIII. stupeň a vracajme 
sa zase postupne cez základný tón i po
deň a opät vzostupne k I. stupňu. T áto 
úloha už nie je taká jednoduchá - i keď 
nie zasa taká náročná, že by nám ju 
nesplnil každý žiak s normálnym hudob
ným sluchom už v n iektorom vyššom 
ročníku nižšej polovice ročn!kov ZDS 
(národnej školy). 

Tu sa začína vlastná práca s CIT 
v lastná intonácia. Metodický postup ve
die potom cez ukazovanie tónov hlav
ných stupňov (I-III-V- VIII a spodný 
V. stupeň i v rozličnej kombinácii tých
to stupňov) ku kombinácii krokov (v 
obidvoch smeroch z t ónu na tón) a sko
kov na tóny hlavných stupňov. Tu s ús
spechom využijeme farebné označenie 
týchto miest v rade nôt. Ďalší postup 
pot om vedie na skoky k vedľajším stup
ňom. Tu sa už t reba orientovať n a nie
ktorú intonačnú metódu, aké sa používa
jú v našom štáte. (O didaktickej a psy
.:::h ologickej podstate týchto metód bude-

me hovoriť v osobitných príspevkoch.) 
Učebná pomôcka nemôže poskytnúť 
všetky metodické poznatky. Nie je vede
ním, iba pomôckou. Je ale stimulom 
k úspešnej práci! 

Pre úpln é pochopenie významu a funk
cie CIT v intonácii treba uviesť ešte nie
ktoré skutočnosti. Použitie CIT (ako aj 
iných učebných pomôcok) je len vtedy 
-správne a cieľavedomé, ak nás táto práca 
povedie od intonácie (ukazovania) na 
CIT, kde je určité množstvo d idaktic
kých znakov (potrebných v začiatkoch 
tohto výcviku) cez ich postupné odbúra
nie až k notovému záznamu melódie. Naj
prv odbúrame farbu III. stupňa. Nie
ktorí učitelia vidia v CIT hyper trofiu di
daktických znakov a označenie III. stup
Ila žltou farbou hneď od začiatku n epo
užívajú. Notový r ad má takto iba dva 
znaky: označenie základného tónu naj
viditeľnejšie a označenie V. stupňa menej 
výrazné. Potom je na rade odbúranie 
označenia V. stupňa. To znamená, že 
pod otvor týchto tónov zasunieme bielu 
lepenku. Súčasne odkladáme i označenie 
stupňov číslami. T o znamená, že pod 
otvory zasunieme veľkú bielu vložku a 
ponecháme iba označenie základného tó
nu buď červeným pásom zdola, a lebo väč
šími červenými kotúčmi pridanými zhora. 
Označenie základného tónu ponechajme 
potia!, pokiaľ nevyvodzujeme intonáciu 
niektorého stupňa. 
Keď žiaci vedia pomenovať tóny ich 

menami (napr. v D dur - látka 7. roč
níka), odložíme i vložku s menami nôt. 
V nižších ročníkoch, pokiaľ žiaci nemajú 
poznatky o stupniciach, vyslovujú buď 
s tupiíové (napr. solmizačné), alebo iné 
neut rálne slabiky. 

Odbúranie didaktických znakov pomôc
ky v tomto p rípade nie je jediný spôsob, 
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' ako sa od pomôcky približujeme k noto
vému písmu. V začiatkoch intonácie (ale
bo pri aplikácii novej látky) môžeme 
i notový záznam priblížiť k didaktickému 
stavu pomôcky. I v notovom zázname 
melódie môžeme aspoň základný tón 
opatriť tým istým červeným kotúčkom, 
ktorý sme použili na CIT. 

I v notách môžeme najprv ukazovať 
najľahší sled tónov (podobne ako na 
notovom rade) a potom i ten, k torý pri
náša melódia v smere od!ava doprava. 

Na CITe l-obime i ukazovacie d iktáty. 
Učiteľ hrá tóny na hudobnom nástroji 
(alebo spieva) a žiak ukazuje príslušné 
noty na notovom rade CIT. Tieto cviče
nia sú dôležité nielen pre sluchovú a na
lýzu počutej melódie, ale i preto, že cvi
číme sluch a predstavivosť i v tých ob
lastiach tónovej sústavy, k toré sú mimo 
nášho hlasového rozsahu. Z týchto príčin 
p oužívame všetky otvory tabule, nielen 
tóny jednej oktávy. 

Pre intonáciu melódií v iných tóninách 
ako je durová tónina, musíme CIT upra~ 
viť. Pre molovú melódiu tu platí zásada 
že všetky znížené tóny (vzhľadom n~ 
durový rad) označíme (podložíme otvo
ry) hnedou farbou. Na to máme 4 hnedé 
vložky pre zníženie III. (dva kusy), 6. 
a 7. stupňa. Tak napr. pre harmonickú 
molovú stupnicu použijeme hnedú vlož
ku pre III. a 6. stupeň. 

. Vložky s menami nôt pre molové stup
m ce CIT neobjasuje. T ie si môže učiteľ 

urobiť sám. Ide vlastne len o 3 molové 
stupnice ( d, e a a mol). Úprava notového 
rad u pre molovú intonáciu sama osebe 
ešte nie je zárukou úspechu, t ak ako aj 
pri intonácii durovej melódie. Keďže vý
cvik intonácie na not ovom rade je zo
všeobecnením spievania durových a mo
lových melódií, je potrebné, aby sa žiaci 
pred týmto výcvikom vždy dobre zozná
m ili s jednotlivými tóninami na základe 
hudobného zážitku. 

CIT možno upraviť i pre intonáciu ľu
dových tonálnych útvarov. Ide napr. o lý
dickú a dórsku stupnicu, ktoré učebné 
osnovy spomínajú v látke 8. ročníka 
ZDS. Keďže dórsku stupnicu môžeme 
považovať za druh molov ej stupnice s ne
zníženým 6. stupňom, uprav!me CIT tak, 
že pod otvory III. a 7. stupňa zasunieme 
hnedé vložky. Pri úprave lýdickej stup
nice použijeme rovnomennú dm:ovú stup
nicu s použitím čierneho úzkeho pásu 
s posuvk ami. Tento pás pripneme na ta
buľu tak, aby sa pred 4. stupeň stupnice 
dostal krížik. 

CIT vznikla ešte pred 30 rokmi a je 
výsledkom didaktického myslenia pred
chádzajúcich období, počínajúc číslicovou 
intonáciou v 19. storočí cez použitie po
hyblivej noty a Battkeho intonačnej me
tódy. Túto pomôcku možno nahradiť i ú
pravou obyčajnej notovej osnovy, do kto
rej napíšeme notový rad a viditeľne ozna
číme hlavne základný tón, prípadne u ro
bíme aj ostatné označenia ako na Cer'í
kovej intonačnej tabuli. Viliam Fedor 

Tematická osnova učiva HV v 8 . roč. na ll. polrok 
, V _súvislo~ti s neu~pokojivým stavom hudobnej výchovy na všeobecnovzdeláv acích 
sk~lach ~va~za sa casta ako jedna z hlavných príčin jej dnešného úpadku nedo
st~.ok. ~cebmc. V p~sled~om c~se badať už aj v tomto prvé kroky zlepšenia. Popri 
ucebmct pre 6. rocmk mame uz učebnice pre 3. i 4. ročník. Začiatkom februára do
staneme aj učebnice pre 7. ročník, ktorých vytLačenie sa mimoriadne oneskorilo. Tu 
si dosial aspoň_ čiastočne učitelia vypomohli starou, už dávnejšie vyradenou učebnicou 
pr~ 6.-:7. :očmk. ~o nedostatok učebníc učitelia najviac pocitujú v 8. a 9. ročníku. 
U_;ebntc~ t, metod~ky pre tieto ročníky sú už napísané a pripravené do tlače. Kým 
v~ak. VY),du, .chcelt by sme učiteľom HV v týchto ročníkoch pomôct aspoň tematic
ky:n~ pl,ánmt. Preto v tomto čísle SH uverejňujeme tematický plán učiva HV v 8. 
rocntku na II. polrok, vypracovaný podla rukopisu rwvej učebnice. 

II/2 C:es~~ ľudová pieseň Zll;dudej, dudáčku, chodská v dvojhlasnej úprave J. 
Ju:_dncha alebo Dudy v upr.ave K. Konvalinku (z brožúry Karel Konvalinka: 
Hruprava ke zpevu sborovému, St. nakl. Praha 1936) alebo ktorákoľvek iná 
vhodná. Zvláštnosti českej ľudovej piesne (~ porovnaní so slovenskou). 

II/ 3 Antoní~ Dvor~ . v Amerik_e. Symfónia e mol Z nového sveta. Spirituál. 
S truktura symfome. Sonátova forma (I. časť). Literatúra: O. Sourek: Dvorákovy 
symfónie. - Platne: 78/ 606-11-V, 33/DV 5237. 

II/4 Revolučná pieseň Dubiňuška (dubový kôl, o ktorý boli prikovanl Burlaci) -
nácvik (intonácia 6. stupňa molovej tóniny) aj počúvanie. 
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III/l Symfonický orchester - B. Britten: Sprievodca m ladého človeka orchestrom 
(platňa DV 5555). Rozsadenie symfonického orchestra na koncertnom pódiu -
nástrojové skupiny. Alebo: P. I. Cajkovskij: Husľový koncert D dur (3. časť). 
Koncert ako hudobná forma. 

III/ 2 Nový život - nová pieseň Cervené kvitočky alebo V pavlovskej zahrad~e. 
Ľudová pieseň stále živá - odraz súčasného života v nových ľudových pies-
ňach. Intonácia 2. stupňa molovej tóniny. 

111·3 Komorná hudb a. Komorné súbory · (druhy). Komorná skladba. S. Jurovský: 
Melódie a dialógy (sláčikové kvarteto), alebo E. Suchoň: Serenáda (2. čast 
Uspávanka) pre dychové kvinteto. Literatúra: dr. z. Bokesová : S. Jurovský, 

SVKL 1955. - Platňa : DV 5309. 
III;4 Pieseň v boji za mier. D. Kardoš: Mierová pieseň (O. Francisci: Mládež 

s úsmevorn kráča - SVKL 1959). 
IV/l .Komorná hudba. B . Smetan a : Z môjho života - sláčikové kvarteto (2. čast -

Mladosť). 
IV/2 Mládežnicka pieseň A. Novikov: Hymna ·demokratickej mládeže - SFDM -

vstup do CSM. Alebo: K. Elbert: Mládež s úsmevom kráča. (0. Francisci: 
Mládež s úsmevom kráča - SVKL 1959). 

IV '3 

IV 4 

V, l 

V, 2 

V/ 3 

V/4 

VI/ l 

VI/2 

B. Martinu: Otváranie studničiek - komorná kantáta. Ideový obsah skladby: 
Spomienky na ·rodný kraj a túžba po domove. Program: J arné čistenie stud
ničiek - ľudová obyčaj z Ceskomoravskej vysočiny. 
Májová pieseň. Ján Seidel: Zabubnuj, bubeníčku - pochodová pieseň, dvojdobé 
taktovanie. Sborník je nás jako holubie - PANTON 1961. 

P opulárna hudba. Polka, valčík, pochod. 
Úžitková a zábavná hudba. 
K . Kovai'ovic: Banícka p olka. Polka v diele B. Smetanu. Verzia - refrén. 
Viedenský valčík. Johann Strauss, otec a syn. 
Janko Matuška: Lesné kvety. Coda. 
Druhy pochodov. R. Nováček: Castaldo. 

Májová pieseň. B. Ur banec : Obraz srdca. 
Jednodobé taktovacie gesto r ýchleho valčíka. 
:ŕ'ilmová hudba. 
I. Dunajevskij: Kubánski kozáci (Oj, cveťot kalina) 
D. Sostakovič: Pád Berlína (Charošij deň) 
E. Suchoň: Boj sa skončí zajtra. 
S. Jurovský: Pole neorané (Pieseň Amerikána). 
Pieseň k MDD. 
M. Novák: Na svete je detí ako smetí. 
(M. Novák: Do kolečka, do kola). 
Ľudová pieseň v úprave hudobných skladateľov. 
T . Andrašovan: Detvia.'"lska veselica. 
Lúčnica, SĽUK a iné súbory LUT . 
Zasial som žitko - Ej, duby, duby - nácvik. 
Po statočnej práci radostné prázdniny. 
M. Novák: Prázdninová. 
(M. Novák: Keby všetky deti sveta - SHV 1962.) 

Záverečná poznámka: 
Autori Metodického sprievodcu k hudobnej výchove pre 8. ročník zdôrazňujú 

hneď v úvode významnú úlohu hudobnej výchovy: prostredníctvom hudobných 
diel zušľachtovať estetické city žiakov a ovplyvňovať ich mravné cítenie a konanie. 
Podčim·kujú emocionálnu silu piesne, ktorá " sa pr ejaví tým výraznejšie, čím je 
pieseň umelecky cennejšia". Pri výbere piesni má učitei voinost výberu. Piesne 
uvedené v tématickom pláne nechcú byt predpisom, dogmou. Aj nové 1tčebnice ich 
predkladajú omnoho v iac, ako i ch predpisujú osnovy, a dávajú učiteľovi na výber 
s tým, aby t ažšie (viachlasné) nacvičil v sborovom speve, ľahšie v hodinách hudobnej 
výchovy. Vhodnosť piesne určuje pri jej výbere ideová obsahová i formálna stránk a, 
no treba prizerať aj na hľadiská pedagogicko-didaktické, metodické a psychologické. Jozef Klocháň 
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12. februára sa vo viedenskej Státnej 
opere uskuiočnila rakúska premiéra Sos
takovičovej Kataríny lzmajlovov~j. Na 
j~j pr~d"':edení sa významnou mierou po
dieľali ceskoslovenskí umelci: dirigent 
Jaroslav Krombholc, režisér Karel Jer
nek, výtvarník Oldrich Simáček a Lud
~ila Dvoráková, predstaviteľka titulnej 
ulohy. - V tom istom mesiaci je vo 
Viedni naplánované vystúpenie brazilskej 
klavírnej dvojice Tila a John Montés 
s Koncertom pre dva klavíry a orchester 
od Ernesta Ki'enka, ako súčasf osláv to
horočného skladateľovho životného jubi
lea (Krenek sa 23. augusta dožije 65 ro
kov). 

••• 
V kolínskej opere chystajú svetovú pre

miéru Vojakov Bemda Aloisa Zimmer
manna, v Dortmunde nemeckú premiéru 
Hry pr~ ôsmich Karla Birgera Blomdah
la.- Divadlo San Carlo v Neapole uvied
lo po prvý raz v Taliansku Prokofievov
ho Semiona Kotka. - Americký sklada
teľ_ G~ther Schuller, profesor Yalskej 
umv~rzity v New Haven, pracuje na dže
zoveJ opere pre hamburskú š.tátnu operu. 

• • • 
V rámci Dni novej hudby v ha nnover

sk~m rozhlase uviedli skladbu mladého 
greck~ho ~kladateľa Theodorä Antoniou 
pre vwloncelo a 'Orchester Hry. Skladba 
bola vyznamenaná Straussovou cenou 
mesta Mníchova. Na tom istom fóre za
znela premiéra Omše Rudolfa Keltor
borna. 

• • • 
V kolínskom rozhlasovom štúdiu sa bu

duje nové elektronické štúdio podla plá
n?v Karlheinzá Stockhausena. Dva suse
diace komplexy štúdii umožnia prácu 
omnoho väčšiemu počtu skladateľov než 
doteraz. 

• • • 
Cenu Ludwiga Spohra, ktorú udeľuje 

m~to Braunschweig na podporu súčas
neJ hudby, odovzdali koncom minulého 
roku Luigimu Dallapiccolovl. 

• • • 

-~a. vlaňajšom Kasselskom hudobnom 
týzdni - kde r . 1963 zaznel v svetovej 
premiére Cikkerov Mr. Scrooge - bolo 
uvedené po prvý raz Requiem Siegfrieda 
R~u. - ~ , Ziirichu sa uskutočnila sve-: 
tova prennera oratória Klausa Hubera 
Soliloquia na text Au~tina Aurella. 

• • • 
V Tel A vi ve zomrel sklada teJ Alexan

<!-~r. Urljah Boskovič (Boscovich), formu
JUCI sa pod vplyvom Bartóka, Kodálya, 
Ducasa, Boulangerovej a Cortota Pôsobil 
na telavivskom konzervatóriu ~ hudob
e~j akadémii. Popri bohatej skladateľskej 
cmnosti sa venoval aj t eórii· preložil do 
hebrejčiny Hindemithov Unterweisung 
im Tonsatz. 

• • • 
Na jeseň minulého roku sa v Berlíne 

us~ut~čnil _amatérsky džezový festivaL 
Pnmat v solovej hre dosiahla Angelika 
Tro.ike, džezová klarinetistka. V súfaži sú-

. ~?rov obhá!il prvé miesto z predchádza
JUceho festivalu Easy-beat-jazzband pod 
vt;<Ien~ Hans-Georga Pape (hrá tradič
nym siýlom); v interapretácii moderného 
štýlu zvíťazilo Rheinhardt-Bemd-Trio. 

• •• 
_ ~mc:st Ansermet bude ·v hamburskej 
statneJ opere dirigovať chystanú premié
ru Borisa Godunov&. Jeho spolupracov
nikmi budú Egon Monk (réžia) a Teo 
O~to 5výprava). Ansermet bol koncom 
IDI~uleho roku vyznamenaný vysokým 
~ec~ym rado~; udelil mu ho kráľ Kon
stantm za mterpretáciu Brahmsovho 
Rekviem na pamiatku Pavla I. 

• • • 
Svetom idú s nezadriatelným úspe

chom opery Hansa Wemera Henzeho. 
~erická premiéra Elégie za mladých 
milencov sa· chystá v New Yorku, v San
ta Fé plánujú Kráľa jeleňa. Obe diela 
zaznejú aj vo Francúzsku: prvé v Nlzze, 
druhé v Strassburgu. Vo Frankfurte sa 
chystá premiéra jeho troch noviniek: 
Zázračného divadla, Dedinského lekára a 
Koniec sveta. Len naše divadlá nechcú 
brať na vedomie existenciu Henzeho 
opier, hoci napr. Princ Homburský pré 
svoj antimilitarizmus (a !lielen preň) mal 
byf už dávno súčasCou ich repertoáru ••• 



československý film Bratislava 

Štúdio krátkych filmov 

VYP ISUJE SÚŤAŽ N A 

Z NE L KU 
PRE TÝŽDEŇ VO FILME. 

Znelka tvorí hudobný sprievod k úvodným titulkom filmového týžden

níka v trvaní 20 sekúnd a ľubovoľnej inštrumentácii. 

Podmienky súťaže: 

Súťaž je anonymná a môže sa jej zúčastniť každý čsl. štátny príslušník. 

Súťažné znelky musia byť predložené v partitúre a klavírnej úprave. 

V!ŤAZNA PRACA BUDE ODMENENÁ 

Kčs 3000.-. 
Päťčlenná porota sa skladá zo zástupcov Cs. filmu a Sväzu slovenských 

skladateľov. 

Uzávierka súťaže: 15. marca 1965. 

Súťažné práce zasielajte na adresu: Zpravodajsk ý film, Obrancov mieru 10, 

Bratislava, s označením " ZNELKA" pod vybraným heslom a so zalepenou 

obálkou a presnou adresou autora. 

Výsledok bude oznámený do konca apríla účastníkom súťaže písomne. 

Neodmenené práce sa vracajú. 

SLOVENSKÁ HU DBA, časopis Sväzu slovenských skladateľov 

Č fs lo 2, ročník l X. Cena Kčs 3.-



Peter Kolman pracuje už dlhši čas na 
cykle štyroch väčších skladieb, v kto
rých si chce overi€ vzfah rôznych novo
dobých kompozičných technik. Dve z 
nich, skladba pre sláčikové kvarteto: 
Hommage ä Kandinskij a Panegyrikos pre 
16 nástrojov (štyri hobojky, 4 violončelá, 
4 trúbky a štyria hráči na bicie), sú do
končené. Panegyrikos uviedla ako pre
miéru Hudba dneška na svojom januáro
vom koncerte a druhú študuje No·vákovo 
kvarteto. Ďalšie dve skladby cyklu budú 
napísané pre klavír a pre sláčikový or-

/

ch::tt::ske opern~ :iv:dlo Musu Džalila 
v Kazani zaradilo do svojho dramatur

v gického plánu Suchoňovu Krútňavu a Fi
bichovu Šárku. 

* * * 
Korunovačný klavírny koncert W. A. 

Mozarta zaznel na piatich koncertoch 
v interpretácii slovenskej klaviristky Klá
ry Havlíkovej, ktorá koncer tovala v januá
ri t. r . v · niekórkých západonemeckých 
mestách - Stuttgarte, Trossingene, Neu
stadte a inde. V NSR bol v januári na 2-
týždennom zájazde aj Slovenský komorný 
orchester .. Vystúpil na deviatich koncer
toch a v Hamburgu nahrával pre Severo
nemeck-ý rozhlas. 

* "' * V marci t. r. opäť odchádza Slovenské 
kvarteto na kóncertné turné do švédska, 
kde na viacerých koncertoch odznie aj 

f i úspešné Sláčikovo kvart eto llju Zel
u. 

* * * 
lístka opery SND y Bratislave Anna 

Martvoňová vystúpi v Drážďanoch, kde jti 
po vefmi úspešnom predstavení Madame 
.Butterfly v septembri minulého roku po
zvali na ďalšie pohost inské vystúpenia 
v štátnej opere. Tentok'rát bude spievať 
titulné úlohy v operách· C. Pucciniho: Bo
héma, Madame Butterfly a v opere R. 
Straussa Gavalier s ružou. 

* * * Po ú spešných koncertoch v Beograde 
a Niši, kde si slovenské umelkyne Eva 
Fišerová-Martvoňová a Marta Országová
Geeringerová získali veľké sympatie obe-

.. ·censtva, pripravujú sa tieto umelkyne na 
ďalšie koncerty v Juhoslávii. V Dubrovní
ku sa klaviristka Eva Fišerová-Martvoňo
vá predstaví Klavírnym koncertom Ro
berta Schumanna a v podaní Marí1 Orszá-

( 

govej-Geeririgerovej zaznie Mozartov Hus
lový koncert G dur. Obidva koncerty bude 
dirigovať juhoslovanský dirigent Djura 
Jakšlč. 

* "' * 
Duo manželov Macudzinských vystupo-

valo v marci v Bolešove a Novej Dubnici, 
pripravuje vystúpenie v Hradci u Opavy 
(v máji). Silvia Macudzinska sústavne 
spoluúčinkuje na .koncertoch Dvorákovho 
kvarteta; s ním sa zúčastni aj na Salzbur
ských hudobných slávnostiach. Obaja 
umelci sa zúčastnia aj na jubilejnej pre
hliadke československých koncertných 
umelcov v Prahe v druhej polovici apríla. 

* * * 
Hudobné informačné stredisko v Bra

tisíave nadviazalo spojenie s viacerými 
zahraničnými umelcami a hudobnými in
štitúciami a túto činnosf v rámci svojich 
možností rozširuje. a prehlbuje. Táto 
práca prináša pozitívne výsledky napr. 
v Juhoslovanskom rozhlase v Ľublane a 
Nov om Sade, kde sa už vysielalo viacero 
relácii slovenskej symfonickej, komornej, 
ba aj tanečnej a zábavnej hudby. 

* • * 
Sonatori di Praga uviedli 26. januára 

premiéru novej skladby Ladislava K.upko
viča Výkriky (pre flautu, basklarinet, kl.á
vesové a bicie nástroje). - Ľudovít Rajter 
pracuje na Triu pre harfu, husle a violu, 
Július Kowalski píše III. sláčikové kvar
teto a Koncertnú predohru pre veľký 
orchester, J aroslav Meier Michelangelov
ské sonety pre soprán a klavír. 

* * "' 
Z listu českej klaviristky Lízy Fuchso-

vej, žijúcej v Anglicku, ktorý adresovala 
Hudobnému informačnému strediskú, ci
tujem e : "Dekuji Vám srdečne za výber 
ze slovenských skladeb, které jsem si 
pi'ehrála a pi'ečetla s velkým zájmem. . 
Vynasnažím se zaradit n ekolik z nich na 
koncertech p i'íští sezóny snad již na jare 
1965 a dám výber z nich též svým kole
gúm v Anglii." Takéto zprávy nás môžu 
iba potešif. 

* * * 
Pierre Boulez bude dirigovať orchester 

1tamburského rozhlasu na jeho zahranič
nom turné; s Hansom Schmidtom-Isser
stedtom vystúpi na edinburgskóm festi
vale '- pri tejto príležitosti zaznie mnoho 
jeho skladieb v Anglicku po prvý raz. 
- Na osla:ve šesťdesiateho výročia zalo
ženia haagskeho rezidenčného orchestra 
zazneli dve premiéry: Koncert pre klavír 
a orchester Keesa von Baarena (sólista 
Theo Bruins).-a Symfonicke zvuko~ figúry 
Henka Badingsa. · 
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O REZII 
O ZODPOVEDNOSTI 

Jedna z prvých poučiek, ktorú si osv~jí každý adept režisérskej profesie v · ope,re, 
hovorí, že základ každej inscenácie je uz v hudobnom zápise diela, v partitúre, že jej 
obsah, štýl a celý "duch" určujú všetko podstatné a dôležité. Velmi dobre. Lenže kofko 
režisérov (a pokladajme za režisérov len tých, ktorí majú na "vec" svoj názor a vedia 
akými výrazovými prostriedkami ho vyjadria v konkrétnej · práci!)· _,_ toľko názorov. 
Pokial sú rozdiely len v tom, že napr. jeden vidí v trlolách presné kroky "na hudbu" 
(alebo "v rytme") , jkým iný zase v tých istých triolách akýsi duševný po-ryv, pri ktorom 
spevák-herec musí stáť a len gestom či mimikou to znázorniť, ukázať - to je ešte 
dobre. Ale čo, ked' sa prihodí aj takýto prípad: 

V r. 1962 sme v košickom ŠD inscenovali Beethovenovho Fidelia. Ešte sme operu 
ani neobsadili, ešte sme nezačali prípravné práce, štúdium, už som vedel, že jeden 
z inscenačných princípov mojej réžie bude akýsi "naclstický podtext". Vedel som, že 
sa budem usilovať, aby sme vyjadrili obrazy pizarrovskej hrôzovlády prostriedkami, 
ktoré by bez polopatistickej poplsnosti pripomenuli atmosféru druhej svetovej · vojny 
(ktorú naše generácie zažili) , koncentračných táborov a fašizmu vôbec. Usilovali sme 
sa všetci (dirigent, režisér, výtvarník, navrhovatelka k~stýmov, speváci-herci-sólisti, 
sbor i komparz, technickí spolupracovníci), každý svojím spôsobom. Predovšetkým 
svetlom, farbou kostýmu, gestom, pohybom - to dáva najviac konkrétnych možností 
~ pretože viditeľných. Nikdy mi neprišlo na um, že by som sa pri tejto Inscenácii 
mohol vzdať "svojho" "nacistického" plánu. P"rečo? Určite tu majú svoje miesto zá
žitky "vojnovej' generácie - posilnené a znásobené literatúrou a filmom (napr. Seg
hersová, Feuchtwanger, Remarque a celá plejáda sovietskych a našich spisovaterov). 

Pre náš problém nie sú dôležité &alšle osudy tejto Inscenácie. Spomeniem len tofko, 
že v divadle sa hovorilo o "úspechu Fidelia", kri~ika písala o ňom pochvalne. Obecenstvo 
nás ani tentoraz veľmi nehýčkalo záujmom a n ávštevami, ale pokial prišlo, odchádza lo 
- z.dá sa mi - spokojné. Mali sme dobrý p~it. Onedlho po- našej premiére som sa 
dočítal, že približne v tom čase ako my inscenovali Fidelia v ktoromsi divadle v NSR, 
kde režisér charakterizoval Pizarrov svet moci a väzenia múrom (berlínske udalosti!) , 
k torý nenechal nikoho na pochybnostiach o úmysle režiséra a inscenátorov: položiť 
znak rovnosti m edzi NDR a Pizarrov svet! 

Vzrušilo ma to, pravdaže. Predsa nie je možné klásť na jednu úroveň dva natofko 
protichodné názory. Konjunkturalistická demagógia západonemeckého režiséra mi bola 
jasnli. aj z tej stručnej zprávy, ale prinútila ma znovu sa zamyslieť nad naším pred
stavením. Operu, ktorú Beethoven napísal ako. oslavu najsvät ejších ľudských ideálov, 
môže teda režisér(!) beztrestne zneužiť. To znamená, že každú operu možno chápať, 
vysvetľovať a vykladať "ako sa nám páči". Nechcel som (ani pre seba) objavovať Ame,.. 
r iku - to všetko predsa vieme, a preto mávam čudný pocit na rôznych podujatiach 
nášho divadelného sväz u, kde sa vždy nájde niekt o s tťižbou "zjednotiť naše názory". 
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Veď sa to nedá, kumšt by prestal byť kumštom. Lenže tu obyčajne ide o výrazové ~ro
striedky a pod., kým tam (pri Fideliovi) šlo vlastne už o otázky charakteru, moralky 
umenia a ľudi. · 

Ale rozmýšľal som ďalej. Ako to bolo u nás? Napriek nášmu úsiliu sa stalo, že
náznaky "nacistického plánu" boli niekde výraznejšie, ako by snáď mali a mohli ~yť. 
Ne zúžili sme pôsobnosť a myšlienky Beethovenovej opery?! Pozrime sa len na logtku 
diela (logika, pravdaže, nepatrí medzi tie silné s tránky tohto libreta): Beethovenov 
Pizarro predsa zneužil zákqnnosť inak sľrayodlivej. ríš e a mi~ster F~~a~do n~ konci 
opery vlastne odhalí Pizarra a rehabilituje F lorestana, ob~ana pohttcke~o, cloveka 
čestného a spravodlivého. Florestanovl hrozila bezprostredna smrt - .·mozno <_;~lkom 
bez súdu a rozsudku, ale ved' · Pizarro ·si kľudne mo·hol (keby bol chcel) nareztrovať 
nejaký "proces": mal moc, sudcov by tiež bol našiel a ľud by alebo. u~eril, ~lebo by bol 
ostal nemý. Ak tak n eurobil, nuž len preto, že sa bál toho spr~vod}tve~w krara, v mene· 
ktorého minister oslobodí Florestana. Skrátka a dobre, k spommanym Impulzom by sme 
mohli priradiť 'b Jiteratúry .povedzme takého SolženicY.na, prípadne aj Mňačka. A k t omu: 
zase zážitky našej generácie . . A pred.!!a si mýslím, že takáto inscenác~a, ;akokolvek 
dôsledne up]atňovaná, bY. ~ebola _správna· I?reto, leb~ Beeth_oveno': F.ideho tpá v se_be 
(pre nás) i Solochova i Solzenicyna! Nekladtem znak rovnosti medzt mch, len dokladam 
veľkosť opery. Fidelio nie je len Španielsko (špan!e ls ke_ sú .tam len ~ená, nič _viac) 
ani len Francúzsko . .. ani žiadne "len". NepochybUJem, ze dtvadlo sa mkdy nezne~e 
svojho práva a životnej potreby - hrať staré diela pre svoju dobu a vyberať z mch, 
čo je živé a (už s a boj ím toho slova) aktuálne. Akými p~o_striedk~mi. to bude .robiť t~~· 
aby sa geniálne dielo nezužovalo a nesplošťovalo, to .záviSl v.o velkeJ _miere aJ_ od rez~
sérov. Preto píšem o zodpovednosti. Pre divadelníka Je veľmt slabou utechou, ze sa naš 
d.ivák často správa tak, ako by mu to všetko bolo ľahostajné. . 
' ž e by aj epocha "šo.lochovská" aj tá ."solženicynovská" mali mať (a zaslúžíli by si) 
svojho Fidelia, o tom.nepochybujem . 

O JEDNOM HRIECHU, KTORÝ NAZVEM 

PR 0 -T I HUDBE" 

Nemôžem to napochytre .dokázať, a le myslím si, že každý z nás ma už mi · svedomí 
aj takýto · hriech. Viem, že každý ŕežisér (spisovateľ, básnik, maliar, sklad~teľ atď.) 
má také výsledky ktoré sa nepreslávili ani u obecenstva ani u· kritikov, ba casto na-· 
dáva aj domáci s~bor; režisérom "zneužitý, oklamaný, zavedený, znás llnený" atd'., atd' . 
. . . A práve toto predstavenie (film, kniha, obraz) je režisérovi "pre ' ČOsi" mil~. má ho 
tád ako dieťa ktorému svet upiera právo na úspech, uznanie, prípadne asp~n rovno
cennosť. Nazivam (sám pre seba) takéto inscenácie "čestnými pre?rami". ~estné _sú 
potiaľ, kým je čisté svedomie, že o niečo· šlo, že s~e nechc:li ·ch~d1ť po ':Ysliapanych 
chodníčkoch (ktorým nedôverujeme), že si· (aspon. neskorsfe) vteme pnznať chybY' 
a omyly: 

Budém hovoriť znovu o · svojej inscenácii, ale skôr zo skromnosti a t aktu, leb? re~ 
bude aj o chybách a omyloch, nuž aspoň sa nikto neurazí. V roku 1:959 · mi pndelih 
r éžiu Lortzingovej opery Pytliak. Dielko u nás vonkoncom n ezn áme, po s lovensky sme 
ho hrali prví. Od začiatku som vedel, že je zle. Ani k hudbe, ani k libretu som ~a sv~t 
nevedel získať dobrý, kamarátsk y vzťah, keď u~_nie. nadšei?-i':_ a zani.et~n,~e~ PoVIete_ st: 
nuž nemal si to režírovať - a hotovo. Lenže nas divadelny zivot popn mych chybach: 
má aj tú, že takáto vec anf nie j_e možná, aspoň nie y divadle nášh? typu. J~.?no<!_uc!to 
z hospodárs kych dôvodov nemozno pozvať a_ zapla~ť hosťa, ak Sl_ "domáct rezise~i 
nesplnili úväzok. A ako to vyzerá, ani v buducnostt t o ~ebu!le ~ozné. Ak ?J-a na _di
vadle ozaj čosi veľmi · mrzi, nuž tieto (a iné ) kompromisy, ktore sme robtli, robtme-
a. budeme robiť. 

Pytliak mal byť salónnou kom édiou (Kotzebue) a vari niekedy ňou aj bol. Ale čo na 
nej ostalo komického pre nás, to som už nijako nevedel pochopiť. Iba ak! ... Všetko je 
tam smiešne a t ak to budeme aj hrať ! Už som sa aj zanietil pre vec a pustili sme· 
sa do roboty. Pripísali sme prológ, starosti ~ "dobovosťou" scény a kostým?v sme. si 
nerobili, pátos sme nadnäšali ešte viac a (keď secesia, nuž poriadna) sentimentalitu 
zosmiešňovali. Ako? Bolo treba "postaviť" celkom vážne myslenú áriu o kráse prírody 
a zdravom vidieckom živote ktorú spievala· za . dedinské dievča pre!Jblečenä m ladá 
barónka - vari vdova. V Lortzingovej dobe to bolo veľmi módne v meštiackych kru-· 
hoch a vtedajšia šľachta sa možno tiež bavila. čo si s tým počať?! Pomohol som st 
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takt~: PJ,"idal som .k po,stl!,vám op~ry _ešte š tyroch c~lapcov z baletu v neutrálnych 
kostým~ch a ': maskác~ šas~v, kto:• vzdy po~?hU, keď })olo zle. (Ze sá tak(to mímovia 
k ·Lo.r.tzmg~veJ oper:e-smgspte!u. vobec nehodth, to mi vtedy neprekážalo; to píšem až 
d~es.) Ha?akova scena bo}a u.z komponovaná pre potreby takejto inscenácie a výtvar
ntR sá~ SI s veľkou rozkosou "strillľal" z romantického divadla .- a už sirm mal pomoc 
a mohli sme sa pus.tiť . do árie. Priskočili moji šj;yria · munovia (áda sa odohiáv'ala ako 
"vonku pred hostincom ") , jeden odtrhol z hostinca celý oblok aj s r ámom á pridržal 
h?_ pred spie_vajúcou "barônkou", druhý pristavil kvetip.áč, tretí ju ovieval akousi vet
vtc.kou, _kt~ra ~ ako to býva v zdravej prírode - sa naťahuje zo' s tromu až do okná, 
a s!vrtý st, vzal na" seba kašírovanú hlavu kravy a pásol sa pod · oknom spievajúcej 
b~ro_nky. T~k sme. urobili .. ~Iúziu zdravej prírody". Divade lníkom sa to páčilo, predsta.
vtt~l~a ~.aronky ledva dosptevala od smiechu - najviac vtedy, keď sa ten štvrtý mím 
Y~l~t vzll do p~st~vy a _chcel J':_j olizovať ruku - ja sám som pravidelne chodil do 
hladtska, aby mt tato scena neusla . .. len obecenstvo sa nevel'mi smialo. o b e.c en
s t v o ~ a v ? b e c n e r a d ~ s m e j e , k e ď s a b a -v i a d i v a d e 1 n í c i. Akobý 
hovor~lo. "Preco ~o hr~te,~ak va~ je !o c~lé ~miešne?." _(čo je zväčša pravda), ale horšie 
bolo1 ze ~m: ?I~h poctť, ze vrav ta aJ: "Co Je t u smtesne?" Pytliaka srne .dlho nebrali 
- nebo!t, navstevy. ·Mnohí tvrdia, že pre n ašu iróniu. Niektorí hovoria že sme ·túto 
operu voliec nemali hrať, že by sa nič nebolo stalo. A ked' sme ju už i:r{scenovali nuž 
ľr~ po.~~anie toh to žanru opery-singspielu, ale potom nie v takej podobe, akú,:sme 
JeJ urcth. Neviem. ~ato vi~m, ~e so~ vt~~~ nevedel . inak a ako jedinú poľahčujúcu 
okol~~sf by som uviedol, z~ mektore r eztser ske postupy, princípy, ktoré som si tu 
'!YS~usal! som potom uplatml a r ozviedol :v ďalší~h inscenáciäcli,-' ale to už patrí do 
meJ kapttoly, · · · · · · 

JEDEN DRUH 

PROBLÉMY 
JA VI S-KOVEHO HU MOR U A. iE HO 

P?šťas.tilo _sa mi ~ p~~!edných r okoch režírovať d~e k~mické opery 20. sl:ór~čia. · Pr~: 
koftevpve Zasnu~y Y kla~!ore ( dod_!leS ~e.viem~ p:ečo zás?uby, keď je to sobáš!) a· Zw.Í{
tok v -Efe~e od Isu Krejctho. Pri vs~tkych moznych rozdteloch ~vality, štýlu, pr~stre\liá 

Prokofiev: Zásnuby Q kláštore 
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a všetkom, čo tieto dve opery od seba odlišuje, majú aj vera spoločného: ľahký tu viac, 
tu menej ironický pohľad na dej a prostredie, s t rach pred romantickým 'pátosom 
a veľkými citmi, ale zato miesta čistej lyriky a úprimnosti, dosť zdravého ľudového 
humoru (mnísi v Zásnubách) i nespútanú radosť z frašky (doktorská scéna v Efeze) 
a v Prokofievovej opere snád' najkrajšiu hudbu komickej opery 20. st., akú poznám, 
ktorá stojí veľmi čestne v rade "svetových" opier - Figarova svadba, Barbier zo Se
villy,, Predaná nevesta atd'. Skrátka všetky predpoklady pre zaslúžený a veľký úspech, 
ktorý sa znovu nedostavil, aspoň nie v našom hľadisku. 

Obidve tie to opery si vyžadujú iný, nový štýl či druh vtipu, komičnosti, ako je ten, 
čo nevyhovuje povedzme Predanej neveste. Skúste ironizovať situáciu z Predanej ne
vesty, vyjde vám ·z toho len zbytočný a spotvorený tvar. Ale skúste neironizovať nie
ktorú takto komponovanú scénu v Efeze, a výsledkom bude zase nepochopenie a zne
tvorenie opery. Netrúfam si teraz podrobne rozobrať a stanoviť všetky znaky tohto 
"nového" humoru (nedovoľuje to ani predpokladaný rozsah týchto riadkov), a tak 
sa na teraz uspokojme len so zhrnutím niekoľkých podstatných :tnakov: "náš" štýl 
neznáša pátos, akékoľvek romantické vzruchy, popisnosť, psychologickú drobnokresbu, 
s entimentalit u, no zato všetko toto s radosťou a zo zásady zasmiešňuje, karikuje, 
nebojí. sa grotesky ani fraškovitosti, čerpá z histórie (od comme die d.elľarte až po 
Chaplina), n evyhýba s a lyrike a citu, ale zachováva si v tom vkus a čistotu a predo
všetkým kladie nezrovnatelne väčšie nároky na int elekt tvorcov, interpretov i divákov 
a poslucháčov. 

Bolo by veľmi pohodlné (i ked' nepríjemné) zvaliť vinu za malý úspech týchto opier 
na slabé stránky našich inscenácií. A nebola by to ani pravda. Videl som na našom 
javisku (aj na javiskách in.ých divadiel) vera slabších, a predsa úspešnejších diel 
a inscenácií, aby som sa vyliečil z podobných názorov. Hoci to všet ko boli vlastne 
prvé kroky na neznámej pôde (až dosial sa v Košiciach n ehrali moderné opery t ohto 
druhu, t akže nemožno hovoriť o žiadnej skúsenosti a praxi) a so všetkými sprievodnými 
znakmi detských chorôb, predsa aj herci-speváci pomaly prichádzali na chuť tomuto 
žánru (v obidvoch operách, o ktorých teraz rozprávame, účinkovali zväčša sólisti 
z Pytliaka), a ked' sa im niekedy podarila metamorfó'Za na "deti komédie", s radosťou 
sa snažili zo všetkých síl preniesť túto svoju radosť z hry, radosť z komédie aj na obe
censtvo. Lenže nie vždy bolo na koho. Aj tieto opery sme stiahli z repertoáru pre slabé 
návštevy. Viem, že to nie je len košický problém. Ani Zásnuby v kláštore pod názvom 
Maškaráda kedysi v pražskej Velkej opere neboli "kasovým šlágrom" a neboli ani 
v Plzni, kde bol napr. ten istý problém s dobrým predstavením Brittenovho Alberta 
Heringa alebo v SND s Egkovým Revízorom atd'., atd'. A ked' sí spomeniem na košické 
inscenácie opier staršieho typu (Don Pasquale, Veselé panie z Wlndsoru, Figarova svad
ba, Soročlnský jarmok atd.), kde nebolo "modernej" hudby (ktorá je vraj najväčšou 
prekážkou úspechu, ako hovoria nielen úradníci, ale aj niektorí umeleckí zamestnanci 
divadla) a predsa ich osud nebol iný, neubránim sa myšlienke, či nie je pravda, že naše 
operné obecenstvo chce vidiet v opere predovšetkým čosi "seriózne, vážne a vznešené" 
a pre javiskový humor, vtip a smiech chodí radšej na operety. NO a práve operetný 
repertoár nedáva vera možností uplatniť to "nové" , hoci . .. možno by to stálo za 
hriech! 

HlC S UNT LEON ES 

Každá dobrá nová opera (nová, t. j .- taká, ktorú režírujem, spievam, dirigujem prvý 
raz) stavia interpretov pred nové problémy a kladie na nich n ové (iné ) nároky. Podľa 
môjho názoru z tohto hľadiska sú najzaujímavejšie oper y 20. a, sazomrezjme, z 18. 
a 17. st. Lenže s tými poslednými je zle n ielen v mojej režisérskej praxi, ale v celom 
našom čs. divadelníctve. Zato neviem, kedy budem mať taký úrodný rok na našu sú
časnosť, ako bol 1963: Zmätok v Efeze a Vzkriesenie v Košiciach a Krú'tňava a. h. 
v DJGT Banská Bystrica. O Efeze už bola reč, Krútňava s jej dramaturgicko-etickou 
problematikou (inscenovali sme ju v Banskej Bystrici s pôvodným záverom), mierou 
scénickej š tylizácie a jej vzťahom k plnokrvným realistickým polohám operného he
r~cťva - o tom d'alej. Teraz by som sa pristavil pri Cikkerovom Vzkriesení. Prav
daže; len ' pr i jednej z mnohých ·otázok-problémov, aké kladie ' nová opera na režisérá 
a interpretov. 

Akýmsi základom jednoty slova a hudby sú dramaturgické postupy autora .a libretis tu 
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v jednej osobe. Prenechám zodpovedne... db . 
zaradenia Vzkriesenia do kontextu svet~!~~ o ormkom,_ ~by s a vyjadriU k otázke 
a _konštatujem, že operný súbor ŠD spol eJdiopery z krit er}! dramaturgickej výstavby 
nym dielom po prvý raz. u s rzgentom a r ezzsérom sa stretol s podob-

Hovorím t o preto, že Cikkerovo libret ( ľ · . . 
cesty a spôsob spolupráce r ežiséra a h o a ce e_ dtelo) nuti mscenátorov hľadať n ové 
d? novej (našim súborom neznámej) ~fc~-spev_aka. ?krem in_ého aj preto, že posúva 
tyc~to polôh sú predovšetkým interm~ oá ypj~':Jsfkovy (t. j._ divadelný) čas. Nositel'mi 
v diele n a javisku - v hudbe, slove a ak~~i . o za v ostatnych obrazoch prebieha čas 
::- v P?~state zhodne s časom, ktorý pre
Zlva dJvak, a teda aj herec (preruš ovaný 
len "sk_oktt?i" v prestávkach alebo medzi 
obrazmi), mte rmezzá (napr. I., ktoré si 
zoberieme na demonštráciu) porušujú zá
sadne .tento vzťah. Vysvet lenie nie je také 
komplikované, ako by sa zdalo na prvý 
pohľad. Zásadný rozdiel je už v tom že 
mtermezzá nevyjadrujú pohľad na 'dej 
vzťah!, charaktery a situácie zvonku al~ 
z vnutra J_Dyslia~e~ a konajúcej postavy. 
Tak .sa straca bezny a akýsi románovo ale 
b? hbre~isticko-epický spôsob vyjadrova
Dl:' •• ? ZJavuje sa nový, k torý má oveľa 
blizste k_ modernej reči, povedzme filmo
vej, ~~ z_ televíznej. Poznám .teórie, ktoré 
hlásaJU, ze spása a budúcnosť opery je len 
v'? vernosti jej pôvodným a Jen jej vlast
nym postupom. Odmietnime dnes tento 
orto~oxný dogmatizmus bez vysvetľovania 
(hocz by bol potrebný) len preto aby sme 
s~ dostali ďalej. A aby sa dostala dalej 
aJ opera, musi vykročiť z izolovanosti tvor
cu, formy i obecenstva. 

. Predstaviteľka Katuše je v I. intermez
~e postavená (spolu s režisérom) pred 
u~ohu, s akou sa ešte nestretla a na ktorú ju 
nrkto nepripravil. Dnes je našťastie samo-
z~ejmé, že činoherní poslucháči VŠMU hra- Cikker: Vzkriesenie 
ju o~rem Shakespeara, Moliera a domácej 

~~~~~::k:~~j· ~j s~~~!~aa~:~d; ~!o~~dú~i p~e:stav_itelia Katuše a Nech fudova absolvujú 
zartovi Nikto nemA· • · v ovac • pripadne - a t o je už vera - v Mo-
ktorúk~fvek z verr!fen:,~~~~c~b~~~:::~:h a. d!vadr!_lé ~koly produ~ovali Cikkera alebo 
že"! budúcnosti nebude možné obísť tioto ~~~~ h:~~~:?~~me r~ody~, ale myslím, 
.-atorne, bez nárokov na posudok či verejný úspech! J ce o en nte rne, labo-

"Kat uša, strapatá, uštvaná a akoby stál · č hr d " 
poznámka. Nezabudnime na slovo AKOBY :u me '? a al~ · _'!.'of_!<o_ autorova scenická 
ťažko vysvetli)! a zahrali tých niekofk ' . ~e pam vefmt uzttocn~. Bez neho by s me 
precíti, premyslí najstrašnejšie chvíleo ::.~t ~~~~ermezzka, v_ ktorych Katuša prežije, 
vyše roka! J 0 z vota, tore "v skutočnosti" trvali 

pô~~:d~:aji:![skkau,K!!~š~e~te o~':a~v:~t~~c~hcieť vedi~ť. odkiaf ide a kde, lebo veď ona 
A naozaj, ona pôjde (uvidímep 'u na javisk u, atn,tosferu a ~ity, ktoré bude _vyjadrovať. 
či retrospe-ktívnych spomienka~ lebo ie ~) kfy,~tcky, al~ 2 J AKOBY v svojej predstave 
Poviete: skrátka _ nič nového .;o fi n a 5! vysy~tJ.ím~ ten rok za niekoľko minút. 
Ved' tak to AKOBY nikdy nebežala n~::n a~ľ:a hi:rature. Ale pre. herca s to problémov. 
stavy z Hoffmannových poviedok A - . • kä utter:_fly, ;~Ie am Rusalka, ba ani po
ného speváckeho výkonu! · co JU ca za tych pár minút - okrem nároč-

~ituácia č. 1.: Vráti sa v spomienkach k prvej noci s Dimltrijom 
c 2 ·o· t · · . . . te a Je na svete, ale zomiera a otec, Dimitrij, t a om ani _nevie. 
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i k laku v ktorom cestu-je Oi-
- . Katuša ·zúfalá nad smrťou die_ť_ aťa ide v no~ v ~ .. c. 5.: 

mitrij. - - -~ · - d ·mu C. 4.: Pokorne stojí pred tetami, ktoré ju vyhanaJu z o . 

č. 5.: Odchádza z domu - do nevestinca.
Stačí? A čo teraz so ."sver~hzadačo.u?" .(D_ufan_: 

že už neučia Tla školác~ po~}.a to~o 
len či ho nahradili spravneJstm vy-

"nášho", falošne vysvetľovaneho Stamslavskeho 

kladom alebo nwtódou '? ~) . , - - C"kkerovu hudbu; pri~stor či • bude 
Máte k dispozícii predstavltelku Katus;-. l 'k . ale neurčitý musí byť . . aJ ked' 

;prázdny, to už nechajme- režiséro':i ~ vytva~n~~Vl~ ešte svetlo ... . a rekyizi~.- Ak~ 
·použijeme niektoré konk~e~ne scemeke_ zn~~k~·vať nemohúCJ;wsť hercov a - rezts~rov. 
často mala scéna a rekvtztty _maskovat a 'h y AKOBY najbližším spolupracovmkom 
~u, naopak, môže sa stať · pomocou _čarovne .?a;' - temer metaforou. Podľa môjho 
·herca, ba v ~ikovných rukach, ,ktore "to veat . . 
názorl,l ·takto: · ~ • _ _ čierny ·vlniak (vlnený šál). Ka-

Rekvizitou sa nám .stane o~ycajny kus ~arder~b~amien, ani nevie, kedy si ho vzala 
tuša pribehne na scenu, vlmak J?r~ho.deny -~k?~ T mi ich dávaš: (peniaze], P? tejto 
(DitrtitriJ!). V situácii č. l.: ("Dimltn, ty. ~es AKľtBY to bol biely šál, ktory mala 

noci?':): zahalí sa podvedome do vlma a, 
: ·:,v tej f!Oci''. · __ ·. , · lebo umie_ra:"_) Objíma vlniak, 
-s·t ___ : -- - - z·· -( "le to dieťa ... teraz musts _(pnst], 

1 u acta c. . . ".-.. 
AKOBY v ňom-. bo!o zakrútené dieťa... -- . . l . k m pred~tavu dieťaťa, ktoré 
("Príd' mu aspoň- na: pohreb!") Zakrýva na ~~ml v ma o 

' AKOB:Y práve zompelo _• · · . . . [D' 'triJ'ovi]") Berie zo zeme vlniak 
S·t- ' . - "' · ( Ja ti -pôjdem aj v noci naproti . tmi . ·, ' - -1 uac1a c. '-'·· " . - ,. __ • - d b'rký 

a :dává si ho na_ s~<ba;• chysta s_a -von o ~ - ,-·.:. ' domovať' či v1n1ilk má alebo 
-·- - l ko@ 'si predstavtteJ_ka Katuse .nesmie uve ' , " ' 

Pn scene_ s_-v a_ ' i · • -k ·-k ' · hnali tety. - . · · · ' - · -
-- n_i~! To iste pn spomten_ e, 3 0 J~ vy __ [ • ť] · lebo umiera.") Objíma .vlniak, 

.x:",< ~ · ._ - 2 . ( "le ·•to dieťa ... teraz musts pr1s , -S1tuac1a c. .. "n .. , ·- . - • - . ,- . . · · 
. - "~~e_bo ho ťahá: za -~ebo\1 ·: '.- , , ·-. >--- ~; . - n. ch Nie ·e to· báječné ?")• ·S mo-
·; ·;(~,M(im ... jedno_sto rub!ov_I -J-e,_d_neJ -~o~i ~ysl~z:b:az) si .pr!chodi vlniak .S!> zúfalo~ 
' ;1;~.)'0,~/.kt?rý. pr:e$l~oveda s~~;é~~~~:lnbc~l~l; nevestincL Vlniak je tu j\.KOJJY uz 
'-' 'kóketnostou a -smtechom • ~. t.'l . .. - . - . _ . , , .. __ . .. 
'.ŕi iux,iisným" šálom z garderoby': nevtestky. . . . . - 'slosti s inscená-
. '" . - ' . t - niekoľko -problemov v suvt , 

Všimli sme si teraz len _vehlm! ~ru~~= viac .:.:. a ·' všade sú levy!" 
ciami moderných opier. Je IC vsa ov ·" .. . -· . 

-·- '~ · ·· - ·.: - -. ·- .. v :y 'f v ·Á.R l\{ I i( A-· Il E-Ŕ-. c A 
-o s·p OL' Up~ ÄC 1: R KZ I:S. ~~-A' ·=-- _--!'-~-~~~=---=~-=----;:'-;~-----;--:-:-

. - ' - - - - ' , . • ' ,_, ' .. - •' ; _--. ' ' 'ovie väžne slovo kú irisce~ačným. 
Predpokladám, že každá ~o va. pre~le,ra- ,KruJ;~;:;! teraz ten nájvážne~ší, lebo patr~ 

problémom tejto opery - l opter Je~/~l!u, _ lio za vyriešený - Krútňavu treba hra~ 
do obla_sti ~t:;amaturg~e -~ etos,u_ ~ ~o a a a~chcem ·sa znovu s nimi zao_berať. Som h_r~~ 

-5 pôvodným záverom! Dovody su zn"~e - .. u - nás . i• za -hranicami sme sa - vratilt 
. · - -- · . k - h- ·a desiatkach mscenacu h r na .o;,o, ze p.o ro, oc · . - . -. . .. ke' Težii ''V barlskobyštrickej 'spevo re v 

k ô~iglnálnemu za. veru yn . m_oJ~~ P~11?~t!n~obÍém , o stavy Básnika a Alter ego - aby 
1962 ako- prví. Ostalo vsak este vy~tes~ť p t ~ definitívnej inscenačnej -podobe 
-opera dostala definitívny dramatu~~~c~y ,t~a~, p(g :;:ýo sbor sme vtedy ne_hraii ozaj len 
hovoriť nemožno. Tá sa bude memt aJ ďa eJ: " -- -. -. '" ' . . 
z interných pričin, a samozrejme k dielu patn) . -> --- ' , . b _:_ •naz~al som 

, - ť k. , platnosť , · - v1ac pracovne a pre se a 
Be.z nárokov na šir~iu teore ~~ . u . . k' -:- ·__ ž k tomu pridáme prívlastok "bala: 

Krútňavu j-Pa'storkynu operalnl real~stlc yml, c~iutomto- termine - okrem iného - aJ 
-dická", ~·~sych~logi_cká" ·~ ]lod. V~c~~:~~~~l'l~ h~ci -by sme našli·.pri povrchnom hfada~í 
z pomeru a vzťah~ medzt slovo~ a . ovedzme· _._ aj operami -veristov,- porovna
isté paralely medzt ~pomen:utyml o_Per~';ll~ a ~ ideove na inej, vyššej platforme a -zase 
vať tu nemožno. Obldve d!~la sto.Ja e IC .Y ebez ečie morality. 
sú príliš vitálne a pln~k.l,'vn.e, __ ~l?~ ,nt_l, hF?~t~o ~ iwľ~-~h,. rokov (Krútňava v r. 1962, Jej 

Hoci obidve inscena~le __ ~zmkl~ Y r?z~a~~- ~~orov'y(Baliská Bystrica a Košice) a s dvo
pastorkyňa už'v r. 1958), v dvoch opernyc su 
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ma výtvarníkmi (Herchl a Hanák) atd'., pri obidvoch sme sa snažil~· -oči!lťiť teJ.:!Dín "rea
listická inscenácia, realistická herecká tvorba, či realistická scéno'gra.fia" ' od sprofano
vaného a falošného výkladu rokov päťdesiatych. Spomeniem niek9fk9 ;}lostupov, ako 
príklad jednej - iste nie jedinej - inscenačnej cesty. ' ' , · 

Vo výtvarnom riešení sme uplatniÍi konkrétne; znakÝ na lokalizováiti~ dejovej situácie 
v javiskovom priestore (mlynské koleso v I. qejstve Jej pastorkyne, "živý" strom 
v l. a V. obraze Krútňavy), steny interiéru z transparentného tylu - II. a 111. dejstvo 
Pastorkyne), aplikované kontúry "bazovskovsky" videných interiérov i exteriérov 
(Krútňava), obyčajný starý nábytok a najpotrebn~jšie rekvizity. V: komponentoch sve
telných - využitie novej techniky (u nás novej) -- používali sme predovšetkým nízko
voltové reflektory, ktoré svojím neiluzionistickýÍri svetlom "nečaruj_ú, , nepo~fárbujú", 
ale pôsobia ako rovnocenný dramatický prvok. Takto kompovaná · scén'a liola podľa 
nášho názoru užitočná a divadelná, lebo "ožila" vtedy, keď na ne-j s:tál herec. Dávno 
vieme, že potlesk scéne pri otvorení opory je passé - hoci žije na mnohých a veľ
kých operných scénach. Akékoľvek výtvarné J;iešenie scény nie ·- je obraz v galérii 
a jeho zmysel je len v súčinnosti so všetkými zložkami predstavenia; predovšetkým 
s hercom. · 

Ak som spomenul falošné poňatie- pojmu "reati~mus"- v• päťdesiatych rokoch, myslel 
som na degradáciu javiskového výtvarníctva smerom k vulgár~ef pópí~nosti, divadel
ného svetla na naivnú atrapu prírody. To ;všet_ko sú Yš ak vecr'·tak 'známe, že by som 
o nich nehovoril, nebyť toho, že ovplyvnili vtecly~,rui.:?tllpujúcu ge~~r_áciu v negatívnom 
zmysle nat ofko, že sme vš-etci mali dosť roboty a námahy stále l L u_vedomovať pravú 
príčinu skutočnosti. Vec je je!lnoduchá - záníemi: pojmú a kvality: Nie "realiz'mus" 
päťdesiatych rokov bol zlý, ale zdrvujúca väčšin,~ teó~;i~,.,i" ,divadeln~j -praxe_.-bola pomý
lená, falošná a čast<\ i netalentovaná a zlá - čo __ ako_ s:a halila do _ _ve_ľK_ýj!h, ·kvetnatých 
a ružových fráz. Tak sme potom stáli pred probléitiom: nebáť ~ľa pÓužiť ·"ozajstný, 
hrubý_" materiál, napr. plot z ďdreva a pod. a drevo anľ nebolo kompromitované, lebo 
v časoch, keď svetlo slúžilo najviac k naplňovaniu- sceni_ckých .poznám<!k, ako , ;, východ 
s!_nka, _podvečer, svitá" a podobne, vtedy aj plo't ŕadšeji niaľovaiÍ, ; apy :bol ;;ak.o ži~ý''. 
Ale výtvarníci (myslím tých talentovaných, dobrých a premýšfajúcich) už dávno naš li 
cestu :~;o _slepej uličky, Viac nejasnosti a živelnosti ostalo v h~reckej t vorbe a spolupráci 
herca-spevaka s re~iséroJll. -

-Zase vynecháme tých, ktorí bez hereckého talentu a _ potencie "priniesť svoj názor" 
len slebo napodobňújú prédohrávajúceho režiséra .• (lebo čo im ostáva '?), _ako aj kastu · 
príslušníkov 19. storočia - do ktorého vkusom a rozhľadom patria -(čo nevylučuje 
pekný zjav, hlas, ba aj séhopnosti herecké) - týchto všetkých prenechajnie nateraz 
n !i.šmu školstvu, aby na nich myslelo pri' absolutóriu- budúcich kolegov. -

- Aké bolo dedič~tvo ŕoko.v 1950-56 v hereckej· tvôŕbe? Precenie . dôležitej, ale nie 
prvorade j teoretickej predprínvy (konferencie, rozbot:y, hľadan-ié hlav-ných a _vedľaj
ších úloh v každej scénke, povestné životopisy .- -napr._ aký ·bý bol životopis Vodníka 
z Rusalky?) - na úkor ovládania remesla (herecká, s pevácka a pohybová kultúra 
a technika), živelnosť prežívania ("spiey a zle, ·_ale _prežíva !") a -s _ňou 'spojený kŕč fy-
zický, ba aj psychický atd'. · · 

Myslím, že mnohých spomenutých chýb sa naši div-adelníci s úspéchoin zbavili. Odho
dili nepotrebné, alebo deformujúce, ale málo pokročili v príprave ná zvýšené požia
davky- remesla ·- v tom najKrajšom význame slova. ·vezmime• len ·stupeň pohybovej 
kultúry nových adeptov operného divadla - a tú si Krútňavy ·á · pastorkyne vyžadujú 
vel'kú, podobne ako si opera vynucuje_ čim ďalej tým viac TYPY! Ak som pri ·operách 
Zásnuby ' v kláštore, Zmätok v Efe;ze a pod. popieral možnosť "prežívania·" - tak si 
neviem predstaviť ;SPOluprácu · s predstavitel'mi štelinu, Ondreja,' Katreny, Kostolníčky, 
Jenufky ·atd'.· - bez pôctivého hľadania prežitého, precíteného vzťatíu - a jeho "zafixo
vania" do partitúry predstavenia. Treb_a odstrániť zbytočnú popisnosť, detailnú drobno
kresbu· (pokiaľ ju ·ne'diktuje ' dielo), vybudovať obojstrannú dôveru- medzi režisérom 
a hercom, upriamiť sa na podstatné v opere a ' jej inscenácii a z tejto _l)ozicie korigo
vať a' 'regulovať č~-ako úprimný "prežitok" - ako výsledok toho všetkého (a ešte všeli-
čoho, č'o · nespomínam) tvoriť svojskí!,' slovenské operné' divadlo; · 
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Iste je prospešné venovať trochu pozor

nosti i žánru, ktorý už viac ,ako. ~to r?~ov 
nezničiterne žije v záhrade (a Cl var~-~b~ 
v skleníku?'), vyplnenej na~rôzneJslm~ 
plodmi l'udského duch~ a ~,éma a ktory 
v tejto prepestrej kyt1C1 stne~a!o preb~rá 
na seba úlohy vďačné i nevďacné, str!e
davo súc nazývaný jedným z -radoyych 
kvetov, alebo poväčšine nazývany ~un~o~. 
Nech je tak alebo onak, jedno !e l~t~, 
že t ento žáner žije, r astie, ča~to l buJme 
k všeobecnej nevôli starostlivych záhrad
níkov svetovej i našej kult~ry. Zlomys~r
níci to zdôvodňujú tým, ze ,.;zlá bur~na 
nevyhynie " a priaznivci zasa ~tarostl~v~ 
zalievajú a .okopávajú hr iadku:_ Ist e veľmi 
skromnú, ale ,.našu". Veria tot_Jz v potreb
nosí tohoto nemanželského d1eťaťa opery 
a nevďačného dieťaťa činohr~. . 

Zdä sa, že toto všetko sposobUJ~ näzo
.r:ový chaos a že tento ch~os . ."J'v1era zo 
základnej neujasnenosti kntérp, ktoré na 
žäner operety treba, lepšie po ve dan~ : bo~o 
by t r eba uplatňovať. Ne1:1stäle d1sk~Sl~ 
a plané teoretizovanie o prospešnosti, _čl 
škodlivosti tohoto žánru nie sú pravdaz~ 

• doménou môžeme ich s ledovat nasou • . .. kt' k 
v odbornej i neodborneJ tlac1 pr a lC Y 
celého sveta. Myslim však, že ak opereta 
napriek tomuto existu je, žije a pretrváv~, 
ba že dokonca prežlva pravidelne obdob1a 

104 

nosti. d • 'b Aj u nás sme už operetu (prav aze. 1 a 
teoreticky) niekoľkokrát s pompou, mo:
kedy potichúčky a potajme, po:hovávah. 
A písali sme o nej mnohé nekrology, ktoré 
Učili jej život raz dojimavo, inokedy stro
ho ba aj s dávkou žlče a premnohi z po
hr~bu kráčali s takou radosť~u, ako keb~ 
sa vracali nie z pohrebu zá~~u, ~to~y 
rozdáva - či sa to niekomu pác1 ~ Cl m~ 
- radosť ale z pohrebu aspon t akeJ 
hydry ľud~tva ako je rakov.ina. A ~redsa 
táto opereta vždy akosi z teJ truhly 1 hro
bu vyk1zla a tak sa jej "škodl~vý" duch 
neustále vracal v rôznych podob~ch a for
mách a ľudia mu začali dávať coraz roz
manitejšie a nevinnejšie mená a názvy 
iba preto, aby nemuseli priznať , že . sa 
predsa operetu len pochovať nepodarilo. 

A tak teda opereta je tu, ho.ci dnes už 
pod plášťom ukr~va svoje d~t1, l$toré sa 
nazývajú veľmi rozne - musJcal, hudobn~ 
hra, hudobná komédia, hr a so spev~ 
a tancami, vaudeville, buffonáda a b?h~Je 
ešte ako. Aby sa skoncovalo _s tak~mltO 
neujasnenosťami, t eoretické fora pnkryli 
všetky tieto operetné deti s. op~reto.~ ~
mou novým názvom, zatiaľ me vz1tym, 
ale zato neskompromitovaným, názvom: 
hudobno-zábavné divadlo. 

A o problémoch tohoto hudobno-zábav
ného divadla treba povedať niekoľ~o s lo_y, 
hoci pisateľ článku si je vedomy . a su
časne upozorňuje, ,že problematikU . ne
možnrJ jedným článkon; vyče~p~ť a am le~ 
čiastočne obsiahnuť. Su to skor !ba na~~o 
dené otázky, aj to iba niektoré:_ ponaJviaC 
otázky ktol'é vyplývajú z dnesnej praxe 
našich' československých hudobno-zábav
ných divadiel. 

l 
Hovoriť 0 probléme ktoréhokoľv':k ume

leckého odxetvia, či žánru, . nem~zno bez 
jeho zaradenia do istého hls!onck?-spo
ločenského kontextu. A keďze am ope
reta nie je bez svojej histórie (doko~ca 
veľmi bohatej), iste nebude od v~ci všm~
núť si, alebo lepšie povedané, pnpoJ?:~u~ 
si niektoré udalosti, ktoré podmJemh JeJ 

vznik. . - 'kla Možno smelo ·povedat, ze opereta vzn~ . 
z nutnosti. Oficiälne umenie - . n~Jmä 
však opera, stävala sa čor.az viac vylucnou 
zábavou istej spoločenskeJ kategórie v po
lovici minulého storqčia. o.bľuba .~~~by, 
spevu i tanca však trvala l v. naJSirslch 
masäch obecenstva. A tvorcovta operety, 
najmä geniálny Offenbach, veľmi presne 

l 

l 

vycítili spoločenskú potrebu žánru, ktorý 
by t ieto zložky v sebe zahrňoval, bol však 
m enej okázalejší, myšlienkove prístupnej
ši, hudobne zrozumiteľnejší, jedným slo
vom priťažlivejší pre jednoduchého ob
čana, ktorý sa v tých časoch začal stávať 
naozajstnou silou i masou a táto si nutne 
vynútila, skôr či neskôr, vznik umenia 
korešpondujúceho s jeho myšlienkovým 
svetom. Nie div, že to bol práve Paríž 
a nie div ani, že práve Paríž, so svojou 
tradíciou umenia angažovaného (najmä 
v oblasti činohernej ) pr iniesol do operety 
hneď vo chvíľach jej zrodu nie len ten prí
slovečný šarm, ale aj príslovečný zmysel 
pre smiech, iróniu i výsmech. Preto 
i prvé kroky operety sú krokmi umenia 
spätého úzkymi putami s dobou, úzkymi 
putami s problémami vtedajšieho človeka 
a jeho životom. Preto i tá nesmierna po
pularita operety od prvých predstavení. 
Popularita, na ktorú operéta potom ne
smierne i hrešila. 

Ak k tomu prirátame, že ľudové obe
censtvo našlo v operete melódiu jemu 
vlastnú, hudbu s ktorou mohlo žiť a ktorú 
mohlo spievať i tancovať, tak sa nemôže
me ani čudovať, že oveľa radšej prijlmalo 
Óffenbachovské kuplety a piesne, ako 
pompu celej meyerbeerovskej opery. A to 
d efinitívne r ozhodlo o žánri, ktorý v svo
jej hudobnosti šťastne spojil t radicie 
singspielu i ľudovej piesne a pretavil ju 
do umeleckého tvaru, ktorý je v svojej 
hudobnej zložke živý aj dnes. 

Tým však, že tvorcovia dali hneď od 
zrodu operete do vienka časovú, dobovú 
i miestnu aktuálnosť i satiričnosť, sami 
spôsobili, že každé, alebo aspoň drvivá 
väčšina diel, mala svoju životnosť pod
mienenú trvaním situäcie, do ktorej práve 
triafala. A t oto je jednou z čŕt, ktoré 
spôsobili a spôsobujú, že opere ta ako. dielo 
je dielom pominuterným a je dielom svo
j ej chvlle. Na toto dnes často zabúdame. 

Nie je potrebné rozpisovať sa zoširoka 
() dejinách operety. Je predsa všeobecne 
známe, že opereta práve tie sympatické 
črty, ktoré jej podarovala par ížska éra, 
strácala čoraz väčšmi a väčšmi. Nie tak 
v hudbe ako v texte, v predlohe, v librete. 
Viedeň, neskôr Berlín i Budapešt, sa po
starali, že operet a postupne s trácala svoju 
pravú podstatu - byť žánrom ľudovým 
v tom najlepšom slova zmysle a stávala 
sa žánrom pseudoľudovým, nesmier ne blíz
kym gýču. 

Keby opereta mala v každej fáze svojho 
vývoja takých libretistov, ako mala kom
ponistov, iste by sme dnes nemuseli me
ditovať na tému: kriza operety! Dejiny 
operety nás poučia o jednom iste veľmi 
presne: opereta vždy slávila úspechy a 

dočkala sa uznania vtedy, keď sa našiel 
muzikant i textár, ktorí vedeli niečo po
vedať a najmä. ktorí chceli niečo povedať. 
:2:iar, takýchto prípadov je v dejinách 
operet y nepomerne menej ako tých opač
ných a preto sa opereta ako žáner diskri
minovala sama a preto sa ani dnes ne
možno čudovať, ak mnohí hľadia na snahy 
pracovnikov tohoto žänru skepticky a iro
nicky. 

Pre tieto príčiny som i volil motto 
článku. 

ll 
I napriek tomu však ostala opereta 

(a s ňou aj všetky jej príbuzné žánre -
ak ich tak možno nazvať) populärnou 
a obľúbenou. MnGhý sa tomu čuduje, ne
dá sa však nič robiť. Na celom svete sa 
opereta hrá, je navštevovanä tu viac, 
inde menej, ale je tu a t r eba s ňou rátať. 
Možno si však položiť otázku: čim to vlast
ne je? Prečo dnes a denne, večer čo večer 
sa naplňajú hľadiská operetných divadiel 
stovkami a tisíckami rudi, ktorí vďačne 
s ledujú dávno známe príbehy a počúvajú 
dávno známe melódie ? Zažili sme, že sa 
obecenstvo húfne agitovalo a privádzalo do 
divadiel vysokých umeleckých ambícií 
i úrovne, a bola tu snaha administratlvne 
riešiť existenciu operety pod heslom: Keď 
zrušíme operetu, obecens tvo bude chodiť 
do opery a na činohry. A predsa sa tak 
nestalo. 

Zdá sa; že naša. teória i kritika done
dávna zabúdala. .na jednu nesmierne dôle
žitú funkciu umenia. :2:e umenie mus! mať 
i zanre rekreačné. Nájdime analógiu 
v oblasti literatúry. ·pred niekoľkými rok
mi o dobrodr užnej literatúre, alebo o de
tektívkach nebolo vidu- slychu. A zrazu 
sme zistili, že človek nemôže konzumovať 
iba Kukučína a Jiráska, ale žiada sa mu 
občas aj Hanzelka a Zikmund, či Agatha 
Christie. Obdobne je to predsa aj v di
vadle. Nemožno denne počúvať iba Beetho
vena a sledovať Shakespeara, ale žiada sa 
občas počúvať i Straussa a lebo Gershwina. 
A v to,m je koreň problému. Nemožno 
predsa chcieť od človeka, plného starosti 
a unaveného z každodennej práce, aby bol 
vždy schopný plne sa sústrediť na diela 
najvyššieh umeleckých a myšlienkových 
a mbícii. A proste tak, ako sa chodí človek 
re'kreovať do prírody, do hôr, môže sa rek
reovať aj istým druhom umenia, jedným 
z ktorých je bezpochyby opereta. 
· Dôležité je priznať toto otvorene a ne
stavať pred takýto druh umenia k ritériá, 
aké staviame pred náročné diela svetovej 
kultúrnej histórie. Ak konečne takto, 
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s otvorenými kartami si povieme čo od 
operet y čakáme a čo od nej chceme, po
môžeme tým operete samej a pomôžeme · 
najviac jej t vorcom. Bude sa im oveľa 
lepšie dýchať i pracovať, lebo budú ko
nečne vedieť, že sa od nich neočakáva, čo 
nemôžu dať, že sa od nich žiada vkusná, 
n a umeleckej úrovni stojaca zábava, že 
sa od nich žiada, aby vracali ľuďom pocit 
radosti a aby ľuďom túto radosť rozdá
vali. A to je iste nemalá ľudská, s polo
čenská i umelecká ú loha. 

Ili 
špecifikom operety je a rozhodne bude 

i musi zostať, veď inakšie by opereta 
prestala byť operetou, zábavnosť, ľahkosť, 
oddychovosť. To však neznamená zniže
nie, alebo akési negovanie _ideových me 
r adiel. Tie zostávajú pre o·peretu platné 
tak ako pre ktorýkoľvek iný žáner alebo 
druh umenia. Ide len o to, vedieť si ideové 
meradlá správne stanoviť a rešpektovať 
ich. Alebo možno povedať: ideovosť ·ope
r ety je v jej zábavnosti. A problém zábav
no~ti nie je problémom jednoduchým, lebo 
práve opereta, jej minulosť a často ešte 
aj prítomnosť n ás poúča, že aj pojem 
"zábavnosť" si možno vysvetľovať všelijak. 

Je všeobecne známe, že dobrá komédia 
je m atkou · operetného libreta. Dnešná 
československá, ľudovodemokratická, ba aj 
svetová dram atická t vorba neoplýva práve 
bohatstvom dobrých k omédii. Tento krí

_zový zjav svetovej dramatiky sa prirod
zene prenáša aj na operetnú produkciu. 
Svetovú aj našu. Problém to iste nemalý, 
ved' fakt, že dobrých nových operiet vzni
ká neuveriteľne málo, spôsobuje ťažkosti 
dramaturgiám operetných divadiel. Podo
·bajú sa ako vajce vajcu a prakticky každ,:i 
.dobré dielo koluje od divadla k divad~u 
a súčasne podmieňuje, že sa tzv. klasic,

'kých operiet hrá eš te st ále veľa,, N~
tvrdím, že keby bolo dos t atok 4obrých no 
vých oper iet (či musicalov, . )~u!lobných 
k omédii a pod. - o týcht~~problémoch 
až ďalej) by sa tzv. klasika .q~hrala. Hralo 
by sa jej však podstatne: menej a hrali 
by sa z nej naozaj iba t ie najlepšie diela, 
k torých hodnoty sú nespotné a dokáza-
teľné i dokázané. , . :· ·. 

Je faktom, že sklad&:t~ŕÓ.v~- a to skla
dat~ľov schopných -:-:; :;je .f!.a svete oveľa 
viac ako spisovatel'ov .komédii, o libretách 
·a libretistoch už .. ani neqóvp riac. 

Zdá sa teda, že problérr(operety a naj
mä jej regenerácie je úzko s pätý s rozvo
jom a oživením dramatickej tvorby kome
diálne j a čas ukáže, dokedy táto, iste 
prechodná, stagn~cia potrvá. 

1.06 

IV 
V s úvislosti s už nazt:J.ačeným problé

mom treba sa vysloviť aj k pojmu, ktorý 
dnes .,vládne slfe tom", používa sa často 
oprávnene i neoprávnene, pr oste je mó
dou. Je to termín: musica!. Toto čarovné 
slovko sa stalo okr!dlenou frázou, v ústach 
mnohých snobstvom, ba niektorí tvrdia, že 
iba a výlučne len mu5icai môže operete 
vrátiť stratené pozície. No, ide t u zrejme 
o zásadné nedorozumenie. čo t o vlastne 
mus ica! je? 

V prvom rade treba povedať, že je . to 
skráten á forma anglického termínu Musi
cai Comedy - hudobná komédia. Amer i
čania, so svojím zmyslom všetko skracovať 
a zostručniť vravia jednoducho - musi
ca!. Dejiny americkej hudby zaznamená
vajú, že musica! vznikol už v 6). rokoch 
minulého storočia. Pokiaľ máme možnosti 
konfrontácie ~pomínaných diel, j e prav
depodobné, že to boli c;~ké5i obdoby ľu
dových spevohier európskeho typu, prav
daže už aj v tých časoch poznačené prv
kami, ktoré americké hudobné divadlo 
ovládajú podnes. Tradícia anglických mu
s ic-hallov prispeJ.a tiež svojím dielom. 
Napospol až do 20. rokov tohoto storočia 
nemožno hovoriť a vykryštalizovanom žán
ri. Až dvadsiate roky prinášajú so svojou 
hospodárskou prosperitou nebývalý roz
voj a rast hudobných divadiel v Amerike 
a pojem musica! sa stal označením pre 
produkciu divadiel takéhoto typu. 

Je paradoxné, že za prvéh o t vorcu 
naozajstného musicalu sa považuje - Ru
dolf Friml, náš dobrý známy, ktorého tvor
bu poznáme i v našej vlasti. A potom sa 
zrazu pohla lavína. Mená Kern, Bernstein, 

.Gershwin, Porter, Ber lin, Loewe, Rodgers 
a desiatky a desiatky ďalší2h, zaplavili 
Ameriku die lami, ktoré v sebe obsahujú · 
prvky nesporne európskeho pôvodu v no
vej syn téze opery, činohry, bale tu, panto
mímy, kabaretu a všeličoho možného i n e
možného. 

V poslednom dvadsaťročí sa s láva i vplyv 
musicalu rozšírili do Európy a zvesti o je
ho dokonalosti · prenikli až k nám. Prav
daže zvesti hovorili iba o niekoľkých 
veľmi populárnych tituloch, ale . a j tak sa 
začalo hľadieť na .musica! ako na spásnu 
hviezdu na nebi hudobného divadla, ktorá 
pomôže nahradiť starú a zlú operetu čímsi 
novým , dokonalým a moderným. 

Až napokon praktický a konkrétny styk 
i možnosť oboznámenia s a s musicalom 
ukázal, že krik okolo musicalu bol planý. 
Ani musica! nie je všeliekom. A nie je 
ani dokonalý. Zo stovák mus.icalov :môžeme 
dobrých musicalov naráta~ .,:Jl:a prstoch 

dvoch rúk. A to za obdobie 50-ročnej 
konjunktúry je dosť málo. Opereta ich za 
obdobie od svojho vzniku do konca minu
lého storočia m·á rozhodne viac. Nejde 
však teraz o číselné porovnávanie. Iďe 
o princíp. Je musica! niečím novým a kva
litatívne iným, ako bofa opereta ? V pod
state nie. Len v detailoch. Vo svojich 
vrcholných dielach má však musica! pred 
operetou jedno nesmierne plus: úroveň 
libriet. Pritom však nezabúdajme, že 
99 % musicalov má tiež libretá na úrov
ni ,.Na tý louce -zelený". Ale t ie, ktoré 
dnes už registrujeme ako úspechy tejto 
tvorby, s ú rozhodne po literár nej stránke 
ďalej, ako sa doposiaľ dostali všetci európ
s ki libretisti. 

Nevdojak znova musím podčiarknuť to, 
čo bolo už povedané: kvalita novej tvorby 
je priamo závis lá na kvalite literárnej 
predlohy. A to nechcem tvrdiť, že by sa 
dobré libreto nedalo zle zhudobniť. Pri 
dobrom tex te je však pravdepodobnosť 
kvality diela oveľa vyššia. Uvedomme si 
však ešte niečo. Naj lepšie musicaly 
vo veľkej väčšine prípadov tiež nespra
cúvajú pôvodné námety. Stači vymenovať: 
West Side Story - súčasná parafráza 
Rómea a Júlie. My Fair Lady - adaptácia 
Pygnnaliona. Kiss me, Kate - šikovne 
zdvojený dej komédie Skrotenie zlej ženy. 
Candide - libreto podľa Voltairovho 
Candida. Loď komediantov - skvelá dra
matizácia románu Edny Ferberovej. Vo vý
počte by sme mohli pokračovať. Z toho 
možno usudzovať, že americkí libre'usti 
nie sú ďalej ako európski. Musica! 'má 
však viac šikovných a podnikavých ľudi. 
Angličania sa už poučili. Majú svoje· mu
sicaly Club Pickwickovcov, Olivera Twista. 
Francúzi chystajú premiéry Bel Amiho 
aj Troch m ušketierov. Treba teraz iba ča~ 
kať, ktorý z našich klasikov padne za obeť 
(v_ ústave Dej ín slovenskej literatúry by 
as1 boli infarkty na bežiacom páse) tej to 
svetovej horúčke. 

.. ~c:~no._ a to m~ž~o po'v_aŽovať za naj
vacsm zasluhu, pnmesol musica! ako prí
spevok k obrodeniu operety. Hudbu. Hud
bu, k torá je živ:.á a súčasná a ktorá veľmi 
presne r eaguje na všetky impulzy a nebojí 
sa s nimi , experimentovať. Je moderná 
a pritom pÓčúvatel'ná i stráviteľná aj ' pré 
ľudi odchovaných Straussom, je v m!j · aj 
to, čo dnes opája našu mládež. Je to sice 
rafinované, ale vyskúšané a zdá sa, . že 
aj rozumné r iešenie. U nás máme gene
r áciu, ktorá chodi na Leh ára. A mládež 
chodi n a Šlitra a Krautgartnera. V mu
~icale j e ~a leká~nický~,}váh:'lclt_, odvážený 
~ ~en Lehar, ale Je tam :'{ .. húJJ1eľlniere aj 
Sh tr. Je to síce veľmd!ihéinhý ·príklad, 
ale v podstate je to tak. 

Venovali sme problematike ·musica lu 
trochu viac miesta zámerne. Zdá sa však 
že legendy, ktoré opriadali Jn)lSiCal sa roz~ 
r~stali do tej miery, že . ii!Q bolo t r eba 
t rochu uze~niť. Pre prax je ' ŕq,z,J:t~9,ujúce. 
aby b?lo d~elo dobré po hudobnqi .aj lite
rárneJ stranke a mvslím, k aždému bude 
jedno, či bude nies( označenié musical 
alebo opereta. Nikomu totiž doteraz n e
vadilo a ani to úspechom diela neotriaslo 
keď Kernova Loď komediantov a Bernstei~ 
nova Candida dokonca naozaj v pôvodine 
označenie "opereta" majú. · · 

v 
Problémy žánru však nekončia problé

mami ,.čo hrať". Žiaľ, stále nástojčivejšie 
sa vynára otázka .,s kým hrať a ako hrať". 
Starooperetná schéma (prvý pár, mlado
komický pár, starý pár · atď.) zanech ala 
n_eblahév stopy. v kádrovom zložení prak
ticky vsetkych operetných divadiel. Súbo
ry boli podľa ta_kej to schémy budované 
a v podst~te ,sú ~o~ľa t ejto schémy i po
dnes doplnane. N1e Je okrem toho nijakým 
ta_joms~vom, že vek!)VÝ priemer oper et
nych suborov je pomaly horší ako na na
šich JRD. Darmo, aj operetné hviezdy 
starnú a mladých? Tých niet. Niet icb 
z viace1·ých príčin a pokúsim sa niektoré 
spomenúť. 

Prv však treba podotknúť: naše 'óperet
~é div~~ll~ sú ~ivadlami r epertOárovými, 
c? znac1, ze stnedavo m ajú v re pertoári 
mekoľko titulov, ktoré sa v ,pravidelných 
o~menách hrajú. To pri dnešny'čh. · pod,
mtenkach znamená značnú pris'pôsobiv~sť 
súboru, kedže v jeden· večer hrá riapr. 
Straussovho Netopiera, v druhý večer m·u:.. 
sica! Keď j e v Ríme nedeľa, v tretí večer 
Veselú vdovu, nasleduje hoci hudobn á ko
média Ohňostroj, potom musical My Fair 
Lady a pod. Okrem toho sa hrávajú i malé 
hudobné komédie , hry z r epertoáru Oslo
boden ého divadla atď. To je iste pre sú
bor veľké · ' >l:'Ozpätie úloh. A v praxi.: je 
zriedkavé; aby .jeden herec mohol ·:.vôbec 
Obs~ahnuť '<dókonale takýto repertoál'OVý 
reg1ster. Preto by súbory mali ma.ť ..- he
rec.k~ re~ervy, aby mohli robiť pru,žnejšiu 
politiKU 1 v nasadzovani hier i v obsadzo
vaní ·· hercov. Za danej situácie by mali 
mať, resp. by museli mať operetné' sú
bory ;všeumelcov, spevákov, . k t orým by 
nerob1! problém trebárs jeden. , )lečer spie
vať koloratúrny soprán a na druhý v.ečer 
šansón. To je však zriedkavo usk:utočni-
.teľné. . 

L>alej si treba uvedomiť, že väčšil'la 
-sve tových úspechov č i už operiet, musi-
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"-calov, alebo čohokoľvek čo spájame pod 
'názov hudobno-zábavné divadlo, spočívalo 
práve nielen v dokonalosti predlohy, ale 
aj v dokonalosti interpretácie. Na Západe 

·niet skoro hudobných divadiel, ktoré by 
mali stály súbor. Na každú premiéru sa 
.angažujú sólisti, ktorí hrajú komédiu 
pokiaľ na ňu chodia ľudia. Potom sa na
študuje nová hra, pre ktorú sa angažuje 
znova súbor sólistov. Takto sa potom stá
va, že obsadenia sú priam ideálne a náv
števník má pocit, že úlohy sú hercom 
priam "šité na telo". U nás tento systém 
nie je možný. O to viac mus! byť operetný 
súbor mnohostrannejš í, teda oveľa lepšie 
pripravený. 
Vráťme sa teraz k otázke kádrov v ope

retných divadlách. Naše umelecké škol
stvo nevychováva pre žáner operety nijaký 
dorast. Vychováva jednostranne buď adep
tov opery, alebo adeptov činohry, pravda
že i baletu. Vychováva dokonca bábko
hercov. Adeptov operety však nie. Okrem 
toho sa mladým ľuďom na školách sústav
ne, týka sa to tak činohernej ako aj oper
nej zložky, vtlka názor o menejhodnot
nosti operety ako takej. Je to všeobecná 
psychóza, hoci opera nebude lepšia tým, 
že bude horšia opereta a ani činohra sa 
nestratí pri dobrej operete. Pritom je 
,známe, že na naše umelecké školy pri
.chádzajú mnohí ľudia, ktorí by mali t a
lent pre operetu, tento sa však v nich 
nerozvíja, naopak, potláča sa zámerne. Na 
školách každý chce byt buď Hamlet, alebo 
Higofetto, hrať buď Júliu, alebo spievať 
Fidelia. Končí to potom často tak, že žiak, 
·~torý mohol absolvovať ako talentovaný 
umelec pre žáner hudobno-zábavného di
vadla; končí ako zakomplexovaný operný 
sólista' niekde v sbore, alebo je nešťastný 
večným neúspechom v činohre. A to iste 
nie je zdravé. 

Bolo by načase, keby sa zodpovední 
pedagógovia nad takouto praxou našich 
umeleckých škôl zamysleli. A uvedomili 
sl, že mnohí veľmi veľkí umelci sveta sa 
vôbec nehanbia vystúpiť v operetách, či 
musicaloch, nappak, považujú to za ne
smierne ťažkú úlohu, na ktorú sa dlho 
a zodpovedne pripravujú. Naša prax škol
·skej výučby na to celkom zabúda. · 

Samotná metodika výuky na školách 
-oboch smerov má svoje nedostatky, ktoré 
sú iste spôsobené viac iba nedôslednosťou 
~o . zámerom. Pri činohercoch sa podce
ňuje hudobná výchova, adepti opery zasa 
podceňujťi, alebo zaznávajú herecké ško
lenie. Najmä v operných triedach je he
recká výc5ova celkom nedostatočná, stačí 
sa pozrie( na absolventov školy ako .,hra
jú'\ v opere a vidíme pravý obraz, ako 
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.. vážne" sa chápe herecká výchova. Sa
mostatnú kapitolu by si zaslúžila výcho'!a 
tanečná a rytmická. Pohybová kultúra 
absolventov činoherných tried je na 
oveľa vyššej úrovni ako v triedach oper
ných. Moderné divadlo si žiada od herca 
i speváka vera. Kladie naň mimoriadne 
nároky. Spevák, ktorý neovláda pohyb, ta
nec, sám musi pociťovať potrebu znalosti 
všetkého, čo môže v divadle raz k svojmu 
osohu využiť. 

V speváckej výchove nám pomaly ale 
iste narastá ďalší veľký problém. A to 
problém vytvorenia slovenskej speváckej 
školy. Pri všetkej úcte k pedagógom spe 
vu, k ich mnohým záslužným výsledkom, 
nemožno sa nezamyslieť nad tým, či ne
dozrel už čas konečne ju vytvoriť. Pomaly 
už nepočuť mladého speváka spievať otvo
rené slovensk-é .,a'', slovenské "e", čo iste 
je dôsledkom maďarského, či nemeckého 
tvorenia vokálov. Tieto vplyvy sú dosť 
zjavné a rušia návštevníka i skresfuj'ú 
umelecký zážitok. Okrem toho je stále 
ešte zlá artikulácia spevákov. Nerozumieť 
čo spiev-ajú, čo možno v opere nevadí, 
ale z pozicie žánru, z ktorého je aj tento 
článok písaný, sa nemožno čudovať, ak 
'PO zlepšení artikulácie a tým aj zrozu
miteľnosti sp!evaného textu voláme. 

Obdobná je situácia i pri výchove reži
sérov, dirigentov i choreografov. Stará 
garda, ktorá režírovala už pred 30 rokmi 
nemôže predsa už splňať úlohy, ktoré kaž
dým dňom i rokom sa stávajú zložitejšie 
a náro·čnejšie. Nie je myslitefné obrodzo
vať, či zvyšovať interpretačnú úroveň hu
dobno-zábavného divadla bez nových štá
bov vedúcich pracovnikov v divadlách, bez 
štábu autorov, ktorí chápu, že kálmánov
sko-lehárovská éra aj v operete definitiv
ne pominula, že svet pokročil a že hudba 
tento krok vpred musí tiež registrovať. 
Je paradoxné, že kým v našej opere skla
datelia toto pochopili, v operete doznie- · 
vajú časy minulé dosť intenzívne. 

• • • Opereta žije a bude žiť. Jej život ne-
zlikviduje nijaké uznesenie a administra
tívne opatrenie. Môže ju však v miestnom, 
či regionálnom meradle umttviť totálny 
nedostatok kádrov, ktoré by ju pesto
vali a rozvíjali. Ak sa o toto umŕtvenie 
operety snaží naše umelecké školstvo, je
ho zámeru sa darí. Vo svete však hudob
no- zábavné divadlo, nech sa ono už samo 
nazýva ako chce, prežíva mohutný a impo
nujúc! vzrast, ktorý je zárukou jeho ďal
šieho vývoja. Držíme mu palce! 

Dalibor Heger 
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KRÍZA 
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JEDNÉHO 
ŽÁNRU? 

O kríze a krfzach sa toho v poslednom 
čase napisalo a r:ar?zprávalo dosť a dosť. 
T~nto neľubozvucny pojem má v našom 
dtvadeln~ctve pozoruhodnú konjunktúru· 
krfza ~tvadelnictva, kríza návštevnosti. 
kríza dtvadla ako inštitúcie vzhľado • 
vpád televízie do jeho kedysi výsad~ý~~ 
vod, kriza operety a neviem ešte aká iná 
Rozhodn~ tým. nechcem povedať, že by šl~ 
o pla~é Jeremtády a neodôvodnené výlevy 
bolestmstva; situácia nie je práve ružová 
a . nemá cenu schovávať pred tým hlavu do 
ptesk_u. P_rekvapuje ma však, že sa až 
dote_:az mkde ,nehovorilo - aspoň sa ne
pamatám - o kríze baletného žánru 
A so_:n presvedčený, že taká . kríza tu je. 
na~ľse clm-ďalej tým zrejmejšia a citer: 
n~Jsta. T~kyto stav, prirodzene, nevznikol 
o razu, tde o dlhodobý latentný proces 
ktorý pozvoľna na.l}lodáva organizmus náš: 
ho. ba!etu, pozvoľna obmedzuje a podvä
ZUJe ~eho tvorivé sily, znemožňuje jeho 
zdra~y. r~zvoj a v porovnani s. inými for
:_namt Javtskového umenia ho odsudzu ·ena 
ulohu vysloveného autsidera J 

Nij~ko- si netrúfam, .analyzovať a vy
medz!~ vsetky pričiny, ktoré viedli a vedú 
k dnesnému ne utešenému stavu Pok- . sa tu . · ustm 

vyme~ovat len niekoľko krizových 
momentov, co majú na tom levi pod· l 
a spolu s iným vytvárajú okolo náš~o 

~~letu. začaro~_aný kruh, v ktorom je . od.!. 
-~deny rozpactto a bez perspeku"'y pre-' 
s apovať na jednom mieste-. . • 

Predovšetkým by som chcel povedať ž·~· 
s~: - va~i všetci, čo m áme s. baÚtom 
meco spolocného - roky podliehali zYiášt
n~mu druh~ sebeklamu. Zvykli sme si··vi . 
dteť na 12asom ~al~te len klady, radostn~ 
::ne konst~.tovalt ~eho úspechy; kvantita; 
v ~ny rast, emanc~páciu z bývalého bez-' 

Y?radn_ého podructa opere hovorili srn . 
o ~e~o .~oraz vyššej spoloče'nskej prestíž{ 
o ~e • o t eovom raste a priamom podieľ ani 
P~l rormovaní nového človeka: v duchu 
vseobecne noseného" opt' . d • " · tmtzmu sme 
rre~_ve cene opakovali frázy ä fa ešte 
-~ste a radostnejšie ", aplikované n~' ná~ 
z ,er. ~egat~vne stránky vývoja sme s· 
bud nevs ímah alebo pok'-dali · h b 1 

- . •. "' IC za ez-
vy~n~n:né .,tazkosti rastu", ktoré milo~ 
srdny cas akosi automaticky zotrie pri.: 
pa~n: za drobné (pravdaže len d~obné 
velke sa nevošli do optimistických pers~ 
pektrv} neduhy, ktoré ľahko vylieči A te
r~z odrazu s úžasom zisťujeme ·• -
mč nevyhojil, ba naopak, že ti~ ~~o~!: 
~;!u~y pre:~stli do ťažkej choroby, pri 

eJ pomoze len r adikálny operatívny' 
zásah. 

Ale prejdime teraz k véci ! 

SOCIÄLNE POSTAVENIE BALETN'fCH . 
• Kedysi za prvej republiky písal Joe Jen
~'k s hor~osťol.l o .. proletároch v trikote" 
• yslel tym tanečníkov alebo _ ··ako 5~ 
dodnes hovorí s markantným ostňom pri-

UMELCOV 

hany - .,baleťákov". Od tých čias u I ~
nulo yera vody, uskutočnili sa prevr!'t~é . 
spolocenské zmeny zmenil sa a z'! ~. 1 celý á' • · ' epst. n s z tvot, umelecké podmienky, a 
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~menila, sa do veľkej miery aj situácia 
baletných · umelcov. Lenže - a to treba 
povedať celkom úpr imne - nie na.toľko, 
aby sme si mohli spokojne p:>šúchať ruky. 

Najvýraznejším ukazovateľom sociálne 
ho postavenia pracovníkov určitého g_dbo
ru je výška odmeny za prácjl. ktoťl\: Im 
spoločnosť pririekne - na !le.1 .s~ ,be~prv~
stredne prejavuje oceneme · JeJ dole.zl
tosti, významu, potreby. V tomto zmysle 
je na tom náš balet biedne. Absolventi 
tanečný~h oddelení štií.tnych hudobných 
konzervat órií (ich absolutórium je na\ 
úrovni maturity)" nastupujú v divadlách' 
s tisíc korunamf.:.hrubého príjmu (z čoho 
lm hodný diel pohlti daň); platové prie
mery u krajských súborov sú medzi 1250-
1350 Kčs brutto, čo je hrubý odhad, _lebo 
u každého divadla je to trochu iné. Vceí
ku· však možno povedať, že platy taneční- · 
kov· sú v priemer e citeľne menšie ako 
platy k valifikovaných robotníka·'·. P r itom 
ide o prácu veľmi ťažkú, o naozaJ "tvrdý 
chlebík". Citujem MUDr. Josefa Glťícksma
na, odborníka, kto rý sa zaoberá výskumom 
fyZiologického vypätia v, je~notlivýc~ Ufl!-e
leckých odboroch: "Z hlad1ska kalonckyc~ 
strát patrí profesionálny tane~. balet medz1 
fyzicky najnamáhavejšie povolania vôbec. 
Prácu tanečníka možno porovnať, povedz
me , s osemhodinovým n:>sením ťažkých 
bremien. ·napríklad oceľových tyčí, alebo 

A tieto zmeny potom podstatn e skracujú 
umelecký život tanečníkov, ktorý je i tak 
neobyčajne krátky: najvyššia_ výkormosf 
je medzi 25 až 30 rokmi .. .'' 
Zhrňujem: ťažká práca s najvyššou úra

zovosťou a krátkou ,.životnostou", navyše 
práca umeleckí\, .ktorú nemôže vykonií.vať 
k aždy, ale vybraní disponovaní a odborne 
školení jedinci. K tomu všetkému je výšk a 
ich odmeny celkom neúmerná, ba v m no
hých prípadoch, najmä u začiatočníkov 
s ohľadom na ich vysokú kalorickú spot re
bÚ dbkonca' a j pod hranicou fyziolo9Jické
ho' m1nirlia. ' (K ťomu dodávam. že u taneč
níkov takmer odpadá možnosť vedľajšieho 
zárobku, akú majú herci alebo speváci 
- rozhlas, film, televízia, koncerty atď.) 
Tanečník bY. mal jesť päťkrát denne hod
notnú a ľáhko stráviteľnú stravu "dáva
jťlcu telu cca 4000 kalórii denne", mal by 
.pravidelne spať najmene j osem hodín, ~al 
by ... Pia des iderla ! Mal by, nq nerrtoze. 
Nemôže dať celý svoj zárobok za jedlo, 
a ani by mu to azda niekedy nestačilo. Veď 
musi Úež bývať, -musí sa obliekať, musí 
žiť. "Mám v súbore veľmi usilovného a 
statočného tanečníka,". povedal mi nedáv
no istý náš choreograf z malého okresné
ho mesta, "bol predtým baníkom, zarábal 
2200 mesačne, a teraz u mňa mii. 900 me
sačne, no pri najlepšej vôli mu ne_môž~m 
dat viac. A tak mi pre neho zostava 1ba 
jedna kruto vtipná ú techa: nič si z toho 
nerob - veď väčšina umeleckých diel 
vznikla v biede ... " 
Veľmi bolestnou a ak tuálnou skutoč

nosťou, ktorä priam zmrazila psychickú 
atmosféru vo všetkých našich baletných 
súboroch, je zrušenie dôchodu za vyslú
ž·ené· roky, podľa ktorého m al tanečník 
právo na plný dôchodok po 22, u sólistov 
po 20 ·rokoch divadelnej činnos ti. Táto 
nesporne spravodlivá a múdra sociálna vy-

so skladaním uhlia z vaoónov, a lebo ešte 
skôr so žatevnými prácami, kde je asi rov
naká strata k alórii a úby tok tekutín pote
ním. Z umeleckých odborov vedno s di
rigovaním ·-je is te n'ljnamáhavejšia ... 
Kalorické. straty tanečníka sú zhrubá 
5000 až 5500 Ka: Pre ?orovnanie: u diva
delnej techniky je to asi 3000 až 3500 
kalórií, a verte mi, že nosiť ťažké· k1,1lisy 
nie je med, je to drin e. ! Vážil som taneč
níkov pred pi;"edstavením a po ňom: úb·,,tok 
na váhe bol od jedného do troch kilo
gramov; a takých predstavení sa niekeJy 
nazbiera pekný oočet. No to sme ešte 
vždy len pri fyzickej námahe, k nej treba 
prirátať äj veľké psychické zaťaž=nie . 

Takzvané testy (lm.vv nám ukázali, že 
balet je }<:rajne n e.mähavý aj po t ejto 
stránke. Mozoq tanečníka je, povedal by 
som, namáhanÝ na druhú: musí si pamä
tať hudbu (ako spevák), a popri tom m á 
aj svoj pohybový t ex t (ako činoherec ) . 

S maximálnym fyzickým a psychickým 
vypätím, a t ým stúpajú cou únavou sú
visí potom logicky aj vysoká úrazovosf, 
ktorá je zo veetkých povolaní v balete naj
vyššia. So zreteľom na značné repertoá

. rové zaťaženie sa totiž často nedoliečia · 

moženosť, ~zavedená u nás podľa soviet
skeho· vzoru, bola teraz zlikvidovaná, a to 
žiaľ, bez predchádzajúce konzultácie s od
borníkmi a bez presnej znalosti špecifiky 
a potrieb zanedbávaného tanečného žánru. 
Je to zneuznanie profesie, a dôsledky toho 
môžu byť naozaj: neblahé ... 

Najnovšie, vari od l. januií.ra 1965, platf 
pre tanečníkov normálny invalidný dôcho
dok ako· pre iné zamestnania; majú právo 
h!á>iť sa po desaťročnej činnos ti pred 
zvláštnou komsiou (napríklad po úraze), 
ktorá im môže prizn(!ť dočasnú alebo trva
lú invaliditu. Nemajú však nikde zabez
pečený plný dôchodok po 20, prípadne 22 
rokoch práce na javisku -· a som pre
svedčený, že táto komisia·· sa bude veľmi 
zdráhať priznať plný dôchodok povedzme traumatické zmeny, ktoré môžu nakoniec 

zapríčiniť trvalé klbové a šľachové zmeny. 
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40-roč!lén;u č~oveku, k torý už nemôže 
vykonavat s_voJe povolanie, či z fyzických 
alebo _ estet1ckých priSin, ale "inak" j~ 
zdravy a mohol by vykonávať iné zamest
na~ie. Ale aké, .s ohľadom na mnohoročnú 
a uzku špecializáciu? Túto o tázku obá
vam s~, ~i komisi_a sotva položí. Vý;ledok: 
ta~eč~1c1 sa budu zubami-nechtami držať 
pn, d;vadle a s tanú sa mu nevyhnutnou 
príta~ou - d~vadlo totiž ani nemá právo 
samo navrhnuť tanečníka do invalidity 1 · 

Ano, bola by tu ce3ta: terminované zmlu~ 
vy, al~ vte~y by musel{ byť baletní umelci 
odmenova~~ za svoju ťažkú prácu nepo-
merne lepste ako doteraz. ' 

Kto z mladých bude v danej situácii stáť 
eš!e o kariéru pri balete ? A ako bude 
m_ocť balet existovať bez pravidelného a 
vyda~ného ~rílivu čerstvej mladej krvi? 
Nl~ . J.e ·to ·vsetko de facto rozsudok 
doz1t1e"? .,na 

v V te j to kapitolke by sa dalo hovoriť 
este o ~ohých iných problémo::h. Naprí
k lad 0 lstom nedocenení tvorivej práce 

choreografv~v~ ~torí sú odmeňovaní rovna
ko ako re~Jsen, hoci naštudovanie baletu 
predstaVUJe vnepomerne väčšie kvantúm 
práce ako nastudovanie činoherného textu· 
alebo opery ; choreograf sám je tot iž tvor_: 
c.om vlast ného " tex tu" baletnej inscenácie,' 
hbreto _ tu ~name ná len najhrubšie roz
vrhn~tle d~Ja, a nie ho tový predpis kom-· 
pozfcte . dtela. Iný problém vyvstáva 
': oblast1 t eórie tým, že pre ňu neex istuje 
Jediné vedecké pracovisko, umožňujúce so
l!dnu a sústredenú bádateľskú činnosť 
N~p?kon i priestor vyhradený tan:čnej 
I_m~ike V, novinách a odborných časopisoch . 
Je cim ď~!ej tým menši; a tento nedosta
t?k neľ?oze vynahradiť ani vznik špe::ia-' 
hzo~anych Tanečných listov pre nepomer
ne uzky okruh ich odberateľov a teda aj 
obmed~ený vplyv na š iroké masy čitatel'ov. 
Za zml:nku stoji a j to, ž e dosiať ani jeden 
tanečny umelec nebol uznaný za hodného 
titulu n árodného umelca. 
Ce~ý _komp~ex problémov vyrastá ďalej 

z velm1 nepriaznivého stavu nášho 

TANEČN~HO ŠKOLSTVA 

0 tom, že_výchova našich baletných pro
fesionálov Je pojpsa, vieme už pekných 
pár rokov. ":eľmi o tyorene sa o tom disku
tova lo napnklad na Fes tivale súčasného 
bal~}U ': Brne pre d piatimi rokmi. Prax 
totlzv ukaz~la, že štvorročné (dn ~s pä :roč
né ) s~oleme tanečnlk<iv na tanečných od
delen!ach pri štátnych .h udobných konzer
vatónách nes tačí na vychovanie zdatného 
profe~_IOnála. Zriadenie tanečných konzer
vató_ru bolo, prirodzene, oproti predvoj
novym a · voJnovým časom obrovským po
krokom, v:ed predtým štátne tanečné škol
s~vo pro5!e ner·x :stovalo. Lenb, keď za
Člatkom p~ťdesiatych r okov zaplnili absol
v:n tl :o>.soon tie najväčšie m edzery v balet
ny.ch kádroch .,starých" súborov a v novo
znadených ensemblo::h a po;>r i jedno
stranne uprednostňov<mých kv:o>.ntit atív
nych. ment~lách sa začalo hľadieť aj na 
kva.htu, ~aze.lo sa, že vtedajšia organi
zá~ta tanecného školstva bola brzdou vý
VOJa a celkom sa odhalil jej provizórny 
charakter. 
~ejde prito;n len o čas~vú krátkosť ško

!~m~ :- 0.~~l a ~ápornejšie pôsobí to, že 
ZJaCJ su pľlJlmam len vo svojich pätnás~ich 
rokoch, uprostred najbúr livejšieho fyzic
kého a n:en tálneho vývinu, v puberte! To 
je naozaJ európska rarita - začínať tak 
neskoro je z lekárskeho stanoviska čfry 
nezl?ysel a krivda pií.chan á na zdraví bu
dú.clch ta~_ečníkov. A potom, _absolventi 
pnchádzaJU do divadla až dvadsaťroční 
(u chlapcov sa ~nástup posunie o ďalšie dva 

roky v ~r~zenčnou službou, od ktorej sú 
t~n~cn~c1 v v SSSR a niektorých iných socia
h~tJckych stá toch rozumne oslobodení) a 
kym sa dostanú k sólistickým úlohám 
uplynie e_šte ~o~ne času. Je príznačné, ž~ 
u nás tr1dsatrocného sólistu po v až ujeme 
z~ mladého - pozrime sa napríklad na 
sučasnú situáciu v pražskom ND! 
~eď 31. januára 1961 vyšiel nový škol

sky zák_on, ~~ie~ujúci sa aj o zriadení 
tar:ečn~J v devatrocnej školy (i keď treba 
pnznat, ~e- dosť vne';lrčito a opatrne) , na
stal~ v~lke nadseme a zdalo sa, že si
t~ávcJa Je končne rozumne a dôstojne vy
rtesená. Oj to~o času však minuli štyri 
rook~.· a vne_p~hh sme sa ani len o krôčik. 
D - _vatrocn~ sko]a. zostala na papieri a nie t 
am levn naJmenseJ nádeje, že by v dohľad
n?m ca_;;e mohla vstúpiť do života. Pri tom 
mk necakal so založeny'mi r ukam· k-

l 
. 

1
• . 1, ym 

v ce eJ s ave ~ dokonal_osti spadne "zhora". 
Naopak, osobi tná komtsia pri Ministers tve 
školstva a kultúry in tenz!vne praco vala 
vyše :?ka, pripravujúc vše tok potrebný 
n:ate_nal, ~udúce osnovy a kdeaký tech
mcky de~atl; baletná komisia éSDFU ve
nov~la tymto otázkam desiatky hodín na 
svo~1ch pravidelných schôdzach, ďalej na 
vec_l aktlvne spolupracovali početní o dbor
nic! z konze:vatôrii a iných miest. Cest o
va~o sa! schodzkovalo, 'Písalo, navrhovalo 
zdovodno':alo a tak ďalej , no nakoniec sa 
tá celá namaha ukázala zbytočnou _ jej 
prakti.cký výsledok sa rovn;Ú nule. Napriek 
všetkym starostlivo vypracovaným rozbo-
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rom sa naostatok urobila čiara cez rozpo
čet, odôvodnená nedostatkom financi! a 
potrebou šetriť. Nemám, .pravda, nič proti 
:;;poreniu, no nesmie sa v ňom zachádzať 
priďaleko; inakšie sa môže stať, že tam, 
kde dnes ušetríme korunu, stratime zaj
tra tislce. Tak je to, žiaľ, aj s úsporou na 
nešťastnej deväťročnej škole. 

Nezastierí!jme si, že profesionálna úro
veň našich baletných kádrov nie je vy
soká, že u niektorých menších súborov je 
dokonca celkom nepostačujúca, že náš 
balet po technickej stránke, v tanečnej 
interpretácii, stagnuje. Pritom nároky, 
ktoré naša socialistická spoločnosť kladie 
na ume lcov, a teda aj na umelcov baletu 
- sú logicky čoraz vyššie. To je priro
dzené, potrebné a správne. Potrebné je 
však tiež vidieť, že vzťah medzi spoloč
nosťou a umením, v našom prípade bale
tom, je vzájomne podmienený, dialektický. 
Ak spoločnosť žiada od baletu lepšiu prácu 

a kvalitnejšie umelecké výsledky, tak je 
tiež povinná vytvoriť preň priaznivé tvo
rivé podmienky. A to sa, žiaľ, dosiaľ ne
stalo. 
Počul som, že sa chystá predlženie· 

štúdia na konzervatóriu o ďalší rok. Mož
no by to prinieslo určité zlepšenie, nO> 
ruku na srdce - nie radikálne riešenie ne
dôstojnej situácie. Ak budeme takto 
donekonečna plátať záplatu záplatou, čo
skoro zaplačeme nad výsledkom. Máme 
znamenitých baletných skladateľov, cho
reografov, scénických výtvarníkov; naše 
špičkové predstavenia sa môžu pochváliť 
vysokou inscenačnou kultúrou, pričom by 
čestne obstáli aj v najtvrdšej medzinárod
rtéj konkurencii. Postrádajťí však vysokO 
profesionalitu, interpretáciu - a bez nich 
bale t prestáva byť baletom. Chýba škola,. 
ktorá by pripravila umelcov na najvyššej 
úrovni, schopných zdolať aj najnáročnejšie· 
úlohy. 

MEDZINARODN'2' STYK 

Písať o medzinárodnom styku českoslo
venského baletu je veľmi ťažká ·úloha pre 
celkom prostú príčinu - lebo takmer ni
jaký neexistuje. Spomeňme len tak náho
dile: v Prahe hosťoval od skončenia dru
hej svetovej vojny balet anglický, záhreb
ský, budapeštiansky, berlínsky, leningrad
ský, bukureštský, švédska skupina lvq 
Craméra, americká skupina Marce Cun
ninghama, a ze celý ten čas bol balet Ná
rodného divadla v zahraničí j ediný raz, keď 
sa s HailUšovým Othellom zúčastnil na 
berllnskych Festwochen. U iných súborov 
to nebude lepšie. Zahraničné cesty sa 
obmedzujú na akýsi "malý pohraničný 
styk" v rámci družby medzi divadlami čo 
najbližšie k našim štátnym hraniciam. 
Dodnes sa neuskutočnil veľký reprezen
tačný zájazd. Nie div, že tanečnlci blednťí 
závisťou, keď čítajú o úspešných umelec
kých turné sovietskych, maďarských a 
iných súborov. Alebo keď porovnávajú 
svoje nútené zápecníctvo hoci s našou 
operou, o hudobných telesách už ani ne
hovoriac. Balet je skrátka Popoluškou, níe 
je "zavedený" ako kultúrno-exportný arti
kel, hoci so zreteľom na svoju medziná
rodn(! zrozumiteľnosť ním nesporne je. 

Je vari už zbytočné opakovať pravdy 
o škodlivosti izolacionistickej politiky 
v umení obdobne ako vo vede a techniké. 

Dnes je to už celkom jasné v tom-ktorom 
odbore - iba v balete to ešte stäle ne
plati. V Európe sa každý rok usporaduj(! 
rozličné baletné festivaly, konkurzy, sťí
ťaže skupín aj jednotlivcov - no až na 
nepatrné výnimky spravidla bez našej 
účasti. Pritom viem - z vlastnej skúse
nosti - že záujem o československé ba
letné umenie je. Chýbajú však akékoľvek 
informácie, chýba akcieschopná agentúra, 
ktorá by vedela balet "predať". Vzťah 
monopolistického Pragokoncertu je podľa 
doterajších výsledkov zrejme k baletu ne
vraživý. Nejde tu, pochopiteľne, len o to, 
aby sa taneční umelci "pozreli za hranice", 
urobili si príjemný výlet (tak sa na to· 
'dodnes pozerajú mnohí ľudia), ide o to· 
vidieť, porovnávať, učiť sa, zlepšovať vlast
nú prácu, preraziť na medzinárorlnom fóre· 
a čestne reprezentovať úroveň našej so
ciali~tickej kultťíry. 

Uvedomujem si, že týchto niekoľko· 
poznámok ani zďaleka nevyčerpáva tému 
danú jej nadpisom. To by vyžadovalo· 
hlbokú zasvätenú analýzu, na k torú mi 
chýbal čas vzhľadom na redakčné t ermíny. 
Situácia nášho baletu - opakujem - je 
však podľa môjho názoru kritick~. Nech 
t ento článok príjmu t eda čitatelia ako· 
prvé vyzváňanie na poplach. 

Vladimír V ašut 

Z inscenácií ŠD v Košiciach 
Beethoven: FIDELIO, 
Lortzing: PYTLIAK, 

(k článku 8 . Krišku): 
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Krejčí: ZMÄTOK V EFEZE, 
Cikker: VZKRIESENIE. 

Foto: M. Litavská 
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STRAVINSKIJ a epizácia divadla 
PETER FALTIN 

Divadlo a predovšet kým divadlo hudob
né - ako sa sformovalo v minulom 
storočí, j e s vojou podstatou iluzívno-emo
cioná!no-lit erárna mašinéria. Vynechanie 
ho c:ik tor ého z u vedených fak torov by zna
menalo podstatné ohrozenie exis ten :::ie 
opery. V opere bolo treba prežívať osudy 
h rdinov, k tor! o nich s ami s pievali krásne 
árie, opera bola postaven á na efektnej 
fabu le a predvädzala sa na scéne, k torá 
muse la vzbudzovať ilúziu hodnovernej 
skutočnosti. Opera bola hra bez ohľadu 
na to, že v dej inäch kolísala vždy m edzi 
hepemóniou dramatičnosti a hu dobnosti, 
m edzi pôs::>bivosťou deja a podmanivosťou 
á rií. V obo:h prípado: h sa sn~žila o pr a v
du, a le vy jadrovala pseudorealitu ! 

Stravinskij mohol korunovať vHazstvo 
e stetiky h udobnej autonómie, objekt ivity 
a an tiemoc:iálnosti len v t om prípade, ak 
by sa m u pojar ilo vnútiť j u i opere. Zdalo 
by sa, že t en to kr ok znamenal pre operu 
smrteľnú r anu. Ťažko si bolo pr eds tavit 
vted?.jšieho a často i dn ešného hegemóna 
- r om an tickú operu - bez ilúzie, napí
n av(:ho s ujeta, f ilozofick ého kréda, emóc:ie 
a podm anivých á r ií. čo z nej os tane? Aký 
bude jej zmys el ? 

Vyslovme tézu: epick é hudobné divadlo 
je modelom antir omantickej opery. J e 
v n'lšom or!pade mojelom najzložitejším 
a najodvážnejším, lebo bolo jediným mo
delom, k torý S travinskij nenašiel a ne
mohol náj s ť histór iou úplne pripravený. 
Preto je útvarom syntetizujúcim. P reto je 
f ormou, v k tore j Stravinského filozofia 
i umenie vrcholia. 

EpL•:ácla neznamená novú reformu ope 
ry, ho:::i po Wagnerovi dozrel čas pre vy
stúpenie n ::>vého Monteverdiho. Znamená 
pokus o n ovú koncepciu opery. 

Oper y ? 
Tanečné burlesk a Lišiak, scénick é or a

tórium Oedipus Rex, pantomimická melo·· 
dráma Persefona , P r íbeh voj aka - v pod· 
t itule ktorého j e namies to žánrového ozna
čenia lakon icky napísané .,na čitanie, na 
hranie, na tancovanie"; jediná skutočná 
buffa Mavr a, pos ledné dieLo podobné ope
re - Živo t roztopašníka, prvý prerušený 
p okus o ortodoxnú operu - Slávik. A čo 
s cénické diver timento Svadba, antibalet 
Svä tenie j ar i, burleskný balet Petruška 

a seriál klasických .,balet blanche" zakon
čených Orfeom? Nie sú to ani opery ani 
balety. lebo sú to viac ako j edno i druhé, 
a pr edsa sú to i opery i balety. Sú to nové 
k va lity, ktoré vznikli pod hegem 5niou 
St r avinského jednotiaceh o stanoviska. Na
zvime ho epickým hudobným di vadlom. 

SLOVO A HUDBA 
Stoj í ono na platfor me revidovania pre 

doterajšiu operu, určujúcej afinit y s lova 
- h udby - deja. S tr avinskij pr iznal, že 
j e možné napísať hudbu na ne jaký t ex t 
(čo v piesňovej tvorbe urobil) alebo na 
n ejaký dej . Energicky však zamietol mož
n os f zaručiť hudbou jednotu deja a text u 
bez toho, aby sa nedosiah la na úkor j ed
nej z týchto zložiek, a t ak v s vojom dô
s ledku nep ôsobila komicky. Veď ako ináč 
pôsobí pre bodnu tý hrdina, ktorý v smrteľ
nej agónii spieva lahodnú trojminútovli 
á riu ? 

Možno t o bolo šťastné r iadenie osudu, 
náhoda alebo nevyhnÚ tnosť, že sa Stra
vim kij práve po dokončení prvého de j 
s tH kors akovovskej opery Slávik stre tol 
s Ďlgilevom, pre ktorého napísal svoje 
t ri veľké bale ty. A k ed po dokončení Sacre 
du printemps ch:::e pokračo vať v práci na 
S:áviko vi, nemôže už v štýle prvého dej
stva. Táto O_;Je ra j e svedectvom obratu 
Stravins kého od iluzívnej opí!r y k hudob
nému divadlu 2!1. s toročil. Nie náho dou 
v rovnomennej symfoni::kej básni (sie !) 
vylučuje v zmysle svoji::h nových zásad 
spievaný hlas a hudbe ponecháva iba funk
ciu vyjadriť seba, a nie slová textu. Na
miesto textu si za partnera hudby zvolil 
pohyb. 

TEÓRIA BALETU 
Nie j e ni j ako náhodné, že s a st~! balet

ným sklada teľom. Balet bol tou javis kovou 
formou, k torá mu poskytla model pre an
t iil uzívne a odsubj ektivizované divadlo. 
Pohyb sa stal súčasťou hudby. J e typickým 
a ideálnym baletným skladateľom nie pre 
t o, že vie napísať vhodnú hudbu k taneč
ným gestám, ale preto, že j eho hudba s a
ma vyjadruje a sugeru je tanečné gestá. 
Tú to azda nejasnú formuláciu vysve t lí 
s ám, popisujúc zrod Petrušku : 

.,P redtým, ako som sa p ust il do kom
ponovania · Sa cre, chcel som · napísať 
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orchestrálne dielo, v ktorom by mal kla
vír prevažujúcu úlohu - mal to by~ akýsi 
koncertný kus. Počas komponovama som 
si predstavoval odpútanú bábiku, ktorá 
svojimi diabolskými zvukmi .P:ivádza or: 

" chester do zúfalstva. Ten JeJ odpoveda 
hrozivými fanfárami." Z tejto pôvodn: 
orchestrálne koncipovanej skladby vzmka 
potom na Ďagilevov popud balet Petruška. 
Predstava pohybu tu bola však spojená 
s hudbou od začiatku, viazala sa a pod
mieňovala i zrod orchestrálneho diela. 
Ako ďaleko bolo odtiaľ k modernému ba
letu? K forme, ktorá t e nto pohyb prinesie 
na svet ktorá bude baletom svojou pod
statou ~ nielen pohybovým doplnením ryt
mov vnútorne nezávislej hudby? 

PIERROT 20. STOROČIA! 
Petruškom sa narodil typ Stravinského 

javiskového hrdinu; ktorý navždy ostane 
neživou bábikou, odľudšteným človekom, 
figŔ!rou bez subjektu. Bude detskou hrač
kou, ktorej často meníme šaty, a predsa 
je tá istá - lebo je mttva. Bude mímom, 
ktorý predpísanou grimasou a štylizova
ným pohybom bude čosi predvádzať, ale 
nikdy nebude nič prežívať. Petruška je 
tiež jedným z galérie pierrotov. Nie je 
však už Námesačným Pierrotom Schon
berga! 

Stravinského "sentiment" bude len ne
osobnou hračkou z vôle majstra. Baletný 
typ, ktorý žije len pohybom, gestom a ak
ciou, ideálne vyhovuje Stravinského po
žiadavke na hrdinu epického operného 
divadla. Divadla alebo - ak chcete -
anti divadla. 

Naivný dej bol v Petr~škovi _hn:ď pa:
ralyzovaný niekoľkými pnamym~ zas~hm~ 
Ilúzia je rozl?itá tým, z~ Pe~ruska _ J7 ~z 
divadlom v divadle. Prezívame emoc1í Je 
už vážne napadnuté tým, že v divadle sa 
hrá bábkové divadlo s drevenými figúr
kami ktoré môžu mať s emóciou len veľmi 
málo' spoločného, a ak predsa niečo, tak 
len to že túto emóciu hrajú. Z dreva vy
rezáv~ná balerína už nemusí prežívať a 
hystericky kvíliť ako živá p~inc:zná. P~t
ruška je modelom schizofremckeho hrdm~ 
života 20. storočia. Tu Stravinskij oddebl 
hudbu od dramatickej osoby - hudbu 
autentizoval, lebo už nevyjadru.j e hrdi~u; 
dáva mu len možnosť exponovat sa na Ja
visku. Petruška je neromantickým, od
cudzeným typom tragéda, ktorého indivi
dualita a subjekt sú -redukované na me
chanizmus Z!!Utomatizovaných stereotypov. 

DOSLEDKY PRE HUDBU 
Dej sa rozpadá na samostatné čísla -

tance, ktoré z hľadiska dramatického brz
dia dej. Prvý raz sa stretávame s prácou 
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s uzavret ými, vopred pripravenými taneč
nými formami, ktoré potom v Príbehu vo-: 
jaka zohrajú takú dôležitú úlohu pn 
definitívnom stvárnení profilu Stravinské
ho divadla. 

Krehkým až smiešnym P etruškom zničil 
Stravinskij heroického Siegfrieda:. Bolo 
potrebné vypratať z javiska zle nap?do
benú Valhalu a zahrať na javisku triv1álny 
prípeh - divadlo( !!), ktoré nechce byť 
skutočnosťou, ale hrou, ktorú _netre~a 
prežiť, ale na ktorej sa treba zab~va~. D;
vákovi treba bezohľadne pripommat, ze 
sedí v divadle, kde herci oblečení z a h r di
nov a zvierat á hrajú pre j eho zábavu 
a poučenie. . _ 

Tent o čin vykonal v "burleskneJ prl
hode" ktorú nazval - Lišiak. 

Ako' ďaleko je banálne a všeo.~ecne zná : 
my príbeh - rozprávka o hske,_ kto~a 
zláka kohúta, aby ho zožrala, na co pn
behne koza a kocúr , ktorí ho zachrá?t~ 
- od vážnosti libret a napr. Straus~oveJ 
Salome ! Tento r ozdiel n ie j e len roz~l.e_I:>m 
medzi drámou a fraškou, ale m edzt uce
Iom toho, čo sa v akejkoľvek podo~e n~ 
javisku deje. I Lišiak má _"dr~mat1cké 
momenty. Výber predlohy vsak Jasne de
monšt ruje zámer skladateľa: n_:o~obnou 
hrou vychutnať možnosti autono~1e po -: 
hybu i hudby - oJ:>~ce!_lst:'o n~sokovat 
vážnosťou, ale pobav1t dovt1pnostou: Me~ 
chanickv s a odvíjajúci príbeh za zv1er~ta 
preobleČených ľudí bol v r. 1916 S travm~ 
ského odpoveďou na Wagnerovu hudobnu 
drámu! A n ielen to. · • 

Lišiak predstavuje ďalší vážny vy~o
bytok epického diva~la: po~tava_ p:esta':a 
prežívať akciu a . Je od~udena ~b~- J~ 
predvádzať - hrat. Spev~k "nepreZlva • 
ale iba spieva v o rchest n . To_ bol~, ako 
sme už videli, t á formálna mahc~osť,_ k to
rá znamenala revolúciu. Demonst ruJe to . 
čo i najnechápavejší poch.opí: spev.ák n:á 
len spievať, lebo hudba Je na spt~vame 
a na počúvanie, a nie na to, aby vyJadrila 
hereckú akciu. 

Aká je táto akcia ? . . 
Smie šna a naivná. NefilozofuJe, nepro

klamuj e ideu a nemá t akmer žiadny_ zmy_
sel. Okrem jeqiného - je hrou ~a ~v1erata. 
Je triviálna. lebo táto hra m e. J~ ~od
st atná. Je príležitosťou pre m1m~:ku, ~ 
nie dramatickú akciu. Divák nemoze byt 
uchvátený notoricky známou fabulou. Tak 
bol nájdený dostatočne veľký priestor pr: 
hudbu. Tá vyjadruje iba s eba, lebo mc 
iné už nemá vyjadriť. V jedinom však za
ostáva Lišiak za nasledujúcimi d ielam i ; 
slovo má ešte sémantickú hodnotu. Ešte 
záleží - aspoň pre orientáciu v s u j ete 
na zmysle toho, čo sa spieva. 

SCHIZOFR~NIA OPERNÉHO HRDINU 
To všetko totálne rozbíj a divákovi ilú

ziu skutočnosti. V úvode partitúry čí
t ame : " Lišiaka m a jú hrať clowni, taneč
níci a akrobati . . . Spievané hlasy sedia 
v _orchestri." De j je na j avis ku pre dvádza
ny pohybovo-pantomimicky. Baletný skla
dateľ sa nezapr el ani v oper e, lebo balet 
preňho nie j e iba žáner, ale pohyb je 
sub~t-:nciou j eho umeleckého m yslenia. 
Rozsttepenie d ramatického hrdinu na toho 
k!o spieva, a .toho, kto čosi mimicky pred~ 
vadza, zasadllo smrteľný úder tradičnej 
oper~ a pochovalo navždy možnosť čosi 
prec1ťovať a vzbudzovať zdanie čohosi 
Javi~k~vý "h_;_din~ " nespieva tex t, a pret~ 
n ema co prezlVat a oktrojovať t oto pr eži
tie hľadisku. 

Javisková pos t ava Stravinského opery 
vyjadruje akciu pohybom , zatiaľ čo hudba 
j e už obrát ená iba k seb~ a vyjadruje len 
s eba. Os lobodenie h erca od spievania zna
mená súčasne oslobodenie hudby od sle
dovania hercových em ócií ; k liesni cestu 
od Wagnerovho "hudobn ého adresára ci
!~v" k hudobnej autonómii javiskového 
zanru. V mimick om umení našiel Strav in 
skij kľúč k vnúteniu svojej estetiky ope
r e; Operu . necháp~ dramaticky, ale mi
mtCky. NeJd; mu o vyjadrenie de j a, a le 
o ~okona~o~t h~dby, o výstižnosť pohybo
veJ a scem ckeJ akcie. Tát o s chizof rénia 
o per_ného ~_:_dinu .sa st ala p rincípom náj
~en;ym v LI~takovt, zdokonaleným a vrcho
hactm v P nbehu vojaka a Oidipovi. 
Oddeliť tanec od hudby sa rozhodol 

v tom čase aj v svoj sky koncipovanom 
" choreograf ickom divadle" - Svadba. 
~bo.r a orc~ester, k t orý je umiestený na 
JaVISku, sp1eva a hrá, zatiaľ čo svadobný 
obrad súčasne prevádza mimická skupina 
Mo_hli ~y sme povedať: skladateľ zjedno~ 
CUJe vsetko hu do bné - aj inštrum entál
ne ap vokáln e - do jedného komplex u, 
ktory chce byť sebestačným. Súčasne 
umiestň_uje t ento aparát na javisko, aby 
po prve: r ozbil ilúziu j aviskovej akcie, 
~.po dr~h~ : aby izoláciou od pohybu pod
cJarko l JeJ význam pre c elok. 

Tento počin, predstavený prvýkrát v Li
šiakovi a Svadbe, má i ďalší dôsledok pre 
e~izáciu Stravinského j aviskove j t vorby. 
AJ formálne osamostatnenie hudobnej zlož
ky dovoľovalo podriadiť j u výlučne hu
dobným z ákonit ostiam - koncipovať j u 
v absolútne hudo bných formách a r ešpek
t ovaním výlučne hudobných požiadaviek. 
~reto používa vždy ve dom e t ext , prípadne 
hbreto, " k t orého príbeh j e všeo becne 
z~~my. Chcel .som t ýmto spôsobom upria
miť pozorn~st pQslucháča, ktorý všetky 
anekdot y uz dokona le pozná, na hu dbu." 

ŠTYLIZÁCIA A STATIKA 
' 

. Nasledujúca javisková práca Pr íbeh vo_; 
Jaka r ealizuje s jemu v lastnou dôsled- ' 
n?sťou .uvedené princípy epického hudob
neho dtva dla: 

Hudo bne j e voľným sledom prísnych 
auto_nómnyc~ hudobných foriem, uplatňo
vanych vzhl adom na ich š tylizovanú vý
r azovú kva]!tu: t ango, po lka, chorál, po
chod , _valctk , ragtime, galop. Hudba 
r::~ledUJe _ dr~matickú líniu dej a, ktorý 
llc1 rozp r avac prózou, ale je aranžovaná 
v rá~ci svoj_ich výlučne autonómnych hu
dobny?h. fonem. ~ si milenci potrebujú 
vyznať lasku, pouztJe Stravinskij situačný 
~odel vo forme dvojhlasého chorálu. Aj 
~aska s,a l~n hrá. Nič sa tu neprežíva. Dej 
Je z _hlad1ska hudobného n eopodst at nený, 
Zt;odlla s a akási scénická kantáta : au to 
nomna ? udba je · ins cenovap.á pohybom 
neoso bneho typu. Nie je už interpretova
ná. 

Príbeh znamená dôsledné zahubenie 
hudobnej ilustrácie a iluzívnosti divad la. 
S~~vo, ktoré bolo_ ešt e v Lišiakovi aspoň 
s~c.asťou hudby, uplne m izne i z orchest
nsta. Str avinskij už nepotrebuje a nechce 
slová - stačí mu len hudba. Dokonca aj 
v ~udobnom divadle. Fabulu p r íbehu roz
prav~. vo veršoch akýsi predchodca ne
~kors1e vzkrieseného testa z Oedipa. Ilúzia 
Je dokonale rozbitá nielen tým, že inštru
m entalisti sedia podobne ako v Svadbe na 
javi~ku, kd:_ .~to j í rozprávač, ale i t ým, že 
herct " hraJu te xt ako pantomímu : ne
predstavujú žiadne post avy drámy · pohy
bujú ~a na jav~sku v civile alebo ~ šty li
~ovanych ~ostymoch. Dvaja herci hrajú 
certa_ a V~Ja~a ~ tanečnica t an cuje p r in
ceznu .. Ep1ck e dlVadlo s lávi ďalší triumf 
~utonómnosť hudby j e vďaka víťazstv~ 
mt : lek t u a kontroly dosiahnutá. Ale za 
aku cenu ? 

. P ríbeh vojaka j e desivým obrazom ľud
skej ro zpolt enost i, je grotesknou rovinou 
wozzekovskej katastrofy moderného člo
veka. P olarita primit ívneho a rafinované
ho dos ahu je t u také napätie k toré· bolo . 
t;eba riešiť prv, ako by vyúst Úo do expre
Slvneho patolog izmu. 

J e p rirodzené, že Stravinskij začal hľa
dať historický model aj pre realizovanie 
koncepcie takto pochopeného hudobného 
divadl~. P~~iadavky už niekol'kokrát- vy
slovene nastel zakotvené vo forme orató
r ia. Ba ch do j ímal krásou a dokonalosťou 
hudby, ktor á sa viazala k opisu už známe
ho príbehu. St ravinského hudba s i vedela 
zachovať odstup, jej text bol skeletom, 
ku ktorému sa hudba upína bez toho, že 
by chce la zobraziť príbeh. Okrem toho 
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Bratislava, hlavné mesto Slovenska, ~~ 
15 do 18 storočia hlavné m esto Uhors -
(P.ressbU~i=J - Pozsoz:y) ... nezriedka t;a~y= 

é . M:~lou Viednou ' má bohatu u. 
~~~núaJm'inulosť. V de jinách brati~la~skeJ 
hudobnej kultúry hral vtznamnu uloh~ 
Liszt (pozri F rantišek Liszt a Bratisla 
va" Hudba ~ spoločnos ť, zošit _10/1961), 
a z~nechal tu stopy aj_je~-~hver:y ~~~~=; 
Richard Wagner. Hoci ~.- ar ba
v Bratislave nikdy nebol, J_ednako tu k
dať veľmi skorý a mo cny wagmerovs y 
kult. Veľký obdiv, s aký~ Brat isia:-ra vyš!: 
v ústrety Lisztovi, preme_sol -~at ~Ja nakt~~i 
charda Wagnera. Ltsztovt pna e l ' -

·-r d Bratislavy na hudobne 
s ním pns 1 0 

. . 'mi pria-
predstavenia,. boh aJ. v:rag~~::vKapomohli 
teľmi A boh to om, co 1 h 
vzbudiť včasný záujem o - Wagnerov ~ 
génh a stret !( sa tu s plnymk ?~hoh~-

- m ajs trovu tvorbu v ru u 
~~~ník~ev a predo všetkým '_l sborl?ajstrov 
bratis lavského Združenia ctrkevneho sRe) 
vu (Pressburger Kirchen:nu~tkv~rem" 
a u ostatných miestnych zdruzem. M:stsk~ 

h . ár Ján Batka (1845-1917), doverny 
are 1v d b - tyky s hudobpriater Lisz tov, mal o ~e s ľk -
ným sve tom i mimo Brattslavy a ako ; e ~h~ 
v znávač Wagnera vedel v- tomto U~ 
u;merňovať i miestne zdruzem~. 

z k apelníkov bratislavské ho dom({~2~~ redovšetkým Karol Mlyerberger ·r 
l881) , k torý upozornil na Wagnera s lOJ ~ 

. Harmónia Richarda Wagnera, vy 
sp!so~ " . načny'ch motívoch Tristalozena na pn z 1 d -- -

I - Id " Mauerberger, nas e UJU-na a ~o Y · J nova! 
príklad svojho učiteľa Preyera, _ve - . 
sa intenzívnemu štúdiu hudobneJ teon: 
a j~ho teore tický spis o y.'~gner<_>í~a~é 
svojho času hodnotil ako ~elmt z?UJ dalo 
dielo. S ;Jis po autoroveJ s:nr~l vy -
ba reuth ské Pat ronátne zdruzem~. V h u 
dohnom svete stretol sa tento s.pls s pat-

našiel v oratóriu i model formovej • di: 
ciplíny. Tak vyvrcholil je?o .sekde~ás_;~~~~ 
n; záns o podriadenie Javts ove o !' -
s~ojej" estetike monumentálnym s cémckym 
oratóriom. ktorým dal hudbe ~0. storo~ 
čia k dispozic ii mode l pre epl:::ke :udobr:e 
divadlo. Ako hovori Strobel,. Oe lp':s J= 
triumfom ,.hudobnej au_ton?I?l~ nad ste k
lením· citov t riumfom styhzac!e n ad. r e ad 
lizmom, tri~mfom v.~útornej veľkosti na 
vonkajším pátosom. - . d . d'la 

Hudobná autonómia, ktora Sl ~o na l -

i·: nositeľa opernej akcie - SUJet a rec 
- znamená súčasne víťazstvo hudobného 
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ričným ohlasom a ziska! si a j ~isztovo 
. V úvodníku Bayreuthskych bs-uznan1e. y w 1 

t r 1882 str. 34, pise Hanz v. • o zogen, 
o v . • - h 1. t " Mayerr edaktor Bayreuthskyc !S ov, z~ . 
be~ger bol prvým teoretikom, kt~ry _pisat 
o •chromatike v h arm5nii. P ripoJeny. bo 
odtlarok jedného Mayerbergero vho. listu, 
adres~ vaného Wagnerovi. V tomto hs~e s_a 
Mayerberger hlási k S:!chtersovým prmci
p-om, ktorými ilust.ruje nové p roblémy 
Wagnerovej harmóme. . _ 

Mes tský archivár Ján Batka, .Porhvy 
ro a á tor Liszta a Wag!nera, dost~va~ 

~oz~a~ia na rozličné hud~b~é slá~~o:t~ ~ 
do Nemecka a bol horl!vym ?l sa e o 

y tkého čo súviselo s osobnosťami Liszta 
:s~ogne~a a nových prúdov. v hu~be. Za-

ýšÝal pod l'a vzoru iných mJest_ aJ v Brc:
~slave založiť w agn erovský krúzok a v teJ
to veci sa obrá t il priamo na Wagnera, 
ktorý mu aj odpovedal: 

Veľavážený paue, 28. augu~ta 1871 
žiaľ nem1m možnosť zaslať Vam .kla

vírne 'výťahy Prsteňa Njebe~ungov pn~mo_ 
odtiaľto, napíšem však __ svoJmU pnate ~vt 
kapelníkovi v Péči a po~t?dam ho, aby Varn 
poslal svoje k lavírne vyťahy . _ _ . 

Na znak vďaky za Váš srdecny lts_t do_ 
vo!ujem si zaslať Ván:_ . spis, k~ory Va~ 
oboznámi s mojím teraJS m p_od':-Jattm. ~l' 

odporu tohto ·m?jho poduJatw utvort l 

~a v mnohých mestách Neme~k_a wag;e: 
~ov ské k rúžky. Možno sa aj Vc:m po· an 

l - ·, k u·z·ok pod obny· Vieienskemu zdru-
Z :I OZ!. r • V' d 
ženiu; ak chcete získať preh(a? .? te e~-
skom združení a jeho orgamzacu, ta~ Va: 
prosím, obráfte sa na Dr. K afku (Vteden, 
Wollzeile 9 ). 

s vďakou a pozdravom 
v úcte oidaný 

Richard Wagner 

nad dramatick ým, stat~c~éh? nad dyna= 
mickým . . Oedipova tragedia Je akoby za
kli ata do monumentálnych kvádrov, kto~e 
nepôsobia silou teatrálnej interpretácie, 
ale desivou vel'kolepo>ťou giga~tické~~ 
kľudu egyptských pyramíd. P~eto Je O~d 

ra _ oratórium, a me oratónum, 
pus ope b. · ·· t'chto a tým menej opera. V- kom mac u ':t 
fo r iem našiel historicky m?del, k tory do= 
vŕšil víťazstvo epického diva? la ~ o pe; • . 
nom . žánri. V kon::epcii Oadtpa Je ~ruc 
k nedramatickým" operám Hmdem !tha 
a Hone9gera, či Brittena. 

Peter Faltin 

(podľa fotokópie mestského archívu v Bra
tislave). priateľov, medzi ktorými boli aj dvorný 

radca E. Liszt, Hans Richter, dr. Schonaich, 
Alexander Erkel, barón Augusz a profe
sor Nohl z Heid elbergu. 

Wagnera v bratislavskej koncertnej sie
ni, počnúc r . 1866, obzvlášť forsíroval ako 
dirigent Hans Richt.er, syn dómskeho or
ganistu v neďalekom Gyäru. J eho odušev
nenie pre Wagner ovo u menie vznietilo 
nejednu iskru v bratis lavských hudobní
koch. Styky týchto hudobníkov s Hansom 
Richterom spr ostredkoval Ján Batka. Dô
sledok srdečného Richterovho priateľstva 
s Batkom bol medziiným i ten, že mu 
Richter posielal partitúry a klavírne vý
ťahy z Wagnerových diel, najmä také, kto
ré neb:)lo možno v Bratislave, ba ani 
vo Viedni ľahko zadovážiť ; tiet o potom 
kolovali medzi význačnými hudobníkmi 
mesta. Po celé desaťročia až do sklonku 
svojho života, ktorý strávil Richter v Bey
reuthe, udržiaval čulý písomný styk s Bra
tislavou. A tento kontakt medzi Richterom 
a Wagnerovým Beyreuthom s Bratislavou 
nebol prer uš ený ani počas pr vej svetovej 
vojny. Len, žiaľ v týchto listoch, prichá-

Lisztov žiak, Karl Tausig, jeden z naj
intim nejších Wagnerových priateľov, mal 
za ženu Seraphinu von Vrábélyi, dcéru 
riaditeľa pošty v Bratislave. Dňa 19. aprí
la 1874 bol v Bratis lave koncert Združe
nia cir kevnej hudby, na ktorom Liszt 
s klaviristkou Men tezovou - ktorú pova 
žoval za "naj lepšiu klaviristku ženského 
pokolenia" (z Lisztovho listu kňažnej 
Wittgensteinovej zo dňa 21. I V. 1874) .:..._ 
predviedli štvorručne "Vstup Walkýr" 
v Tausigovom prepis e. Okrem početného 
bratislavského obecenstva zúčastnili sa ho 
aj mnohí cezpoľní hostia až z východného 
Slovenska, napr; z Košíc, ktorí sa fakto 
m ohli oboznámiť s časťou ,.Walkýry" prá
ve štyri roky po jej premiére (Mníchov 
1870) . 

. dzajúcich z Bayreut hu do Bratislavy, 
opakovali sa často tieto slová : "Som cho
rý". 

O Batkovom vrelom záu jme o Wagnera 
svedči . výňatok z jedného Lisztovho listu 
adresovaného Batkovi: 
Veimar, 20. septembra 1882 

" ..• O fotografiách z Parsifala som 
nepočul vera chvály. Keďže si ich však 
žiadate, poveril som komisionálneho radcu 
Kahnta, aby Vám ich poslal . . . . .. Fran
cúzsku brožúrku "Richard Wagner" od 
madame Gautier som požičal . ... . . Kata-
lóg bibliotéky Richarda Wagnera j e zod
povedná a chvályhodná práca, zameraná 
väčšmi na nahliadnutie do ne j a registro.
vanie než na čítanie. Pred niekoľkými 
r okmi uverejnil aj Kastner Wagnerov ka 
talóg, ktorý je svojimi rozličnými citátmi 
kor enistejší, preto mu dávam prednosť. 
Z mnohých brožúr o predstaveniach Parsi
fala najvhodnejšie sa mi vidia "Bayreuth
ské listy" od Davidsona (kedysi spriate 
leného s Tausigom). Autorovo meno nie'je 
na obálke uvedené . . Posielam Vám ho so 
zväzočkom "R. Wagner" od rozkošnej 
Wagnerovej ctiteľky mme Judith Gautie
r ovej, dcéry slávneho a veľmi vzácneho 
Teophile Gautiera. "Obrátenie sa Lindaua" 
vyšlo vo veľkom náklade. Možno počujeme 
v Bayreuthe aj na budúci rok o damascén
skom dni tlačového kor yfeja H . . . S • . • 

V bratislavskom mestskom divadle sa 
neskoro uchytili Wagnerove opery . . 

Po pr vý raz tu odzneli r. 1885 v poqaní 
divadelného orchestra, doplneného vojen
skou kapelou, predohra, k Wagnerovej 
opere "Rienzi" a r . , 1860 predohra z Lo
hengrina". R. 1870 prišiel do Bratislavy 
Adam Bauer s pomerne veľkým operným 
te lesom, takže sa pod j eho vedením mohli 
uviesť "Tannhäuser" a ,.Lohengrin" už ako 
operné celky. Do prvej svetovej vojny bol 
okrem spomínaných Wagnerových opier 
uvedený aj "Blúdiaci Holanďan" (1914) 
s účinkujúcimi hosťami z Budapešti 
a Viedne. Vo vojnových rokoch (1914 -
1 918) sa pre nedos t atok person álu a úsilie 
úradných orgánov poskytovať iba ľahké 
zábavné predstavenia uvádzali len d iela 
s veselohernými t endenciami a be·z vážnej 
šej umeleckej hodnoty. Po pt·vej svet ovej 
vojne, r. 1922, vtedajší šéf opery Zuna 
uviedol na s céne Slovenského nár odného 
divadla s veľkým úspechom Wagnerovu 
oper u "Tannhäuser''. Keď nastúpil Oskar 
Nedbal ako riaditeľ Slovenského národ
ného divad la v Bratislave, všemožne usilo
val o opätovné uvedenie Wagnerových 
opier. Pod jeho taktovkou odzneli - a to . 

F. Liszt 
(Pod počiatočným písmenom H sa pravde
podobne mieni Hanslick.) 

R. 1872 bol Liszt prítomný na jednom 
koncerte Hansa von BUiowa v Bratis lave. 
Zjavil sa v skupine svojich i Wagnerových 

s mnohými reprízami - .,Blúdiaci Holan
ďan", .,Lohengrin" a "Rheingold"; ·popri 
Oskarovi Nedbalovi ako šéf opery holdova l 
wagner ovskému kultu a j jeho synovec 
Karol Nedbal a po s mrti Oskara Nedbala 
(1930) nastúpil na j eho miesto. · Jeho n a 
študovanie a predvedenie "Tristana a Is ol
dy; (1934) a ,,Parsifa la" (1935) tvorili 
v období pred II. svetovou vojnou vrchol 
bratislavskej opery. Pó druhej svetovej 
vojne sa Blúdiaci Holanďan a Tannhäuser 
zaradili do stáleho repertoáru divadla. 

František Furch 
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MAĎARSKA OPERA PODtA LORCU 
Krvavej svadby v parížskom divadle Vteux 

Colombier. 'b t m pera-
. • á · opere sa koncom v MaďarskeJ st tneJ . Szoko-

minulého roku v os~be s~~~or:kladateľ. 
laya predstavil nov~ ?Pe y . Krvavej 

. . ·eho troJdeJstvoveJ 
Premtera J . na tragédiu Fe
svadby, sko_mponovaneJ bola iba význam-
d ·ca Garcta-Lorcu, ne ... , . 1 n~~ zastávkou rýchl? sa -~~zvt~~JU~~~7 ska~~ 
dateľovej umeleckeJ dra _Y .di lom na 
•. k Ferencza Farkasa ztskal P 
zta . • , . kého umenia Ferencza 
rr::t~~~ ~kžo~ej ~ý:~~mnou udalosťouv~p~~= 
né~o- ži~~t~ž J;r:~ ~~~~~~~~~v~iel~. kt~ré 
r?cne, k · dy' veče r úspech a raz urctte 
ztskava az .• - é ch .. . na zahramcnych se na . , . 
obstOJ! aJ 'ká ov:z:dušie greckeJ 

Lorcovu drámu prem · r d á 
osudovej tragédie ; inšpirovala ~u h~d~~o 
poézia, umenie Lopeho ?e Vega J~bolizm~ 
bru'silo a prvky s urrealizmu a sy d 

· k· predsa mo er-ju spestrili. J e kla~tc , a, a . , d ká 
. . . ·e vecna a vseľu s · 

na. J eJ tem~. Jktívnvch hodnôt inklinoval 
Okrem ~ tJ~muto .dielu aj zo subje~tív

Szokolay J h ol'ba nepadla nan len 
nych do_vodov. e ? v krvnatý, bujarý. ale 
preto, ze ŕo~ca }ebásnikovi s vlastnou 
aj preto. e 0 oznal príbuzného 
umeleckou povar-o~- ~sť víriaci drama
auto~:-,. Lorco~a yncn hotovo:-ť pri zobra
ticky pulz, velkolep~ po ť volali v ňom 
zovanl pováh a napma~o~mv~le slova som 
živú ozvenu. "V pra vo y t el" - ho-
t o prechvel, preplakal a pre rp . 

_ , . ·ch doJ· moch z predstavema von sam o svOJI 
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Výsledok spolčenia pn uz~~ .. e to-
mentných tvorcov: "javisko vasnl 20. s 

ročia. - ·e že éra 
Voľba témy jasne nazna~UJ • . . k 

, • t prostych htstone 
veršovanych_. ~as 0 bnosťami sa hem-
a psychologtckymt pochy · literatúre 
žiac ich textov sa v operneJ ášho veku 
navždy skončila. Obecenstvo nk .. už 

d r n euspo OJI sa 
- i sám skla at~ - •· požaduje 
s libretami 18. am 19. stor~~~~vá s vadba 
skutočnú drámu. Lorcova . . hud-

k - , dráma Ba vtac . z 
je takáto s . ~tocna udbu Žiadajúca poézia. 
bv vyvteraJuca, h . ·· ••·1ch J'ednot-. · k dy aJ vo vacs 
Miestamt. me e r d hudby: hudob-
kách, sa takmer preva ~ ~ - forma (2. 

~~r~~\~~~~~:~:a)~kt~rá, ~ychád~~~úca: ~~ 
chého pokoja uspávanky, grad J padla 

, - . , v 'buch hnevu, aby zasa v . -
~~s~t;~ej r~zignác_ie jed~od~~h~!rj~d~I~ 
No celé prvé deJstvo Je · · · ktorej 
~eľ~oryso~ ~~~;;ovo~ej:;Ja)zt c~~~dstavujú 
~rit~~Jin~ vo v laľtnom prostredí, s vlast

nou problematikon., citom vyberá, vy
Szokolay s dob;y.m skrytú hudobnosť 

plňuje všetku v rame · 
0 

uce lené do-
tkoht_? ndéie ldat.-e l~a~~o~:e:: ;í~et v jednotllvých 

once • . . h dbou v ce-
častiac~ vďačne_ skpaJ~st!ť :ánom' aj nad 
listvostt chce vsa z 

ňou. Co je teda hodnotou v diele, kým je 
drámou, stane sa nebezpečenstvom, len čo 
sa z neho stane libreto. Lenže básnik a hu
dobník sú našťastie príbuzné povahy; 
takto sa Szokolayovi vcelku podarí vytvo
riť ideálnu r ovnováhu textu a hudby, ba 
podarí sa mu nájsť ešte väčší problém 
-opery: súčasné riešenie v súlade drama
tických a hudobných snáh. S dobrým ci
tom prenecháva pole v jednotlivých 
vrcholných bodoch (v záujme stupňova
nia dramatického účinku) pri nečakanom 
odm lčaní vel"kého orchestra hovorenému 
slovu; iné kulminačné body zase - práve 
tie, ktoré odhal'ujú potlačené vášne -
vyzdvihuje nad zvučne znejúci sprievod 
vol'ne spievanou melódiou. 

V dráme - a o to viacej v opere - je 
pravým, na etickom vrchole s tojacim 
trpiacim hrdinom - Matka. Básnický pre
klad Gyulu Illésa i Szokolayova hudba naj
otrasnejšie vykresl"ujú túto spoločnosťou 
vytesanú figúru, ktorej osudom je osa
motenie a oplakávanie mŕtvych. Na jej 
perách zaznejú najvýraznejšie Lorcove 
dušu uchvacujúce zhustené ľudové život
né pravdy; j eden život, jeden muž: pre 
ženu je toto svetom - viď neveste adré
sované slová o manželstve: "Jeden muž, 
niekoľko deti a silný múr medzi tebou a 
ostatnými l'uďmi." 

Tieto prísne zásady nosia v sebe zárod
ky tragédie: niet medzi nimi miesta pre 
vášeň, a keď sa predsa objaví - zaprí
činí dvojitú smrť a smútok dvoch žijúcich. 

Všeobecnú !'udskú črtu deja zdôrazňuje 
aj Lorca menovaním jediného účinkujú
ceho: Leonarda, zvodcu, strojcu tragédie 
a jedného z jej obetí; ostatných označuje 
len podl'a vzájomných vzťahov (Matka, 
2 eních, Nevesta a tď.) - Szokolayova hud
ba túto črtu nielen zachováva, a le ešte 
viac vyzdvihuje. Jeho štýl sa formoval 
na živej tradícii opernej literatúry s toro
čia, jeho jazyk, všeobecne zrozumitel'ný, 
sa vyhýba rôznym izmom, na ktoré sú vy
volení pri vysvetl'ovaní odkázaní. 

Szokolay (podl'a vlastných s lov) sa 
v svojej opere snažil o "tematiku cito
vých, vzrušujúcich situácii". Dohrý re 
daktor ochotne zhrňuje väčšie celky nie
len podl'a nálady, a le aj podl'a formy. Ne
klamným dôkazom jeho schopností javis
kového skladatera je , že si vie zvoliť naj 
lepšie a najsúcejšie prostriedky pre zá
mer básnika, dramatickú situáciu; ovzdu
š ie svadby ( II. dejstvo) vytvá ra španiel
skymi l'udovými rytmicko- melodickými 
prvkami. Táto zdržanlivo použitá (kolori
tová) hudba pripomína funkciu shakes
pearovsky poznačených výprav. Naproti 
tomu blížiacu sa smrť (3. dejstvo) - zja
venie sa surrealistických symbolických 

prvkov - umoznUJe vnímať pomocou l'u
dovosti najvzdialenejšou dvanásťstupňovou 
hudbou. (Mimochodom, pre 3. dejstvo Lor
covej drámy - keby ex istovalo také 
žánrové označenie - bol by azda termín 
"l'udový surrea lizmus" najpriliehavejši. 
Symbolika vychádza z ľudovej fantázie, 
a legorické postavy sú jednoduché : sed
liacke sny, rozprávkové figúry vidín.) 

Hlavnou hodnotou Szokolayovej hudby 
je pútavá sugestívnosť, ktorá právom bur
cuje obecenstvo do úprimného oduševne
nia. Melodičnosť, vlriaci rozlet a snaha 
o monumentalitu charakterizujú toto die 
lo. Prekypovanie citov, neustála napätosť, 
hromadenie kulminačných bodov a pritom 
nabité znenie orchestra pôsobia miestami 
takmer až únavne. 

Krvavá svadba dosvedčuje, že Szokolay 
je svojím vekom, ako aj povahou, schopný 
v svojej hudbe oživiť vášne živelnej sily. 

Dnes ešte (v jeho veku) priveľká sila 
je jeho slabosťou. No už zajtra (väčšou 
hospodárnosťou, prlsnejšou selekciou pri 
jeho povahe) sa práve toto môže stať jeho 
cnosťou (ako javiskového skladatel'a). Na 
otázku, o ktorej sa veľa diskutuje, či vari 
zomiera opera? - náš pochybujúci, expe
rimentujúci vek odpovedal veľmi mnoho
stranne. 

Umelecké polemiky nerozhodnú však 
nikdy dôvody, ale iba diela. No a diela 
(správnejšie viace j diel) jednoznačne roz
hodli zachovať tento žáner. 
Odpoveď autorov nie je jednoznačná ani 

rovnocenná iba v jednom ohľade, aká má 
byť súčasná opera? Zrodili sa melodrama
tické, pantomimické, oratoriálne, bala
dické, filmové opery. 

Paberkujúc v tvorbe posledného desať
ročia, treba aj z tohto hľadiska kladne 
hodnotiť Szokolayovu odooveď. Pretože 
Krvavá svadba je "operná" opera. 
László Eäsze Preložil: O. Kaušitz 
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AKO to robia IN DE.? 
Zaujala ma podnetná diskusia o opere SND, uverejnená v 5. 

čísle Kultúrneho života, ktorá poukázala na veľa problémov, 
s akými sa vedenie opery i umelci stretajú. Trochu mi chýbalo 
iba záverečné zhrnutie problémov a ich. usporiadanie na závaž
ne -š'e a menej závažné, na príčiny a následky. Avšak nie o tom 
chcem hovoriť, kritizovať alebo doplňovať diskusiu. No predsa 
sa mi, zdá potrebné práve v súvislosti s otázkami prejednáva
nými v diskusii uviesť niektoré skutočnosti ~ kuchyne susedov. 
Už pred rokom som mal zámer napísať niečo o tom, ako sa 
pracuje vo varšavskej opere, ale práve pre krízu na našej oper
nej scéne a pre tragický odchod priateľa z mladosti Šimona 
Jurovského sa mi zdalo vhodnejšie nepísať. -Dnes nieto· už ta
kýchto z:íbran a príklad obdivuhodných výsledkov práce susedov 
môže byť v niečom poučný aj pre nás, a to aj vtedy, ak u nás 
je východisková situácia trochu odlišná. · 

Pred druhou svetovou vojnou nemala 
varšavská opera nijakú vynikajúcu úroveň; 
napriek viacerým znamenitým spevákom 
nevedela sa povzniesť nad bežnú úroveň 
ktorejkoľvek reprezentačnej európskej 
opernej scény. Po vojne bola situácia ešte 
horšia a v každom ohľade mimoriadne 
ťažká. O;>erná budova bola zničená a pre 
predstavenia sa provizórne adaptovala po
merne priestranná sieň kina Roma, na 
Nowogrodskej ulici. V tejto sieni hrá do
dnes súbor Varšavskej opery a baletu. 
Technické vybavenie je veľmi skromné, 
šatne a pracovné priestory sú celkom 
nedostatočné a akustika siene napriek 
úpravám je taká, že zvuk orchestra niči 
aj najkvalitnejšie hlasy spevákov. Teda 
podmienky opernej prevádzky a kumštu 
najnepriaznivejšie, aké si len možno pred
staviť. Nie čudo, že návštevnosť neustále 
klesala; pred niekoľkými rokmi bola si
tuácia vo varšavskom opernom hľadisku 
podobná ako asi dnes u nás. Keď som sa 
na tlačovej konferencii usporiadanej pri 
príležitosti L Varšavskej jesene spýtal. 
prečo do rámca festivalu nie je zaradená 
aj opera, dostal som trpkú odpoveď, že 
úroveň varšavskej opery vôbec nie je taká, 
aby sa uporiadatelia festivalu mohli s ňou 
pred cudzinou pochváliť, ba že dokonca 
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ju predčia aj operné súbory v Poznani 

a v Gdansku. 

* * * 
Bol som vo Varšave pred rokom a na--

posledy znovu v novembri. Opera je ešte 
stále v tej istej budove bývalého kina 
ako predtým. Ale aké obrovské zmeny tu 
nastali za, tých pár rokov! Sieň, do ktorej 
vojde asi 1200 návštevnikov, je deň čo· 
deň preplnená bez ohľadu na to, či sa 
hrá Trubadour alebo Oidipus Rex, Ga
valier s ružou alebo Nonov červený plášť .. 

· Zaujimavé je, že asi 70 percent návštev
níkov opery tvoria mladí ľudia tak asi 
do 30 rokov (riaditeľ Bohdan Wodiczko 
skromne tvrdí, že ich je len asi 60 per
cent). V prestávke vychádzame na ne
možné úzke chodby a na stenách vidíme 
to, čo sme si pred prvým predstavením 
nestihli všimnúť - veľmi zaujímavú vý
stavku operných plagátov. Sú to naozaj 
divné plag1áty: niekedy udrú človeka ako 
ostrý výkričník, inokedy sú t o akoby 
hádanky, kladené poslucháčovi, neraz: 
provokujúce, žiadajúce však každopádne 
stanovisko a odpoveď, ktorej nemožno
vyhnúť. Ostatne o poľských plagátoch 
netreba šíriť chvály, sú na čele svetovej 
plagátovej tvorby. NÓ ani tu nie sú všet ky 
naj-naj, ale tie slabšie akosi nepadajú 

/ 

HUDO-BNÁ VÝCHOVA 
PR[LOHA SLOVENSKEJ HUDBY 

Aktívny nácvik hudob. rytmu v nižších ročníkoch ZDŠ a EŠU 
Celková hudobnosť dnešného človeka sa mení v tom zmysle, že sú v nej zdôraznené iné 

ko'!:p~ne~ty ako. v minulosti. Kým na jednej strane zvyšuje sa počet hudbu interpre
tu]ucwh ]ednotlwcov, na druhej strane v dôsledku vývoja t echniky a vzniku elektr o-

. akust_ických ~rístroj~~· kt~ré hudbu reprodukujú, znižujú sa niektoré aktívne formy hu
dobneho preJavu u strokych más, najmä spevavosť človeka. Hudobná výchova dneška 
sa preto snaží tento nedostatok nahradiť väčším dôr.azom na vnútornú aktivitu pri 
pocuvaní hudby, dôrazom na hudobný rytmus a zavedením ľahko ovládateľných hudob 
ných nástrojov aj do škôl všeobecnovzdelávacích a nižších ročníkov ĽŠU. O uplatnení 
niektorých týchto zásad hovorí článok O. Pavlovskej, ktorá tieto f ormy práce s úspechom 
používa v metodickej príprave poslucháčov konzervatória, prakticky uplatnených v naj 

nižších ročníkoch I~ŠU. 

P ohyb j e n ajpr irodzenejším sprievod
ným javom hudobnej činnosti a .vďačným 
aktivizujúcim prvkom hudobnovýchovného 
procesu. Má tú výhodu, že je vnímateľný 
zrakom. Najmä pri nácviku hudobného 
rytmu je pohyb konkretizujúcim spôsobom 
jeho chápania. V podstate rozoznávame 
dve fázy nácviku rytmu, a to fázu aktívnu 
a receptívnu. 

Podľa uvedeného aktívne rytmické cvi
čenia robíme rozličnými pohybmi, ktoré 
znázorňujú tak obsahové, ako aj formové 
momenty hudobného diania. Ak je umenie 
svojským odrazom života, je teda aj hu
??bný rytmus umeleckým prejavom rytmu 
ztvota. Preto pohyby vyvodzujeme aj 
z obsahu piesní, ktoré podľa súčasných 
tend':_ncií v hudobnej výchove sprevádza
m? roznymi detskými hudobnými nástroj
m~. _Do pohybovej stránky rytmického 
v~cvtku_ patri~ aj rozličné pohyby rúk a 
noh, pn ktorych vznikajú rozličné zvuky, 
rozličný spôsob tlieskania a dupania. Z ná
strojov pri tomto výcviku môžeme použiť' 
činely, t riangel, ko tlíky, bubny (zo začiat
ku to môžu byť bubny kúpené v hračkár
s kom obchode), t amburíny, drevený dutý 
v~lec, chrast idlá, zvončeky a iné. Ako vi
dt.me, ide tu o n ástroje neladené a ladené. 
Ntektoré z nich si môžu žiaci pod vedením 
učiteľa vyhotoviť sami. Môžu to byť ple
chovky (napr. k ávové) rozličnej veľkosti 
naplnené malými kamienkami (sklenené 
gu~'ky-korálky) , fazuľkou, šošovicou alebo 
ryzou. Rozmery, rozsah, ako aj náplň ška-

tuľky majú vplyv na rozličnú farbu zvuku. 
Ziaci s i môžu vyhotoviť svojpomocne aj 
malé g1ongy z jednej polovice okrúhlej 
plechovky (dobre sa uplatňuje aj veko 
star~) ~u~renky). S obľubou sa začínajú 
pouz1vat ustne harmoniky s klávesnicou, 
u nás známe pod značkou Ot ava. Takéto 
harmoniky vidíme zobrazené a popísané 
i v rozličných zahraničných odborných 
časopisoch (napr. v Spojených štátoch 
amerických sú známe pod názvom The 
Hohner Melodica) . 

Aj v tak často spomínanom systétne C. 
Orffa Schulwerk sa používajú rôzne bicie 
a melodické nástroje na aktívny pr ejav 
hudobného rytmu. (Hudobné inštrumentá
I."ium podľa C. Orffa.) 

Aj v švédskych učebniciach (vyšli pred 
Schulwerkom) nachádzame poukaz na t ie
to nástroje, ktorými možno zaktivizovať 
všetkých žiakov. Z toho dôvodu bude pre
to treba uvažovať o postupnom zavedení 
ľahko ovládateľných nástrojov, pretože sa 
nimi zaktivizujú aj t akí žiaci, ktorí. sú 
v speve slabší, zaostalejší. Ani je dno dieťa 
sa nevynechá z hudobnovýchovného pro
cesu. Dodáva mu to určité sebavedomie, 
o dstraňuje menejcennosť a udržuje záujem 
o hudbu. Použitie t ýchto nást rojov j e 
r ozmanit é. Hru prispôsobujeme veku 
žiakov. Možno ich použiť na motivovanú 
rytmickú hru, ktorá nadväzuje na rôzne 
piesne. Tento spôsob aktivizácie je veľmi 
vďačný. Ziaci majú priam živelnú radosť, 
že si m ôžu zahrať. 
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Nejde tu napokon len o samotné použit ie 
nástrojov, ale i o tvorivú radosť pri ich 
zhotovovaní a pri uplatnení fantázie pre 
tvorenie nových nástrojov. Vo vyšších roč
níkoch však usmerňujeme nástroje tak, 
aby vystihovali základné druhy súčasne 
použitých nás trojov v rozličných orches
troch. 

Pri výcviku základného predpokladu 
k aždého rytmického diania - pravidel
nosti možno použiť loptu, ktorou vykoná
vajú pravidelné pohyby jedno tlivci údermi 
o zem alebo pravidelným hádzaním lopty 
z rúk učiteľa do rúk jednotlivých žiakov. 
Tento úkon sprevádza spev piesní. Nahra
dzuje sa tým pravidelné počitanie , známe 
pri hre na hudobnom nástroji (hlavne 
klavíri ) . Vyučovanie za takej to účasti 
žiakov zanecháva .hlboké stopy a lepšie 
upevňuje vyučovaciu látku. 

Rytmické cvičenie začíname základným 
rytmizovaním pravidelného dopadu dôb. 
Vhodné sú r i e k a n k y ako usmerňova
teľ pravidelného dopadu. Najzákladnejšou 
požiadavkou akéhokoľvek rytmu je pravi
delnosť. 

a) Žaba skáče po blate, 
kúpime jej na gate. 
Na aké? Na také? 
Na zelené strakaté. 

.?riJ!od c:t 

/la aké? !lo laké no .zele11é s/rokolé. 

ĽL+nl 1n .rl l:-: J 1 
-+----+---.l..--,_-1. ,_______ 
. i " l l. . !. l 

1. skupina t lieska. 2. má chrastidlá a 3. 
má malý bubon. Spájanie nacvičenej 
p i e s n e s r y t m i c k ý m i p o h y b

m i Motivácia je voľná. Niekedy ju ur
čuje priamo text piesne. 
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Pieseň Takto letia vtáci zaspieva najprv 
učiteľ a žiaci počúvajú. Po dobrom a správ
nom nácviku melódie spájame ju s ryt
mickými pohybmi a sprevádzame bicimí 
nástrojmi. žiakov môžeme rozdeliť do nie 
koľkých skupín. Napríklad: 

J edna skupina s pieva, iná napodobňuje 
let vt ákov. skákanie vrabcov, predklon a 
záklon pri spievaní Takto pijú vodičku, ho
re kukajú. Niektorí žiaci, ktorým spievanie 
robí určité ťažkosti, sprevádzajú pieseň 
na detských bicích nástrojpch. 

.?ri/dad l Ý 

~l7JflP}b l ~ !li@ 
L . .... 

~-de· ""' my oo hó-_,rč- ko, v -chij·fi -me h•1 .zo-_;oé-ko. 

Wi±RBfk2BfEJ8: fiJ J 11 n 
hes:hei.W.hei, heš, ht.i, a Iq .w nim beJ. !JeÄI 

Pieseň Pôjdeme my do hájička, uchyti
me tam zajačka nacvičíme pochodovanim 
v 2/4 takte. V druhej časti pochod zrých
ľujeme. 

Menšia skupina deti môže sprevádzať 
spev hrou na xylofóne alebo metalofónoch. 

Rytmický výcvik kombinujeme nielen 
so spevným prejavom, ale aj s hudobným 
prejavom vôbec. Do tohto procesu včleni
m e aj ďalšie hudobné nástroje . O tom však 
v d'alších článkoch. Oiga Pavlovská 

Jozef Klochäň 

Tematický plán hudobnej výchovy pre 9. ročník ZDŠ - II. polrok 
Umelecko-est etické pôsobenie hudobného diela s rozhodujúcim moment om citového 

zážitku môžeme v rámci hudobnej výchovy v 9. ročníku úspešne vygradovať. Veď objek
tom výchovno- vyučovacieho procesu je tu žiak, špecifický znakmi dospievania, so širokou 
škálou záujmov, prístupný emóciám najmä na základe psychickej mutácie. :Vekové osobit
nosti prechodu Od detstva do mládenectva pôsobia v hudobnej výchove bohatosťou pred
stáv, asociácií a citovych vzťahov. Prichádza životné rozhranie s výberom život.ného 
povolania. A v tomto veku práve životné dielo všeT:udske j humánnosti hudobných géniov 
vie nadchnúť pre vel'ké životné ciele a ideály. 

Pret o je učivo hudobnej výchovy v 9. ročníku zamerané prevažne na počúvanie hudby 
(spev zväčša len s počúvaním súvisiaci). Učiteľ sa snaží priblížiť žiakom hudobné 
umenie tak, aby pochopili jeho životnost: hudobné umenie zo života vyrastá, k životu sa 
zasa vracia, v hudobnom umení sa život odráža. Učiteľ hudobnej vychovy mal by v 9. 
ročníku sledovať hlavný výchovný cieT:: vypestovať v žiakoch t aký vzťah k hudobnému 
umeniu, aby sa im hudba stala nepostrádateľnou súčasťou každodenného života. Treba 
si uvedomiť, že skončením základnej školopovinnosti skončí sa i možnosť cieľavedomého 
a sústavného pôsobenia esteticke j výchovy, akú dáva hudobná výchova. Preto v 9. 
ročníku rozširujeme oblasť počúvanej hudby aj na mimoprogramové diela a na oblast 
t zv. absolútnej hudby. Z r ámca populárnej hudby tu vystupuje oblasť džezove j hudby. 

Pri tematickom osnovaní učiva majme na pamäti didaktické úlohy a výchovné ciele 
počúvania hudby v 9. ročníku, ako ich pr edpisujú osnovy: 

"Počúvaním hudobných diel a pri t om primeraným poučením získavajú žiaci živú 
predstavu a základné znalosti: 

a) o spoločenskej úlohe hudby a jej význame v živote nášho národa; 
b) o hlavných vývojových etapách našej i európskej hudobnej kultúry a o ich vzá

jomných vzťahoch; 
c) o niektorých vynikajúcich zjavoch svetovej hudby (Bach, Mozart, Beethoven, Caf-

kovskij atď.); 
d) o ďalších druhoch tzv. populárnej hudby (šansón, moderná tanečná hudba, džez); 
e) o hudobnom a kultúrnom živote v k raji." 
Metodika hudobnej výchovy pre 9. ročník navrhuje aj iné formy v rámci predhrá

vania, najmä: 
a) priamu účast žiakov na k oncerte, 
b) prizvanie externých hudobník ov k predhrávaniu živej hudby (z ĽTU alebo ZRPŠ), 

prípadne starších žiakov (z vyšších ročníkov ĽŠU). 
V prvom polroku sme sledovali vývoj hudobných dejín až po novoromantizmus. Hlav

nými témami tu· boli: hudobné umenie baroka, hudobný klasicizmus, r omantizmus a no
.por omantizmus. 

V druhom polroku si postavíme t ematický plán podľa novej učebnice a metodiky 
Hv pre 9. ročník, ktoré sú pripravené do tlače, takto: 

II/2. 3, Spevy čierneho fudu. S·pev a hudba afro-amerických černochov. Pohanské tance 
so spevmi (wo-doo) . Improvizované spevy na n áboženských zhromaždeniach 
( camp-meetings) ; pracovné piesne (work-sangs); 
s pirituály (Famons Davis Sisters, P. Robeson); blues ( Bessie Smith). 
Platne: DV 15015, 15016 (Zpevy černého lidu) DV 10134 X (Černošské spir ituály). 

Il/4 Po stopách džezu. Džez - pojem, vznik, vývoj, prvky, charakteristika. Džez 
a ostatné oblas.ti hudby - vzájomné ovplyvňovanie. 
Literatúra: L. Doružka :.... J. Skvorecký: Tvái' jazzu, Praha SHV, 1964 
I. Poledňák: Kapitolky o džeze, Bratislava, Osveta, 1964. 
Platne : DV 15134, 15136 GK (Hudba černého lidu), 
Film: Cesta jazzu (populárno-náučný film NDR). 

III/2, 3. Odraz romantizmu na Slovensku. Národné obrodenie. Zbieranie a úprava ľud. 
piesní. Spevokoly. Lihovecký, Lichard, V. F. Bystrý, M. a F. Ruppeldt, M. Sch. 
Trnavský. 

lll/4, Predzvesť revolúcie v r uskej hudbe. M. I. Glinka. 
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IV/l. Mocná hrstka, P. I. Čajkovskij. 

Literatúra: J. Racek: Ruská hudba 
r. Lapšin: Ruská hudba 
Kunín: P. I. Čajkovskij , . - 4 f mol DV 5688 P. I. čajkovskij: 

Platne: DV 5208 P. I. čajkovskij: Sytcr~~~a ~ ... Symfónia č. 6 h mol DV 5175 P. 
Symfónia č. 5 e mol DV 5193 P. I. aJ ovs 1J . 
I. čajkovskij : Slävnostná predohra .1812. 
DM 5071 M. I. Glinka: Kk~~aA~u~sk~~~isa z opery Boris Godunov. 
DV 04009 M. P. Musorgs 1J. na . . 

~- G Mahler Impressionizmus a expreslOmz~us. 
IV/2 3 Na prelome storocl. R. Strauss, . . H' demith B Bartók K. Szlma-

' Á S chon berg, I. Stravinskij, ':;· Hone~er úp~ zm Kodály: Hudba el~ktrofonická 
nowski, S. Prokofiev, L. Janácek, B. ar n . . 

a elektronická. , N b 't moderní hudby. Praha; PANTOM, 1961, 
Literat úra: E. Hor~va:_ ; ~~ e se Západe Praha PANTON, 1963. 

J Po de šva: Soucasna u a na ' 
0 

džezovú 

l
. d- Rytmus Ravel Milhaud, Roussel, Stravinskij. Pokusy 

JV/4. Vp yvy zezu. . 'G G h ·n 
o~eru. ~- M~ti~~;1:: ~~d~=s~koio ~~~. ~~a-tislava, Osveta 1962. 
L1teratura: · · · 1 ML 1963 

D. Heyword: Porgy, Bratis ava, R .ód' modrom DM 10133 GM Melódie 
Platne: DV 5814 GK G. Gershwin : aps Ja v 

G. Gershwina. 
l Odkaz Leoša Janáčka . J ej pos~or~yňa. Symfonietta. 

V l. Literatúra: Trkanová: U Janácku 
J šeda: L. Janáček ~ B štedroň : Janáčkova Jej pastorkyna . 
B. štedroň: Janáček ve vzpomlnkác~ a d<:~lSech ľká monografia) 
J . Vogel: L. Janáček dramatik, Leos Jana:ek (ve 

Platne : DV 5139-41 L. Janáček: Jej portorkyna . 
V/2 Jaroslav Ježek . Osvobozené divadlo. Dž~zové prvky v Ježkovej hudbe (Bugattl-step, 

. Tfi strážnici, Rapsodie kr;aTvé~o~.r;;st~:i~k Praha Knihovna Rudého práva, 1949. 
Literatúra: V. Holzknecht. a Zl · - · ' 'h SNKLHU 1957 

V. Holzknec~ht : J. Ježek a ?sDvokbozenet:;~:d~~i~~y a,z repertoäru Osvobozeného 
Platne: J. Jezek - V.+W._. o umen 

divadla 1928-1938. (7 platn! Supraphon). 

V/3. Hu<1obní skla~atelia a Il. svektovátv~n.a.J Cikker· Ráno M. Martinú: Lidice, V. Da-
E. suchoň: Zalm zeme pod arpa s eJ, · · ' · 
biáš: Príchod rudé armád_Y·ú· Pamätník Lidiclm E. Suchoň: Žalm zeme podkar-
Platne : DV 5475 B. Martm . ·• 

patskej. 

V/ 4. Súčasná sovietska hud~ba. . 
S. Prokofiev, A. Chacatun~n- Symfónia č. 7 DV 5355 A- Chačaturian: Gajané. 
Platne: DV 5229 S. Prokofiev: 

VI/l . Naša súčasnosť v hudbe. d h a š Jurovský: šumí hora rodná. D. Kardoš: 
A. Moyzes: Februárová - pre 0 r · · 

~ft~~na~~~a~ai~~rošovský : Slovenská hudba, Bratislava šVH 1964. 
P latne: DV 15131 40 liet KSČ. 

VI/2, 5. Mod~rná ta~~čnDá bhuád~. zlá hudba Umelecká - úžitková hudba. Text - me-
Umeme - QIYC. o r . _ , · . -

8 

!ódia. P~ož}adavk~ na šdobróu tayne~nu t~t~s~n.Hermanová, H. Hegerová, J. Suchý. 
Netanecna piesen - ans n. . on • . · 
Moderný džez. K. Krautgartner, G. Brom. 

Big-be~t. D ·~k - H~vonme o tanečnej hudbe Bratislava, Osvetový ústav, 
Literatura: L. oruz a. 

1962. d i lkló k Semafóru Praha, SHV, 1964. 
L. Dorú.žka- Z. Mácha.; O ~ oi dr~ zo é hudbe 'v 9. ročníku, Estetická výchova 
o. Duzbaba: Beseda o tanecn a ze v 
1961/62, č. 3. 

ľ 
í 

na váhu; výsta,vkou sme zaskočen[. -
Nie, n emyslim, že by len tieto plagäty 
naplňali hľadisko bývalého kina mladým, 
pozorným, nadšeným, ale aj pískajúcim 
obecenstvom. 

* * * 
Na Placu teatralnom sa dokončuje ob

rovská budova novej varšavskej opery. 
Neďaleko s tojí veľký obytný dom pre 
umelcov, v prízemi ktorého našli miesto 
priestranné obchody s hudobninami, 
s knihami 6 umení, literatúrou a výtvar
ným umením. A vedľa je prekräsna ba
letná škola, akú Varšave môže závidieť 

ktorákoľvek svetová metropola. V divad
le samom sa dokončuje úprava operného 
hľadiska. V ostatných častiach budovy, 
kde sú umiestnené dokonale technicky 
i akusticky vystrojené skúšobne pre balet, 
sbor i sólistov, sa už niekoľko mesiacov 
skúša, pričo·m sa plne využivajú možnosti 
magnetofónového pása i filmu ako pro
striedkov kontroly a zvyšovania úrovne 
umeleckých výkonov. Nad operným hľa
diskom je vybudované ešte jedno javisko, 
rozmermi i technickým vystrojenlm úplne 
rovnaké ako dolné, avšak hľadisko je tu 
hore iba malé : je tam len pult pre reži
séra a jeho asistentov a asi nejakých 
dvadsať kresiel v úzadL Pre koho? Pre 
šéfa opery, pre dramaturga, pre ich naj
bližších spolupracovníkov - a vari aj pre 
kritikov. A tento šéf opery - je to Bohdan 

Wodiczko - ak sám nediriguje, chodí deň 
čo deň na skúšky, a to aj na skúšky bale
tu, sboru, ba aj sólistov. Chápeme, že t() 
nie je vždy príjemné pre obe s trany. 

* * * 
Vo svojej miniatúrnej pracovni na No

·wogrodskej nás prijal sice milo, ale tra
dičná poľská srdečnosť bola akoby tlmená 
dojmom, že tento človek výrazných, skor() 
pr!snych čŕt je človekom präce, ktorý ne
má čas na dlhé debaty. Nezaujíma nás t u, 
prečo pred rokmi Bohdan Wodiczko, diri
gent európskej úrovne, musel pracovať ako· 
dirigent orchestra na Islande (rovnako· 
dobre to mohlo byť aj v Ugande aleb() 
v Patagónii) . No keď sa z rumov starej 
varšavskej opery začali dvlhať mohutné 
obrysy novej budovy, uvedomili si zodpo
vel}né kruhy, akiste aj pod tlakom verejnej 
mienky, že na to, aby sa vybudovala rep
rezentačná operná scéna, nestačí len oper
ný palác s najmodernejšími vymoženos ťami, 

ale že na to treba ľudí vysokej umeleckej 
potencie obrovského pracovného úsilia, ' 
doslovne sebaobetovania, ktor í ·pre novú 
budovu vychovajú aj nový umelecký sú
bor. A tu prišiel rad na Bohdana Wodiczku. 
Ministerstvo šklstva a · kultúry ho meno
valo za riaditeľa opery s plnou mocou 
v otázkach umeleckých, hospodárskych 
i personálnych, bez umeleckých rád, bez 
hospodárskych riaditeľov i bez kádrovní
kov. 

"Áno, dostal som plnú moc, pretože bolo jasné, že so starým ope rným súborom nemá 
:zmyslu prejsť do novej budovy." Radikálnymi zásahmi, ktoré Wodiczko musel urobiť, 
si vyslúžil nie len novinárske útoky, ale, samozrejme, aj osobné nepriateľstvá. 

Zo starého súbóru bolo treba prepustiť asi 120 ľudí. Boli to buď pr est arnu t! umelci, 
ktorí mali vrchol slávy už dávno za sebou, alebo umelci, k torí nedosahovali potrebn11 
hlasov~, technickú či hereckú 11roveň. 

"Ale verte mi, dodáva Wodiczko, nikomu sa nestala hmotná ujma, i ked' viem, že 
peniazmi sa nedá všetko napraviť." 

Ministerstvo šlo riaditeľovi pri týchto nepopulárnych opatreniach veľkoryso poruke. 
Pre s tarších umelcov sa nehľadalo nové zamestnanie, dostávajú svoj plat v pôvodnej 
výške, ibaže ... menej pracujú. Mladších prevzali iné operné scény za rovnakých, alebo 
dokonca výhodnejších platových podmienok, alebo prešli do pedagogickej práce. T() 
však bol iba začiatok. 

"Áno, bolo treba získať nové, mladé sily. Niečo sme s.tiahli z vidieckych opernýcb 
scén a prijali sme veľa mladých. A len teraz sa začala vlastná práca. Všimli ste si, že 
nehráme každý deň . .. " 

Dva dni v týždni majú všetci umelci, včítane najprominentnejších sólistov, umelecké 
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školenie. Wodiczko angažoval nejlepšich znalcov poľského j azyka a výslovnosti, vyni
k ajúcich činohercov i gymnastov, ktor! učia jednotlivcov i komparzy javiskovému 
pohybu, pozval učiteľov spevu, choreografov i balet ných umelcov aj z cudziny, ktori 
sa sústavne venujú výchove členov novej varšavskej opery. Riaditeľ Wodiczko je pre
svedčený, že t äto tvrdá škola umožni, že v septem~ri t .ohto roku nový súbor bude 
môcť úspešne a na vysokej úrovni začať präcu v novej budove. Doterajšie výsledky mu 
plne dävajú za pravdu, avšak aj v plnej mie re odôvodňujú a ospravedlňujú tie neraz 
bolestné zásahy, aké musel v· zložení súboru a v jeho prevýchove urobiť. 

"Ako ste dosiahli tak veľkú návštevu pre dstavenf ?" pýtam sa už skoro s novinärskou 
zvedavosťou. 

Wodiczko nepovažuje operu za neživotné umenie : 
"Ak sme chceli pre operu natrvalo zabezpečiť publikum, museli sme prácu zamerať · 

na mlädež. Mladí ľudia chodia do opery - a veru od päťdesiatnikov to už len zriedka 
môžem očakávať." 

"A čo mlädež, aké má 'požiadavky?" 
"Kvalitu predstavení predovšetkým. A potom mláde-ž má ešte zdravú zvedavosť. Chce 

poznať nové i súčasné, ba aj avantgardné diela. Preto mäme už v terajšom repertoári 
pomerne vera moderných opier a baletov. Ale hráme aj Verdiho a Pucciniho a tých 
os,tatných! Nielen preto, že sú to "stlpy" operného repertoáru, to by som ani verml 
nechcel zdôrazňovať, ale preto, že mladí chcú poznať aj túto tvorbu. A kde ju poznajú, 
ak nie u nás? Či pôjdu azda do Krakova, aby videli Traviatu? Hráme tieto opery aj my, 
ale usilujeme sa urobiť ich priťažlivými nielen zo stránky speváckej, ale aj hereckej, 
a samozrejme, novými riešeniami inscenácie." 

Skutočne, muslm priznať, že aj na operách staršieho typu sa zloženie návštevníkov 
podsta tne n emenilo. 

"Toto je obecenstvo, ktoré možno vychovávať ku kráse a ušľachtilosti, ak sme si hu 
vedeli ziskať hodnotným a dobre robeným umením. A tí dnešní naši mladí návštevníci 
opery - dodáva Wodiczko - budú chodiť do opery ešte dvadsať, tridsať rokov." 

V tom má pravdu. Tento znamenitý, niekedy umeleckým t emperamentom až unäšaný 
dirigent a direktor je aj znamenitým taktikom, vie, ako splniť zverenú úlohu pre ume
nie, n árodnú prestiž (ktorá je predsa u Poliakov takým mocným hýbadlom činu) i pre 
ciele výchovné. Nestačím domyslieť ... 

,.Zaviedli sme operné cykly pre mládež. Od predklasiky až po modernú, spolu vari 
15 opier (bohužiaľ, presné číslo si nepamätäm, pozn. autora). Predstavte si, že už má
me veľa cyklov úplne vypredaných (bolo to v októbri 1963, pozn. autora). Mnohé školy, 
najmä vysoké, alebo dokonca jednotlivé fakulty, si zakupujú celé hľadisko pre celý 
cyklus .. • " 
Človeku sa nechce veriť, že je to možné, a to napriek tomu, že viac ako polovicu 

repertoáru tvoria novšie a najnovšie diela. Ale je to tak. 
Rozhovor s riaditeľom Wodiczkom je vždy úsečný. Tento skromný človek nenarobí 

veľa rečí, a le vidno, že má nezlomnú energiu a vysoké umelecké ciele. Je to azda 
jediný človek, ktorý sa mohol podobrať na tak obrovskú a pritom nepredstaviteľne ne
vďačnú úlohu. Zakaždým odchádzam s pocitom, že tá moja "skoro novinársk a" zvedavosť 
tu akosi nie je namieste, a preto sa neskôr usilujem o to viac pozorovať. _ 

Výsledný dojem z opätovných návštev v starej i novej budove Varšavskej opery je, 
že sa t u za mimoriadne ťažkých okolností rodí veľké operné umenie, začiatok ,éry, 
ktorá bude jednou z najkrajších stránok poľskej hudobnej kult úry. A vert e, priate lia, 
úprimne sa tomu teším, ako aj tomu, že som mal možnosť aspoň trochu nahliadnuť do 
varšavského operného zákulisia. 

Ernest Zavarský 
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Od II. sjazdu slovenských skladateľov 
ubehol už rok. A za ten čas sa všeličo 
zmenilo. Niečo k lepšiemu, niečo k hor
·šiemu. Niektoré predsjazdové diskusie 
našli úrodnú pôdu i porozumenie, no mno
hé nie, ba niektoré veci sa začínajú so zá
mernou trvdošijnosťou i očividnou ir óniou 
opakovať. Jedným z takýchto podnetov pre 
výlučne subjektívnu úvahu je znova otäzka 
svetovosti našej hudby či reprodukčného 
·umenia. Nechcem provokovať, a le v nie
k torých invektívach predstaviteľov a só
listov opery SND sme často mali možnost 
čítať a počuť, na akej medzinárodnej O.r ov
ni je naša opera, ako napríklad prevyšuje 
budapeštiansku operu a pod. Nuž tak som 
sa koncom roku v rámci exkurzie výlučne 
s úkromnej povahy zoznámil aj s reper
toärom a interpretačným umenlm maďar
skej opery - jej oboch scén. (Mimocho
dom, bolo to po roku už druhý raz a ne
zistil som žiaden úpadok.) 

Pri takejto príležitosti totiž človek 
začne uvažovať - ako každý prislušnik 
našej krajiny, keď je v ktorejkoľvek inej 
krajine - prečo oni m ajú to, a my to ne
m áme, prečo oni hrajú Bergovho Woz
ze cka, a my ho nehrár:le, prečo hrajú 
Glucka, a my ho nehráme, prečo hrajú 
Menottiho, a my ho nehráme, prečo hrajú 
m ladých maďarských autorov, a my ich 
n ehráme (to myslím aj vo všeobecnosti) , 
prečo hrajú viac vr cholných Mozartových 
opier ako my a pod. že hrajú s t ále Bar
tóka a Kodá!ya, j e pochopiteľné ! Pravda, 
takéto porovnávanie by sa mohlo ľahko 
zjednodušiť. Je samozre jmé, že spoločen
ské zázemie oboch miest je neporovnateľ
ne odlišné. No predsa by som chcel upo
zorniť na niektor é momen ty, ktoré 
považujem za podnetné a ktoré st oja za 
úvahu. 

Predovšetkým: budapeštianska opera 
a divadlo vôbec je záležitosť ume lecko
spoločenská alebo (snáď lepšie) kultúrno
spoločenská v širokom zmysle slova. 
Neviem, do akej miery sa tu pracuje 
náborovite, ale viem, že väčšina pre dsta
vení je vopred vypredaná. Viem aj to, že 

do divadla sa chodí včas, pokojne, taxík 
m i, že určite dostanete toľko ďalekohľa
dov, koľko chcete, že o pro9Jramy niet 
núdze, že v početných bufetoch je rov
nako početná a kvalitná obsluha. A majó 
t u ešte jednu veľmi dobrú vec. Budapeš
t ianske ·divadlá vydávajú svoj vlastný 
divadelný týždenník "Pesti Músor", v kto
rom nájdete obsadenie, obsahy a podrob
nosti o všetkých divadelných podujatiach 
mesta. To je, myslím, veľmi dobrý propa
gačný podnet, hlavne keď ho dostanete 
kúpiť v novinových stánkoch i u kolpor
térov. 

Pravda, aj naše divadlo malo kedysi 
väčší spoločenský dosah. No ak si takúto 
spoločensko-kultúrnu atmosféru prostre
dia vedela vybudovať a udržať aj naša 
filharmónia, mala by to dokázať aj opera. 
Nebuďme naivní a nepovažujme kultúr
nosť prostredia za prepych alebo snobstvo ! 
Tým totiž publikum st ratilo pocit výni
močnosti a náročnosti. Tá bežná denná 
atmosféra, zima vo foyer , v zime nie je 
vhodná miestnosť pre fajčiarov atď. , - t o 
si potOJ;Il ľudia r adšej kultúrnosť nahradia 
doma pohodlnosťou pri t e levízoroch. 

Ak toto malé odbočenie do mimohudob
n ej oblasti s umením veľmi n esúvisí, mô
žeme sa pozrieť na problematiku a j z inej 
s t rany ... 

Mnoho ľudí chodí do budapešt ianskej 
oper y kvôli svojim obľúbeným spevákom. 
No rovnakej popularit e sa tu t ešia aj di
rigenti, ktorí niekedy majú väčši úspech 
ako sólisti. Toto sa u n ás asi nemôže stať! 
Pravda, to všet ko závisi od toho, čo 
v opere nadraďujeme a čo v nej podce
ňujeme. Jedine výborné orchest r e , diri
genti, speváci a sbor môžu vytvoriť dobré 
divadlo. Veľká národná opera dis ponuje 
vynikajúcim orchest rom a v Erkelovej 
opere je orcheste r na slušnej úrovni. 
V réžii, súdiac podľa predstavenr, ktoré 
som navštívil, je t u vedúcou osobnosťou 
Mikó András. Videl som jeho staršiu 
inscenáciu Pucciniho Manon Lescaut ovej 
(dirigent Erdély Miklós) . Vynikajúcim 
speváckym výkonom, v ktorých domino-
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vali Házy Erzsébet a Simándy József, bol 
rovnocenným partnerom orchester. Ba čo 
viac, neustále som si uvedomoval, akú ob
rovskú úlohu v opere hrá kvalitný orches
ter. Myslim, že bez neho nemožno robiť 
dobrú operu! Režijne inscenácia zacho
vávala dobovú r ealistickú atmosféru (vrá
tane príchodu kočiara na scénu), postavy 
boli však vynikajúco psychologicky pre
kreslené. Táto črta je zrejme doménou 
režisérovej osobnosti. Realistický pohľad . 
na sujet, typizácia rozhodujúcich j avisko
vých činiteľov, presná charakteristika 
a hlavne psychologická analýza dramatic
kého vývoja postäv sú jasné tak v mo
dernej opere, ako aj v klasike. Videl som 
novú maďarskú operu mladého talentova
ného skladateľa Szokolaya Sándora Vér
nász (Kr vavá svadba podľa F. G. L'orcu) 
- dirigent Koródy Andräs - kde do
minovala skvelá altistka Szirmay Márta. 
Skladateľ sa len kde-tu inšpiroval špa
nielskym koloritom, vychádzal s.kôr z jeho 
eminentne hudobnej štruktúry a rytmu 
než z melosu. Szokolay ovláda inštru
mentačné remeslo skutočne virtuózne, no 
nepodarilo sa mu vniknúť do híbky diela, 
jeho hudba viac ilustr uje, dotvára, ako 
hovorí účinnými !Jlyšlienkami. Poučné 
však je samotné die lo F. G. Lorcu, ktoré 
má veľa nosných hudobnodramatických 
miest. 

Mikó András j e aj autorom novej insce
n ácie Verdiho Aidy. Mal som možnosf 
dostať s a na premiéru a vidieť aj pre-

- miérovú okázalosť, ktorá sa od našej 
rodinnej okázalosti líši tým, že takmer 
po každej árii a obraze bol dlhotrvajúci 
potlesk, že časť nielen mladšieho, a le 
i staršieho publika sa zhromaždi· nad or
chestrišťom, ž~ sa vyjadruje uznanie 
kumštu. No vari najväčšie uznanie ziska! 
angažovaný taliansky dirigent Lamberto 
Cardelli. To boli ovácie ! Zo sólistov s a mi 
najlepšie päčila vynikajúca Amneris Kom
lóssy Erzsébet, ďalej Simándy József ako 
Radames a dobrým prísľubom je a j mladá 
Dunszt Mária ako Aida. Mimoéhodom, prvé 
uvedenie Aidy bolo 10. apr!la 1875, 15. ok
tóbra bola 600-stá repríza a 29. decembra 
obnovená premiéra do ďalšej stovky ... 
Bolo to_ okázalé, ale a j dobré predstave
nie. 

Dramaturgický zämer budapeštianskej 
opery veľmi zaujímavo spestrujú menšie 
javiskové formy. V Erkelovom divadle opäť 
Mikó András veľmi vtipne a zaujímavo 
inscenuje Orffovu Múdru ženu, oprosťuje 
s cénu od efektného kráľovského prostre
dia, aj kráľovská izba j e chudobná, dô
ležitú ú lohu tu hrajú traja mímovia, kráľ 
je pochopený celkom ináč ako u nás. Je to 
typicky grimmovská kráľovská figúrka, 
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obmedzený, samoľúby, duševne primitivny 
kráľ-parťák. Jeho vynikajúcim predstavi
teľom bol Melis Gyorgy a skvelou múdrou 
ženou (od našej Peňaškovej lyrickejšie
poňatou) bola opäť výborná speváčka Há
~y Erzsébet. Spolu s Orffom v j ednom ve
čere sa hrá jednodejstvová opera Gian
Carla Menottiho Telefón (pred rokom som 
tu videl jeho sugestívnu operu Médium) 
a jednodejstvovú tanečnú drámu mladéhe> 
skladateľa Lang I~tvána Märio a kúzelník 
napísanú podľa rovnomennej poviedky 
Thomasa Manna. 

Menottiho Telefón vznikol r ok po Mé
diu (1947) na základe podnetu dvoch her
cov. Telefón spolu s Médiom hrali na 
Brodway pol roka týždenne osemkrät. Bol 
to veľký úspech, ktor! podnietil aj El'alš ích 
amerických skladateľov ku komponovaniu 
kratších opier komorného rázu. (Tente> 
podnet by snáď mohli použiť aj naši auto
ri!) Te lefón je konverzačná . k omorná 
opera (6 dychov, k lavlr, bicie, sláčiky) 
pre dvoch sólistov a jeden imaginärny te
lefonický bas. Autor sa nehanbi použiť 
jednoduchú offenbachovsko-straussovskú 
invenciu. Chýpa j e j sice väčšia orig inál
nosť, má však brilantnú javiskovú kon
verzačnú iskru. 

Mário a kúzelník je výsostne drama
tická tanečná dráma, napísaná nekonvenč
ne, moderne, hudba nič neilustruje, ale 
psychologicky vytvára ťažkú atmosféru 

· -a podporuje _nové hľada51ie pohybového 
stvárnenia. Nie j e tradicne tanečná; j e 

, to psycholog1ická dráma a charakteristika 
protifašistických sil. 

Opera Krvavá Sv?dba a balet Mário 
a kúze lník veľmi zaujímavo demonštrujú 
novú tvár mladej maďarskej hudby, ktorá 
nijako nezaostáva za svetovými výbojmi 
a (ako som sa dočítal v bulletine) dosiahla 
už významné zahraničné úspechy. Chvály
hodné je, že ich diela sa dostávajú na ta
kú vynikajúcu scénu, akou je budapeštian-
ska opera. · 

Záverom len toľko. Nie som prvý, ktorý 
konštatuje, že spoznávanie susedných 
i ďalších kultúr prináša nové podnety, 
otvára nové obzory. Nemajú byť len pla
ným obdivom alebo domácou sebakri tikou. 
01eľa horšia j e však samoľúbosť grim
movsko-orffovského kráľa, ktor ý vid! len 
svoju veľkosť, dovidí síce na koniec sveta, 
ale nevidí si pod nohy. Museli by sme 
ešte veľa urobiť, aby sme dobre poznali 
aspoň budapeštiansku operu, kultúru náš
ho najbližšieho suseda. Hádam sa čoskoro 
dožijeme častejších· výmenných predsta
veni a zájazdov • .. Alebo veľkéj premeny 
v opere SND? 

Marián Jurík 

K ·RU HY 
P R.l ATE Ľ OV 

Di1úu~ia 6 5 
UMENIA 

Môžeme s radosťou konštatovať, že po
čet Kruhov priateľov umenia na Sloven
sku sa nielen rozširuje, ale i upevňuje, 

ž e sa stávaj ú významným činiteľom v roz
voji koncertného umenia. 

V každom .)<raji máme niekoľko Kruhov 
priateľov umenia - v Západoslovenskom 
12, Stred:>s lovens kom 6 a vo Východoslo
venskom 7. Tieto v koncer t nej s ezóne 
1963/64 usporiadali spolu 164 koncertov ; 
keď k tomu pripočítame besedy s umel
cami, výstavy a autobusové zájazdy na 
kultúrne podujatia, uvedomujeme si dô
ležitosť ex istencie týchto dobrovoľných 

k olektívov, ktor é sa z lásky k umeniu 
podieľajú n~ výchove obyvat eľstva svojho 
mesta. 
Ťažko bolo založiť prvé Kruhy priat e 

ľov um:mia, dať im r ozbeh a ich činnost 

usmerniť tak, aby mohla byť vzorová. 
Vďaka patrí predovšetkým KPU v Nitre, 
ktorý svojou päťročnou existenciou a čin
nosťou podnecuje zakladanie d·alší::h kru
hov. Teraz je ľahšie zakladať ich, ale ťaž
šie udržať pri živote. To s i uvedomuje 
pred:JVš etkým kultúrne odd. Povereníctva 
SNR pre školstvo a kultúru a Koncertná 
a divadelná kancelária , ktoré skutočne vy
nakladajú veľké úsilie nielen o ich exist en
ciu, ale ich aj usmerňujú a napomáhajú. 
O t om svedčia predovš~tkým tri celoslo
venské ak tlvy predsedov a tajomníkov 
Kruhov priateľov umenia a zástupcov 'kul
túrnych zariadení, pri ktorých kruhy vy
víjajú s voju činnosť. 

Tieto aktívy sú veľmi užitočné. Hlavné 
r eferáty hovoria predovšetkým o obsaho
vej náplni činností kruhov. Jbvoria o ú lo
häch, nastoľujú problémy i nesemia, 
povzbudzujú a pomáhaj ú. I<ým sa prvý 
aktív zaoberal zväčša organizačnými 

a existenčnými problémami, na dr uh om 
a treťom aktíve (9. a 10. n ov. 1964) s a 
mnoho diskutovalo o dramaturgii cyklic
kých akcií (Hudobné jari a Hud. j esené). 
hodnotili sa programy i umelci a môžeme 
povedať, že s dobrým pos t r ehom. 

Potešiteľné j e najmä to, že mnohé kru 
hy pomaly upúšťajú od atraktívnych 
programov (plejáda účinkujúcich na jed
nom kon certe) a prikláňajú s a k polo
recitalom i recitalom. Predseda KPU 
v Nitre s. !íevčík hovoril o veľkom úspechu 
husľového recitalu Milana Bauera. Radil 
viac uplatňovať naš ich umelcov (sloven
ských .i českých) a zo zahraničných po
zývať Jen umelecky overených umelcov, 
ktorých účinkovanie je i po orga.niLačnej 
stránke (presný program a propag. ma
teriály) ·Pragokoncertom včas zabezpeče
né. 

Dr amat urgické plány pre cyklické akcie, 
ktoré navrhuje kruhom K.)K, . bude treba 
cieľavedo~e zostavovať - vzhľadom na 
uplatnenie r ecitalov i našich umelcov 
- a predkladať ich úplné (s podrobným 
progr amom). často nedostatočné a ne
úplné návrhy sú príčinou nezáujmu prijať 
také kon certy. 

Tak ako na minu:ých aktlvoch, i teraz 
sa vyskytlo zo s trany funkcionárov veľa 
ponôs na nepochopenie svojej práce a čin
n osti kruhu zo strany funkci:>nárov, pra
covníkov n ár odných výb-:>rov a kult(lrnych 
inštitúcií, pri ktorých kruh existuje. Pra 
covníci PŠK a K uK na základe prednese
ných pr oblémov z mnohých ak tivov navští
vili všetkých troch predsedo v školskej 
a kultúrnej k omisie KNV, ktorí preja
vili zauJem o prácu kruhov. L>alej 
navštívili mnohé okresné národné výbory 
a r okovali s funkcionármi o problémoch 
kultúrneho života v ich okresoch a budú 
v t omto aktívni v budúcnosti. 
Súčasné postavenie Kruhov priateľov 

umenia nie je ideälne. Nadobúdajú celo
štát ny význam, Ministerstvo školstva a 
kultúry pripravuje štatút, ktm:ý podstatne 
upevní ich ex is tenciu, no bude t r eba, aby 
si jestvovania Kruhu priateľov umenia vši
mol MNV, ktorý by jeho činnosť morálne 
a aj finančne podporoval! 

Rudolf Vanek 
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Písať o n epredvedených operách je úlo
ha neľahká a veľmi nevďačná. Neľahká 
preto, lebo posudzovanie každého hudob
ného die la z partitúry, skice či klavírneho 
výťahu je iba čiastkové - a o opere ako 
najsynkretickejšom žánri to platí dvojná 
sobne. Nevďačná preto, lebo i zverejnenie 
týchto čiastkových súdov môže vyvolať ne
súhlas autora, interpretačných inštitúcií, 
iných skladateľov atd". - zvlášť keď ide 
o výtvory, o ktorých nemožno vysloviť 
jednoznačne kladné alebo záporné hodno
tenie (a tých je väčšina). 

Lenže môže vzniknúť bludný kruh : pre
tože opera nebola predvedená, nič (alebo 
temer nič) sa o nej nepíše; pretože sa 
o nej nepíše, môžu sa interpretačné in
štitúcie odvolávať na .,nezáujem" odbornej 
kritiky o dielo, a tak odôvodňovať svoju 
neochotu naštudovať ho. 

Ak Slovenská hudba chce splniť sľub 
daný čitateľom - informovať o najnov
ších slovenských dielach - nie je mysli
teľné, aby sa v čísle venovanom hudobné
mu divadlu aspoň v skratke nepísalo 
o posledných dielach jeho žánrov. 

Podujímam sa na túto riskantnú úlohu 
s vedomím do určitej miery relatívnej 
platnosti svojich súdov - s vedomím, že_ 
živé predvedenie ich m ôže v nejednom 
smere skorigovať. Upozorňujem, že úplne 
hotovým dielom je iba Zimmerov Oidipus 
(vznika l v rokoch 1962-63), zadaný skla
dateľom do súťaže k 20. výročiu os lobo
denia. Holoubkov Profesor Mamlock a Pe
t er a Lucia od Miroslava Bázlika sú ho
tové v klavírnom výťahu - autori ich 
práve lnštrumentujú. 

Ján Zimmer: 

Oidipus 
Predlohou Zimmerovej oper y Oidipus sa 

stala známa Sofoklova tragédia, impulzom 
k napísaniu inscenácie drámy v bratislav
skej t e levízii pred niekoľkými rokmi. Pre 
klad - prevzatý z te jto inscenácie - je 
však ar ch a ický, často pripat etický, plný 
tzv. úzo~. Zimmer si Sofoklovu tragédiu 
pre ope rné libreto upravil sám, v pod-
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state sa však od n e j veľmi neodchýlil : 
celú operu zarámoval do sborového pro
lógu a epilógu a nechal sbor vystúpiť aj 
na konci prvého a uprost re d dr uhého dej
stva (na začiatku štvrtého obrazu), čim 
mu udelil funkciu ritorne lu - čo zároveň 
zodpovedá charakteru anticke j drámy. Na 
niekoľkých miestach . vytvoril krátke due
tá; dvakrát sa objavu je .,antický t anec" 
- raz pomerne funkčný (vzývanie bohov 
v prvom dejstve), dr uhý r az iba dekoratív
ny ( začiatok druhého de jstva) , možno ho 
však vynechať. Inak by nebolo od vec1 
škrtať už v samotnom librete - veď oper 
né libreto si vyžaduje neporovnateľne kon
centrovanejšiu podobu než dráma. Oper 
nému tvaru Oidipa chýba zmyse l pre ča
sové proporcie en det ail i en gros: napr. 
všetky nástupy sú vopred ohlasované 
(prečo?), vzápätí sa však príslušné osoby 
i tak objavia ! Pr otagonisti hovoria príliš 
mnoho - a čo hor šie, neraz zabúdajú n a 
to, čo sami pred chvíľou povedali. Jeden 
príklad za všetky - mohol by som ich 
uviesť veľa - Kreon sa pr ed záver om 
rozhodne spýtať bohov, či je ozaj nevy
hnu tné poslať Oidipa do vyhnanstva, potom 
ho t a však pošle bez tohto opýt ania. P rav
da, určité detaily by bolo možné bez väč
ších ťažkost! upraviť. Iná je problematika 
výsledného dojmu : oper a pôsobí st aticky 
a dosť monotónne. 

Možno však, že j e to výsledok vedomého 
zámeru priblížiť sa antick ej dráme - sa
mozrejme, modernejšou štylizáciou. Na
pokon nejedno die lo 20. storočia s ant ic 
kým námet om je vystavené na recitatíve 
- spomeniem aspoň Orffovu Antigonu. 
Zimmer komponoval Oidipa ako súst avnú 
psa lmódiu - viac alebo menej kolorovanú. 
Ide o akúsi modernejšiu obmenu opernej 
monódie ranej t alianskej opery (ktorá n a
pokon čerpala z antickej mytológie a drá
my) . Zäk ladom Oidipa s ú akor dické 
kom plexy - od sept imových, resp, malo
sekundových akordov cez akordy t ritonové 
až po mnohonásobné terciové superpozície 
a polyakordické zostavy (resp. výs eky 
z nich) - znejúce simultánne a lebo r oz
ložene; melodická linka sa ich pridŕža, 
resp. je nimi výrazne podporovaná. Zimmer 
sa v svojej prvej opere vzdal kontrapunk
tu, kt orým sa vyznačujú mnohé jeho 
skladby (pr avda, s výnimkou vertikálneho 
- a le t iež jednoduchého - kontr apunktu 
v sboroch a v scéne Oidipovej rozlúčky 
s deťmi, ktorá sa i melodikou :z;načne 
odlišuje od ostatných); dramatick é mo
menty sa zvýrazňujú väčšou harmonic
kou zahustenosťou a silnejšou dynamikou 
orchestr a. A keď som už pri orchestri, 
poznamenávam, že preferuje najmä bicie 
a plechové nástr oje. 

\ v 

Organizu júcimi prvkami archit ektoniky 
opery sú - ak ich tak možno nazvať -
akési .,leitostináta" napr. Oidipa charak
terizuje dos t redivý posuv veľkých septi- . 
mových akordov bez t e r cie, sprevádzaný 
simultánnym melodickým rozkladom veľ
kosept imového, resp. zväčšene ok távového 
akordu s t ri tónom ; neúprosnosť osudu 
- Oidipovu tragédiu - motorický posuv 
dvoch bitonálnych akordov v protipohybe. 
Motorický pohyb je pre operu vôbec cha 
rakt er istický - t rochu ho spestrujú syn
kopické vryvy. 

Ako fpontový vojak dostane povolenie 
pracovať naďalej v nemocnici, no on od
mietne súhlasiť s prepustením svojho dlho
ročného židovského spolupracovníka -
dočká sa však nielen zákerného útokU spo
mínaného lekára-nacistu, ale aj zbabelej 
ľudskej kap itulácie všetkých kolegov i bý
valého spolužiaka, ktorému n edávno za· 
chránil život, okrem jednej lekárky, sym
patizujúcej s nacizmom, frapovanej j eho 
smelosťou. Sklamaný si berie život, ale 
temer v tej istej chvili ho pomst[ jeho 
syn vydareným atentátom na komisára 
nemocníc . 

Obs_adenie h lavných úloh j e dosť po
platn e konvenciám operného žánr u: Oidi
pus je t enor, Jokas ta soprán - i keď 
charakter úloh by si vari žiada l nižšie 
položené hlasy. Chýba aj diferencovanosť 
h_u~obného profilu j ednotlivých osôb, čo 
t1ez nem alou mierou prispieva k výsled
nému dojmu oratória-kantáty. 

Bolo by preto žiadú ce, aby sa Zimmero
~ej opery ujal r~zhlas alebo televízia ; naj
JdeálneJSle by vsak bolo predviesť ju kon
certne - to by bola n ajlepšia možnosť po
rovnať s dvoma majstrovskými zhudobne
n iami rovnakého námet u Igorom Stravin
skýn:_ a Geor ge Enescom, ktoré nedvojak 
- uz samot nou svojou existenciou - sa 
nevyhnutne stávajú jej meradlami. Bolo 
by vôbec želateľné, aby sa v našej inter
pretačnej praxi zaužívalo koncertné pred
ved~nie do_mácich i zahraničných opier 

Je to coraz potrebnejšie, veď stále 
n~rastá_ rozpor medzi množstvom najmä 
sučasnych hudobnodramatických diel a ich 
predvádzaním v našich divadlách. 

Ladislav Holoubek: 

Profesor Mamlock 

Aj Ladislav Holoubek si zvolil. pre svoju 
novú operu dramatick ú pr ed lohu - drá
mu Friedr icha Wolfa, čerpajúcu z obdobia 
nástupu n acizmu v Nemecku. Tento poli
t ický zvr at prevr atne zasiahne do osudov 
rodiny prof. Mamlocka, židovského šéfa 
chirurgickej k liniky ; on, lojálny Nemec, 
nositeľ vyznamenania z I. svetovej vojny, 
zaprisahaný odporca politizovania i politic
kej činnosti - a pret o zakazujúci svojmu 
synovi Rolfovi činnosť v odbojovom hnut! 
- je zlynčovaný luzou na popud vlastného 
asist enta - vymenovan ého za kom isára 
nemocníc - jeho dcéra j e potupená vlast
nými s polužiakmi, bývalými kamarát mi. 

Holoubek sa už v práci na libre te pre 
j avil ako skúsený dramtik: zhustil dejovú 
niť, čím namiesto štyroch Wolfových dej
stiev vyt voril dve dejstvá (tri obrazy). 
Mys lím však, že by bol mohol vynechať 
ešte viac - najmä na začiatku I. dejstva 
( trocha dlhá expozícia) i na začiatku II. 
de jstva (scéna s prípravou atentátu by 
mohla ce lkom vypadnúť - ale to je už vec 
autora). Aj niektoré príliš rétorické miesta 
by mohli vypadnúť. Tieto maličkosti však 
nebránia kladn ému dojmu z libreta. 

Aj hudobná stránka opery prezrádza 
človeka poznajúceho zákony hudobnodiva
delnej pr ax e - nielen veľké množstvo 
hudobnodr amatickej literatúry minulosti, 
ale a j d iela súčasné. 

Proti pr edchádzajúcim Holoubkovým 
hudobnodram atickým výtvorom je Profe
sor Mamlock výrazným krokom dopredu 
- neviem, či by dokonca nebolo lepšie 
použiť slovo skok. Opera j e vystavená na 
dodek afonických princípC'ch, traktovaných 
však voľne a neschematicky. Holoubek 
pozn á zák on kontrastu a vie ho dobre vy
užiť: proti úsekom organizovaným prevaž
ne dodekafonicky stavia pasusy - a to 
v s mere vertikálnom i horizontálnom -
na r ozšírenej tonalite, i keď serializmus 
je hlavným organizujúcim princípom. 
Veľmi často vy-užíva imitácie (neraz ka
nonické ) , fugata i fúgy (výborná fúga 
v medzihr e medzi l. a 2. obrazom) z .,re
dukčných" r adov (všetkých dvanásť tónov 
chromatickej stupnice sa ako rad nevy
užíva vždy - podporuje to rozmanitos ť ). 
Zauj ím avé je aj vedenie spevných hlasov 
- majú zásadne oporu v orchestri (tak 
p~epotrebnú pre bezpečnú intonáciu), viac 
vsak lat entnú než zjavnú - i keď pr áve 
vo vokálnych partoch by sa žiada la ešte 
väčšia diferencovanosť. Vcelku charakte-
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rizuje kompozičnú pr ácu tejto opery sna
ha o spojenie dodek afonických i "tradič 
ných" postupov (mám na mysli rôzne spô
s oby motivick ej práce). 

Miroslav Bázlik : 

Holoubek vedel výrazne charakterizovať 
základné postavy. Spomeniem aspoň prí
značný motív prof. Mamlocka - akýsi 
refrén opery - t rojtónové ostináto, cha
rakterizujúce jeho syna Ro !fa (odvodené 
zo sprievodu Mamlockovho mot ívu ) , t upo 
fanfárový ( lepšie povedané fanfarónsky) 
mo~ív n acistu dr. Hellpacha, výrazP,ý po
chodový rytmus , charakterizujúci pracov
nikov marx istického hnutia atď. Veľmi 
vtipne a zároveň funkčne sú využívané 
i známe motívy iných skladateľov : Wag
nerov "niebelugovský" (siegfriedovský) 
mo~iv pri ve lebení g ~rmánskej nadrade
nosti, úryvok z H~ydnovej hymny - pre 
t ex tovanej na "Deuts :hl and, D eutschlal}_d. 
uber alles" - pri proklamácii neme2kej 
rozpínavosti, ako aj bubnový pochod Hit
lerjugt~nd - ním sa o. i. použitia opera 
konči na znak nebezpečia fašizmu aj v s ú
časno>ti. Nechýbajú ani ilustratívne de
tailné miesta, zodpovedljúce textu (mar
cia funebre pri spomienka na smrť voj no
vých kamará tov a i.). 

O;>era strieda miesta dramatického na
pätia a ukľudnenia. úmerne s rozvíjaním 
príbehu narastá množstvo dramatických 
situácií - výrazne to dokumentuje druhý 
obraz, m enovite návrat M1mlo:kovej d;::éry 
a s amo:n ého Mamlo~ka, postihnutých pro
tižido vs kými represáliami. Aj záverečné 
dejstvo je plné na;Jätia. Bude však potreb
né, aby inštrumentácia bola úsporná - ide 
o typ konverzačnej oper y, kde záleží na 
dobrej zrozumiteľnosti každého slova. · 

O Holoubkovej o pere platí to, čo o jej 
činohernej predlohe napísal Jaroslav 
O)avský v doslove ku knižnému vyda
niu : 

"Zmysel hry je všeľudský. Ide tu o člo
veka, nech je už akejkoľvek nfirodnosti 
či rasy. Hra mieri pro ti každej neľudskos ti, ' 
proti každému bezpráviu. I dnes varuje. 
I dnes pôsobí svo,jím vášnivým humaniz
mom. Lebo ešte ani dnes neboli z koreňov 
vyvrátené všetky možnosti, aby sa t ra
gédie M.'!mlockov neopakovali." 

O Holoubkovu poslednú operu ·prejavilo 
záujem umelecké vedenie opery SND, a tak 
možno dúfať, že ju uvidíme n a scéne už 
v druhej polovici budúcej sezóny. 

Peter a Lu cia 

Slovenské príslovie hovorí : Do t r et ice 
všetko dobré. V prípade opernej prvot iny 
Miroslava Bázlika - zatiaľ pomerne málo 
známeho absolventa VšMU z triedy prof. 
Jána Cik kera a zároveň Prírodovedeckej 
fakulty UK - sa splnilo vrchovatou mie
rou. Jednotlivé opery som totiž dostal do 
rúk v tom poradí, ako o n ich píšem. Hoci 
som od Bázlika čakal hodne - poznajúc 
j eho talent, kultivovanosť i vyspelú skla
dateľskú techniku - výsled ok predsa pred
či! moje očakávanie a ne váham o tvorene 
napísať, že ma priam nadchol. 

Bázlik s i tiež zvolil za základ známu 
literárnu predlohu - Pe tra a Luciu od 
R. Rollanda. Zrejme korešpondovala s je
ho citlivým naturelom. Bola to však ris
kantná voľba : pretvoriť Rollandovu sub
tílnu nove lu do hudobnodramatického 
tvaru bolo veľmi ťažkým problémom. Na 
šťastie však nepriamo upozornený 
I. Zeljenkom - si Bázlik našiel veľmi 
dobrého libretistu v osobe Miroslava Hor 
ňáka, Uhrovho asi!:;tenta vo filme Organ, 
Z.'lámeho režiséra krátkych filmov. Horňák 
ve del zacho va ť ducha predlohy i v libre
tistickom prepise, v jeho atmosfére dotvo
riť celé pasáže a sformovať ho do úspor
ného, skutočne modernf>ho sedemobrazo
vého celku. Z 1lášť sú cenné Horňákove 
pointy jednotlivých obrazov (s výnim
kou "intermezzového " piateho) i jeho 
schopnosť prispôsobiť sa skladateľovej 
predstave opery na s pôsob rozvinutého 
symfonického cyhlu: Horňák v intenciách 
Bizlikov jeh prepracoval 6. a 7. obraz. 

Tak som sa dostal k jednej z pod
statných čŕt Bázlikovej opery: s kvelého 
zmyslu pre architek toniku celku i jednot
livých jeho častí - obrazov, čo u oper
ného začiatočníka býva málokedy! Ako 
celok pripomína Peter a Lucia symfóniu 
v piatich častiach (l. a 2. tiež 6. so 7. 
tvoria jeden celok) - a lebo ešte skôr roz
vinutú sonátovh formu : prvé dve časti 

Z inscenácií Varšavskej opery (k článku dr. E. Zavarského): 
Dalapiccola: VÄZEŇ, Stravinskij: PERSEFONA, 
Stravinskij: OEDIPUS REX, Nono: č:ERVENÝ PLÁŠŤ. 
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maj\1 funkciu expozície, pravda, s prv
kami rozvedenia, (posudzujt1c ich izolo
vane možno hovoriť e otvorenej sonátovej 
forme}, stredné obrazy s\1 vlastným raz
vedením (najmarkantnejšie sa to prejp.
vuje vo 4. obraze, ktÓrý je akýmsi srd
com opery), záverečné s\1 zas reprízou 
s kódou. Podrobnejši rozbor tretieho obra
zu ukazuje, že je uzavretou formou (zá
ver rovná sa začiatok), to isté plati aj 
o štvrtom obraze, modifikácii sonátového 
ronda. Piaty obraz pôsobí homogénnosťou 
svojho motivického materiálu ako rozvi
nutá invencia, šiesty i siedmy je zas chia
connou. Siedmy obraz je zároveň typické 
finále. 
. Prečo sa týmito "formalizmami" zaobe
rám? Jednoducho preto, lebo práve ony 
podmieňuj\1 silný dramatický 11čin diela 
.:.... i keď je dosť paradoxné hovoriť o dra
matizme v opere prevažne lyrickej" (hoci 
v nej nechýbaj\1 miesta vzruchu a napä
tia - otcova hádka s Filipom, rozchod 
Luciinej matky s milencom a i.). Je isté, 
že poslucháč si túto formov\1 organizáciu 
neuvedomí - ale teoretik ju nemôže 
obísť. Bázlik mal dozaista pred gčami vzo
ry nielen Bergove, Suchoňove a Cikkerove 
(Vzkriesenie ), ale aj Brahmsove· (cyklic
ký princíp organizácie najmä v IV. sym
fónii) i Franckove a - v zamerani na 
detail - i Bachove. 

Bázlik je totiž výborný kontrapunktik. 
Rád využíva prísnu polyfónnu prácu s té
mou - kánon. V Petrovi a Lucii je veľa 
kánonov - kanonicky sa rozvíja i ústred
ri'á téma, vint1ca sa celou operou ako čer
vená niť. Z nej je odvodených viac tém 
- jej inverzia vytvára hudobný portrét 
Petrovho brata Filipa, jej prfznačný veľ
koseptimový skok má tiež charakterizač
ný význam, ďalšia téma vzniká redukciou 
ústrednej témy, iná. je rozvinutím atď. 
Tým všetkým dosahuje Bázlik jednotu 
v. mnohosti, koncentrovanosť a dialektick\1 
antinómiu monolitnosti a zároveň mnoho
tvárnosti. Milovník polyfónie si určite 

povšimne fúg i viac miest horizontálneho 
viachlasného kontrapunktu. 

Mnohé témy s\1 dodekafonické, iné sa 
opakovaním niektorých tónov stávajú to
nálnejšimi, pri niektorých možno dokonca 
rozpoznať i hierarchiu harmonických funk-

cií. Hudobná reč Petra a Lucie prezrádza: 
skladateľa syntetika, stmeľujúceho do or
ganického celku podnety Schonbergove. 
Bergove, Cikkerove - ale aj odkaz Mu
sorgského a Debussyho (rozšírená tonalita 
niektorých tém). Celok má zvláštne čaro
intímnosti a komornost{; dúf am, že in· 
štrumentácia túto čr.tu ešte prehlbi. 

Spôsobom práce s témou ako dejove 
významotvornou zložkou Bázlik nadvä-
zuje na líniu Musorgskij - Janáček -
Suchoň: jeho témy sú viac situačné, r esp. 
symbolické. Tak o ústrednej hudobnej, 
myšlienke možno .hovoriť ako o téme ži-· 
vota; výrazný je motív lásky (je zauji
mavé, že pri roztržke matky Lucie s mi-· 
lencom sa objavuje v inverzii, čim napo-· 
vedá zvrátenosť tohto •vzťahu!), motíV' 
túžby, motiv odkladu, patriotizmu, atď .. 
Bázlikova opera by si vôbec zaslúžila 
omnoho podrobnejši rozbor - žiaľ, niet. 
na to času ani miesta. 

Hlavná príťažlivosť Petra a Lucie tkvie· 
·však v tom, čo je ťažko popisateľné, resp. 
definovateľné: v invenčnosti, "urmuzikali
t e". Miroslav Bázlik je predovšetkým vý
borný hudobník. A to je napokon to pod
statné - pretože invencia sa nedá nahra
diť. Je však zároveň aj výborným hudob-· 
ným staviteľom, čo zaručuje ekonomické 
a úč.inné využitie jeho invencie. Preto je· 
dobrým dl:'amatikom, akokoľvek je svo
jím naturelom primárne lyrikom. 

Pravda, interpreti tohto diela, zvlášť" 

speváci - nebudú mať ľahkú úlohu. Po
· lyfonické vedenie hlasov orchestra a veľké 
intervalové skoky vo vokálnej zložke budú 
na nich - najmä na začiatku štúdia: -
klásť značné nároky. Mnoho záleží na diri-· 
gentovi a režísérovi. Ale o osud opernej 
podoby Petra a Lucie sa nebo)ím - i keby 
jej prvé naš tuél.ovanie nebolo adekvátne; 
svojou hodnotou sa určite uplatni nielen 
na domácich, ale aj zahraničných javis
kác-h. V záujme našej národnej hudobnej 
kultúry je žiadúce, aby sa jej naštudo
vaniu venovala maximálna pozornosť a 
zodpovedný prístup. Dielo chvályhodne za
radila do svojho výhľadového dramatur
gického plánu opera Štátneho divadla 
v Košiciach; ale aj iným operným divad
lám vrele odporúčam Bázlikovu opernú 
prvotinu. 

Igor Vajda 
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Protirečenie tvorcu 

l 
Paul Hindemlth: Cardillac 
Dirigent: Tibor Frešo 
Réžia: M. Wasserbauer, Brno 
Scén a: arch. F. Froster, Praha 
Kostýmy: S. Barbier! a. h. 
SND Bratislav:a 

Prvé stretnutie s Cardillacom, prvé 
stretnutie s dramatikom Hi':;~emith?m 
vôbe::. V doterajšej predstave ztl a~o m 
štrumenta!ista autor úžasne kultivova
ných, bravúrn~ vybudovanýc~ a vybrúse
ných útvarov, na pri~ k b?hate~u _ vnút or
n ému pletivu priehladnych , č1s tych, ako 

kov pevných a chla di~ci_ch. ~':'orca u~e-' 
nia, ktoré síce nerozpalUJe, pnpút~va v~ak 
hlbkou myšlienok a dokonalosťou Ich 
výpovede. Str etnutie s drama tikom t en.to 
obraz podstatne nemen!. ~rav~~· CaJ,"~I!
lac nie je azda tou naj typiCkeJsou ~kaz~ 
k ou z Hindemithovej hudobnodramatickeJ 
dielne. _ . - bi' 

Na n ašej scéne zase cosi noye_ ~oz Ja, 
lepšie povedané rozvíja rokmi I ·· reper~ 
to-árom utvrdzovanú predstavu, o_ hudob~e} 
dráme. Nie j e to divadlo velkycb ·vásm, 
šokujúcich gradácií, narkoti~um pre s luch, 
zrak ani srdce. Naopé!k, vyzyva m~!':n pr_e
ciťovať, vpíjať krásu, ale predo 11setkym 
zamyslieť sa, uvažovať. ·· 

Hrá sa druhá verzia opery z roku 195~. 
verzia ktorú mnohí pociťovali ako nást
lenstv~ rozbíjajúce prvotný obr~z (z r. 
1926), dokonalý v_ svoj_ej st!~kture. Ne
patríme ku šťastnym, co mozu poro~ná
vať, a písomné záznamy konkrétne VIde
nie a počutie nenahrad1a. Dos tal sa k närr). 
výdatne skolorova'ný, zväčš~mý formá! 
druhého znenia, dopracovany, prehlbeny 
a doplnený. . . . 

Antiromantik Hindemtth st zvohl ultra
romantickú predlohu E. T. A. Hoffmanna. 

Mária K išonová-Hubová (primadona) a dr. Gustáv Papp (gavalier) 
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Pochmúrny, vzrušujúci a tajuplnú príbeh 
parížskeho zla tníka, ktorý, hnaný vášňou 
k svojím výtvorom, dobýja si ich späť aj 
za cenu zločinu, pretavuje sa v Hinde
mithových rukách v trojdejstvovú úvahu 
{) vzťahu diela a tvorcu, o rozkoši z tvo
rivého procesu, o uvedomovaní si mimo
riadnosti v sile vdýchnuť neživému kovu 
život, dušu, o vlas tníckom pomer e k vlast
ným výtvorom, o neschopnos ti deliť sa 
o vytvorenú krásu s "n ehodnými rukami". 
Cardilla c, zvláštna, tragická bytosť, svo
jou veľkosťou zatieňuje ostatné post avy 
drámy okrem primadony. Vel'kosťou preto, 
lebo jeho ~onanie nemotivuje iba pudovä 
vášeň, ale hlboké, priam fanatické vnú
torné presvedčenie, ktorého sa nevzdáva 
ani na prahu záhuby. 

Hudba, pripomínajúca najkrajšie. listy 
autora Kammermus ik, prezrädzajúca hlbo
ký kult tradicie, vyjadrujúca sa v kontra
punktickej faktúre, je usmerňovateľkou, 
zäkonodarkyňou života celého organizmu. 

Inscenácia, zrejme v snahe dať tejto 
(pre nás) novinke čo najpútavejší obal, 
je o niečo "výpravnejšia", než by si sa
motné dielo žiada lo. Akoby v autorskom 
zápase n eraz zámern e preferovali atmo
sféru sälajúcu z tvorby pisateľa námetu, 
hoci v tomto prípade dal tento skôr prvot
ný popud k dielu a neskôr je!}o rámec. 
Vo farbe .a tvare hýria:a výprava, krásne 
kostýmy, na ktorých sa n ešet rilo, zaanJa
žovanie javiskovej mašinérie, hutnosť veľ
kých ensemblových scén rozhodne zauj
mú, zároveň však aj od 11racajú pozornosč 
od kľúčových momentov, od myšlienko
vého jadra diela, ktorého nositeľmi siÍ 
monológy či dialógy hlavných pos táv. Ta
káto koncepcia vyvoláva napä té očaká
vanie: ako ďalej, čo ešte - často na 
úkor otázky prečo. Autorsky výborne 
r iešená scéna v parížskej opere, bravúrne 
splývanie Lullyho s Hin demithom, javisko 
na javisku, skupina hráčov nad orchestr iš
ťom vyzneli ako mohutná kompaktná ma
sa, k torej preriedenie · by n eznamen alo 
ochudobnenie, práve n aopak. Hudobný aj 
myš!ienko.vý n áboj úvah ústredných postáv 
pôsobi v takomto kon texte mies tami ako 
retardujú ci element. 

Hudobné naštudovanie Cardillaca posky
tovalo neľahkú úlohu, vox humana, i keď 
-je dominujúcim činiteľom, predsa ž ije 
a dýcha s celkom, je súčasťou bohatého 
polyfónneho pradiva nástrojov v orchestri, 
k tor é mu neposkytuje oporu, skôr žiada 
presnú spoluúčasť. Veľké pozitívum tohto 
naštudovania bolo, že sa spoluúčasť zba
vila kfčovitej námahy iba sa včleniť, iba 
spoluznieť, u mnohých pôsobil ten to s pô
sob ako chlieb, ktorým sa nesýtia po pľllý 
raz. Orchestrálna interpretácia "drama-

tizovaného kontrapunktu" Hindemithovej 
opery zdôrazňuje zatiaľ skôr l o druhé 
s lovo termínu. P ravda, k dosiahnuti u 
ideálu sa žiada ešte prečísťovací proces 
n ästrojových partov - veď inštrumenta
lista Hindemith j e taký náročný - a, pri
rodzene, a j zvýšené uplatnenie drama
tického. 

Z úspešného sólistického ensemblu vy
nikajú dve kreácie : to, čo Mária Hubová 
v ú loh e primadony dala nášmu javisku, 
je azda najkrajšie v jej doterajšej herec
k ej tvorbe. Extrakt skúsenos tí, čo pri
niesli roky (pričom však n epošk11rni!i 
hlas), či šťastné stretnutie s úlohou? 
Oboje. Dôstojnú partnerku Cardillaca ·ob
darila fyzickou i duchovnou krásou;· pre 
bežnú javiskovú' pr ax n etypickýmí,"·cpre
kvapujúco prostými pro~Jriedkami oživila 
všetky vrst 11y t e j to zložitej bytosti: od 
primadonského rozmaru, záľuby v krás e, 
k torä ju obklopuje, cez pocit prázdnoty, 
n espokojnosti až po pochopenie Cardil
laca, po pálčivú túžbu získať jeho tvorivé 
zanietenie. Hanákovho Cardillaca prestu
puje zase vnútorné žiarenie, z večera na 
večer čoraz rýdzejšie sa predierajlce na 
p ovrch, zbavujúce sa čoraz viac náznakov 
naturalistického ponímania postavy: 

Inscenáciou Cardillaca ukázala sa hová, 
ďa.ľšia cesta. Jedna z mnohých, ktor}mi sa 
uberá hudobnodramat ická tvorba našich 
súčasníkov a ktoré ešte nepoznáme. 

Koncert 
v antikvariáte 

l 
Koncert v obrazárni 
Dirigent: Viktor Málek . 
Réžia: Július Gyermek 
Scéna: Pavol Gábor 
SND Bratislava 

ZM. 

Na Silvestra a Nový rok chcela naša 
reprezentačná národná operná s céna pre
kvapi ť čímsi no vým, nezvyklým, ale ľah
kým a príťažlivým, stráviteľným pre na
sýtené sviatočné žalúdky. Pravda, aj pre
kvapila. Avšak dvojako: jedných príjemne, 
druhých n epríjemne. Patrím k t ej druhe j 
skupine. Bol som nepríj emne prekvapený 
nie preto, že by som apriórne odsudzoval 
určité kon certno- scénické formy, že by 
som na Silvestra či Nový rok chcel vidie ť 
drámu, Cardil!aca alebo Lukulla. Vôbec 
nie preto. Svoje veľké výhrady voči tz11. 
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) 
Koncertu v obrazárni, ako bol nainsceno
vaný na Nový rok - keď som tú!o t~v. 
inscenäciu videl - mám predovsetkym 
voči vkusu, ktorý podmienil dramatur
gický výber úryvkov z tzv. svetových o~ier 
a baletov, a proti úrovni, s akou sa tieto 
bonbónky - večne slävne, nevyhasfnajúce 
žiarivky? - predávali. Podfa novoročne~ 
reprfzy usudzujem, že program mal svoJ 
zámer, že bol komusi adresovaný. Len ne
viem komu. Domnievam sa však - bez 
irónie - že staropanenskému vkusu, že 
to bol snáď dobrý výchovný koncert -
koncert-lákadlo s onými bonbónkami -
ale výchovný skôr pre vkusove penziono
vaného diváka, než pre kultúrou odchova
né publikum. Túto črtu inscenácie neod
stráni! ani osobný šarm Juraja Martvoňa, 
sprievodcu po obrazárni (ani niekoľk<? 
dobrých silvestr~vských frkov), ktory 
tlmočil veľmi banálny text neznámeho 
autora v štýle starého romantického bájo
slovia o láske ako jedinej, večnej, nehy
núcej inšpirátorke umenia. 

Mimochodom, tri dni predtým som 
v jednom budapeštianskom bare videl po
dobnú obrazáreň, len s inými kostýmami 
(pravda, oveľa menej náldadnú) a rovnako 
starými, slävnymi obohranými šlágrami. 
Vtip bol v rom, že po obrazárni nás spre-

vádzala Musorgského Promenáda .. . Prav-
da, to je aj otázka vkusu . . . . 
Konečne v tejto forme obrazárni nte

je nič nové. Ale malo byt, keď už v takéto
dni chceme operného diváka umelecky po
baviť. 

z interpretov, ktorf s,vojim speváckym 
výkonom mohli súdneho diváka zaujať, 
boli Bohuš Hanák v Prológu z Komedian
tov, Malachovského Don Basilio z Barbiera. 
Kucharského interpretácia Fredericovho· 
žiaľu z Cileovej L'Arlesiany, Svobodovej 
Olympia a Kišoňovej Musetta. A to bolo
všetko. Baletné časti boli na veľmi nizkej 
úrovni bez fantázie, technicky 9habé (ako 
po Sil~estri), nudné. Interpretácia Chopí
novej Grande polonaise brilante sa sem 
nielenže nehodila, ale ani nevyznela, a só
lista Marcinger ju celkom nezvládol. 
Zbytočná námaha? Premárnený čas? 

Vari oboje. Rýchlo zošitý esträdny' pro
gram, ktorý ani svojou inter-pretačnou ~rov
ňou celkove neuspokojil trošku nárocnej:
šieho diváka a nepodal ani objektlvny 
obraz o možnostiach súboru. 

Opakujem, nie som proti takýmto kon
certným formám. Ale keď koncert, tak 
k o n c e r t v pmom zmysle srova. Ten sa 
už len vari na vysokej úrovni dá urobiť! 

Marián Jurík 

SLOVENSKA fllHARMONIA 

Keby tisíc takýchto výkonov ... 
10. a 11. decembra 1964. Orchester SF. Dirigent Ladislav Slo~ák, sólistka _ Dagmt;r 

Baloghová (Praha) klavír. Program: Claude Debussy: 2 nokturn.a (Oblak!f, Slav~!'stt), 
Sergej Prokofiev: 2. koncert pre klavír a orchest er g mol, op. 16, Antonm Dvorak: 7. 
symfónia d mol, op. 70. 

Debussy a Dvofäk, ktorého uviedla SF 
v rámci Roku českej hudby, sú kmeňovo
r eperroärnymi čislami. Z Debussyho Nok
turn Sirény, vyžadujúce okrem orchestra 
i lG-hlasový ženský ,sbor, vzhľadom na 
nasledujúci koncert (Bachovo oratórium) 
tentoraz vypadli z programu. Dramatur
gickým ťažiskom večera stal sa tak Pro
kofiev Dagmar Baloghovej, rodáčky zo Slo
venska. 

Ak iná byť poslanim umelca venovať mo
dernej tvorbe všetky sily svojho talentu, 
zapojiť do reprodukcie čo najväčšie bo
hatstvo umeleckej fantázie, tak môže byť 
prlstup tejto umelkyne k Prokofievovi 
vzorom modernej a priebojnej interpretá
cie. Keď si súčasne uvedomíme, že or
chester te.nro koncert vlastne ešte nehral, 

132 

že jeho part nie je priam najfahší čo do 
technických nárokov ani čo do súhry 
so sólistom, a že teda niektoré úseky (Vi
vace) vyžadovali od dirigenta, sólistky 
i orchestrálnych hráčov mimoriadne vy
pätie a sústredenú pozornosť, naša úcta 
k Baloghovej výkonu tým viac vzrastie. 
časová rozsiahlosť koncertu, fyzicky 
i technicky vefmi exponovaný klavfrny 
part nezabránili pianistike obdivuhodne 
zapojiť do interpretácie všetky tvorivé 
sily, bohatstvo výrazovej i úctyhodnej dy
namiCikej palety. Klavfr brilantne domi-

, noval, krása Prokofievovej hudobnej reči 
uchvacovala i te levíznych divákov, ktorí 
mali priležitosť sledovať l. polovicu prog
ramu koncertu na svojich obrazovkách. 

1?. a 18. decembra . . orcheste~ a. Spevó:ck.Y sbor SF, dirigent: dr. , Ľudovít Rajter, sbor
;ma]ster J. M. Dobrodmský. Sóltstl: Chrtsttane Sorell, soprán (Viedeň) , Véra Soukupová, 
alt (Praha), Kazimierz Pustelak, tenor (Varšava), Siegfried Hausmann, bas (Berlín) 
Ladislav Holásek, čembalo, dr. Ferdinand Klinda, organ. Program: Johann ' Sebástia~ 
Bach: Vianočné oratórium. 

Interpretáciu Bachovho oratória treba 
hodnotiť jednak ako skvelý dramaturgický 
,čin a na druttej strane ako úspešný kon
cert, jeden z nezabudnutefných zážitkov 
;sezóny. Nie div, že napriek štvornásobné
mu predvedeniu (ďalšia dvojica v cykle 
koncertov pre závody) sa oratórium stret
lo s vefkým záujmom i zo strany obecen
stva. Rozsiahly sled šiestich (i keď škrtmi 
podstatne skrátených) kantát vyžadoval 
,od i·nterpretov značné fyzické vypätí~~ 
-<;>dzrkadhlo sa to sem-tam i zvýšeným 
počtom kazov najmä v druhej polovici 
programu. Ako u predchádzajúcich baro
kových skladieb, i tentoraz bachovské 
,.clarinové" party svojinú vysokými tech
nickými nárokmi v trúbkach meli dosť 
neistO s mnohými intonačnými kazmi. Or
chester svoje výlučne inštrumentálne čísla 

•(sinfonie) zvládol so striedavým úspechom. 
Pomerne mnoho •kazov vnášali do inter
pretácie dosť ča,sto sólisticky vystupujúce 
hobojky. Ináč súhra so sólistami i so sbo
rom bola vďaka dlhoročnej skúsenosti dr. 
Rajtra, jeho vynikajúcemu zmyslu pre 
barokový sloh, na znamenitej úrovni, zvuk 
,bol dobre vyvážený_ 

Sólové partie sme tentoraz počuli vo 

výlučne medzinárodnom obsadeni. Zdá sa, 
že táto zostava kvarteta skutočne pred
čila všetky predchádzajúce, i keď, po
chopiteľne, jeho výkon nebol bez kazov 
alebo iných prehrešení, , najmä ,proti štý
lovoSiti. Sopranistka Sorell je po muzi
kantskej i technickej stränke veľmi vy
spelá speváčka. Bolo to citiť v istom pre
jave, v pomerne fahkom zvládnutí tech
nických problémov, nevyhla sa však urči
tej teatrálnosti, ktorá pôsobila až neštý
lovo. Napriek svojim neobyčajným kvali
täm je Soukupová nášmu obecenstvu po
merne málo známa. Jej výkon sa vyzna
čoval skromnou jednoduchosťou, decent
nosťou, vážnou hlbkou, škoda však, že 
niekedy (v recitatíve 5. kantáty) dosť 
distonovala. I výkony mužských sólistov 
mali viac než solidnu úroveň. Požiadavky 
štýlu najviac rešpektoval Polia•k Pustelak. 

Spevácky sbor SF (sbormajster J. M. 
Dobrodinský) bol dobre pripravený a svo
jou spolahllvou úrovňou, ušfachtilou zvu
kovosťou (tentoraz sa lepšie darili l ko
loratúry) sa popri sólistoch .:.. ku ktorým 
treba počítať i precízny výkon dr. Klindu 
a Ladislava Holáska - zaslúžil o nadšené 
prijatie u obecenstva. Vlado Cížik 

14. a 1~. januára., Sólista: Bohdan Warchal, dirigent: Zdenék Bílek. Program: Beetho
ven: Cortalan (predohra), J. S. Bach:, Hustový koncert E dur, Schumann: III. symfónia. 

Vstup Slovenskej filharmónie do nového 
roku nebol práve najšťastnejšL Najprv 
nepri!iiel notový materiál plánovaných 

:Planét anglického skladatera Gustava Hol
:sta, potom sklamalo kúrenie. 

Hovort sa, že k spokojnosti treba mat 
nasýtený žalúdok. I keď to snáď vždy tak 
-nie je, ku kultúre rozhodne treba prostre
die a pohodlie. A ním je v zimných me
saicoch inak vždy prljemne vykúrená Re
duta. Tentoraz si s nami "technika dva
·dsiateho storočia" zahrala - či zažarto-' 
vala a my sme mohli sledovať hudbu 
:starých nemeckých majstrov v zimníkoch, 
rukaviciach a šáloch. Pravda, príjemné to 
nebolo, ale horší bol pohfad na nezvyklé 
toalety, ktorý odvádzal pozornosť od dia
nia na pódiu, kde sa iste nie najlepšie 
-muzicírovalo celému orchestru i jeho di
rigentovi Zdeňkovi Bilkovi: 

Beethovenovi i Schumannovi, ktorý bol" na
pochytre zaradený namiesto Planét, chýbal 
predovšetkým vyrovnaný čistý zvuk. Or
chester znel tvrdo, nevyladene, bez farby. 

Najhoršiu pozíciu mal snáď sólista Boh
dan Warchal, ktorý sa po dlhšom čase 
uviedol s vefkým orchestrom v Bachovom 
koncerte E dur. Bol to riskantný podnik, 
ktorý sa nevydaril. Tak ako sa Warchal 
predstavil, dá sa povedať, že by si zaslúžil 
opätovnú reprízu, ale za regulárnych pod
mienok. Konečne poslucháči tiež. Tento 
fakt sme si hlbšie uvedomili až o týždeň, 
keď sa abonentné koncerty nekonali. (Boli 
sice pre závody, ale bývajú aj inokedy) . 
Myslime si, že orchester i dirigent mali 
koncert v podstate pripravený a nič ne
mohlo byť na prekážku preložiť koncerty 
o týždeň. -nk-

28. a 29. januára 1965. Dirigent: Carlo Zecchi. Program: Jozef Haydn: Symfónia č. 49, 
f mol (La passione), Wolfgang Amadeus Mozar t: Symfónia A dur (KV 201), Ludwig van 
Beethoven: IV. symfónia B dur, op. 60. 

Carlo Zecchi nezaprie za pultom svoj 
taliansky pôvod. Cítime ho z vrúcnej kan-

tability, z t emperamentného prejavu. Je 
to veľký dirigent, ktorý sa snaží vdých-
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nuť ,.muzikantskú dušu" do každého 
. motívu, frázy, do každe j gradácie či tem
pa a darí sa mu to ! Má tiež neobyčajný 
dar podmaniť si silou svojej osobnosti 
celý orchester a v tvorivom ovzduš! pri
nútiť diváka sledovať každé gesto, každý 
takt. Už to, že celý večer dirigoval bez 
partitúry, dalo mu možnosť čo najužšieho, 
citlivého zžitia sa s orchestrom. Jeho 
zvláštne gestá (dirigoval bez taktovky) 
priam maľovali rozsah dynamiky či inten
zity výrazu. I keď prvé dve skladby ne
patria do kmeňového repertoáru SF a or
chester, pochopiteľne, n emohol ich prob
lematiku zvládnuť bezo zvyšku, vďaka 
nesmierne j dávke muzikantského tvorivé
ho zanietenia, bohastvu umeleckej fantá
zie, pestrosti a strhujúcej presvedčivosti 
nálad niektoré nedostatky (súhra a zre
teľnosť rýchlych partií) dostali sa priam 

na perifériu. Divák s i ich v nápore krásnej 
hudby sotva uvedomil. 

I dramaturgiu tohto koncertu hodnoti- ' 
me kladne. Jednak preto, že priniesla naj
mä v prvej polovici nášmu obecenstvu 
neznáme diela, ale najmä preto, že vyni
kajúcou interpretáciou, štýlovým odlíše
ním Haydna od Mozarta, sa dirigentovi 
podarilo priam ideálne uplatniť tieto diela 
u obecenstva. 

Ak v l. polovici večera dominoval Zecchi 
ako vynikajúci dirigent, v Beethovenovi 
sa zaskvel zásluhou jedinečnej a strhujú
cej koncepcii dirigenta i orchester. Ľahkosť 
rýchlych pasáží, zreteľnosť, kult ivova
nosť sólových tém, výborná súhra, veľký 
dynamický rozsah (spomeňme burcujúce 
na pä tie crescend!) sa právom zaslúžili 
o veľký a nadšený ohlas u obecenstva. 

Vlado čížik 

PROBLÉMY 
' , 

S ORGANOV.YMI KONCERTAMI 
Najprv zaznamenajme pozitlvne prvky 

všeobecnejšieho charakteru. Patri sem 
dôkladná zvuková úprava organa v Re
dute a najmä nový, pohyblivý hrací stôl, · 
vd'a.ka ktorému koncertujúc! organista už 
.nemusí hrať napoly skrytý v rohu pódia, 
ale sed! uprostred, poskytujúc tak aj ná
ležitý vizuálny zážitok. (Ži<!ľ, menšie, ale 
rušivé chyby v organe sa vyskyt u jú aj 
dnes.) Ďalším výrazným krokom zo strany 
m:;poriadateľa a účinkujúcich bolo vypra
covanie celoročného dramaturgického plá
nu. Jednot livé programy ukazujú snahu 
o zjednocujúci prvok, ktorým je raz hu
dobná forma, inokedy skladateľ alebo rov
naká národnosť autorov a pod. Táto ten
dencia je veľmi zdravá pretože stále núti 
org1mistov vyhľadávať nové diela litera
túry. úrovňou posledná sezóna - súdiac 
podl'a doterajších koncertov - predčí az
da všetky predchádzajúce. Skoda, že sa 
neuskutočnil programovaný koncert 
A. Berrutiho, ktorý mal byť prvým účinko
vaním talianskeho organistu v Bratislave 
vôbec. 

Jednot livé koncerty a programy v krát-
kosti : 13. októbra hrala Mária Dobáková 
organové Fantázie (Tunder, Bach, Mozart , 
Fre.nck, Bella), 24. novembra Ivan Sokol 
Messiaena a Bacha, 15. decembra J aros
lav Meier Bachove skladby (spoluúčinko
val huslista M. Bauer), 5. januára Václav 
Rabas (star! českí majstri, ďalej Kabeláč, 
Slavický a Sokola). 

Súhrnné hodnotenie série koncertov ne
môže zabiehať do analýzy jednotlivýéh 
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skladieb, no dáva príležitosť ce lkove zhod
notiť .prínos pre· rozvoj organovej kultúry 
v Bratislave. Súčasne - čo je nemenej 
dôležité - núti znova konfrontovať do
siahnuté - výlučne umelecké - výsledky 
s ich spoločenským ohlasom. Tento ,.ohlas" 
by sme mohli výstižnejšie J,onkretizovať 
ako .,ekonomickú bázu koncertného živo
ta'' - v konečnom dôsledku m ateriálnu 
podmienku pre pestovanie toho-ktorého 
umeleckého odboru vôbec. Nebolo by 
správne vyhnúť sa týmto súvislostiam, veď 
každý z organových koncertov tejto se
zóny očividne a takmer komplexne od
zrkadľoval problémy, s ktorými zápasí 
domáce organové umenie z hľadiska inter

_pretačného majstrovstva i ďalšieh ťaž
kostí. 

Je zvykom hovoriť o vysokej technickej 
virtuozite dnešných svetových umelcov, 
nech ide o ·ktorýkoľvek nástroj, ba aj 
o uprednost.ňovaní tejto stránky pred mu
zikálnosťou prejavu. Inokedy sa zdôraz
ňuje zásada, že "technika je conditio sine 
qua non" a o skutočnom umení rozhoduje 
stupeň muzikality. Pokiaľ ide o vystúpenia 
organistov, prax ukazuje, že namiesto 
podobných všeobecných hesiel je pot rebné 
konštatovať: príčinou prípadných neúspe
chov je len málokedy nedostatok muzikál
nosti. O tom, či celkový výkon vyznie 
imponujúco, rozhoduje vždy stupeň doko
nalého technického zvládnutia programu: 
či hráč vydrží bez zakolfsania s maximál
nym vypätim od ·začiatku ' do konca. Ne
možno tu hovoriť' jednoducho o technickej 

sc~opnosti predniesť. tú alebo onú sklad
bu, . 1de o všestrannú kdncertnú spôsobi
losť: . organista_ musí byť schopný koncer
tovať ~a ~eznamom nástroji po celkom 
krátkeJ pnprave, musí . vedieť rýchlo vy
pra~ovať. štýlovú a ľahko uskutočniteľnú 
regi~trác1~ a ~Javne musí byť imúnnym 
prot i_ akymkol_vek_ rušivým vplyvom, na 
k tore okolnosti pnpravy a najmä samotný 
nástr?j nie sú skúpe. Treba to znova spo
ml~at preto, lebo v prípr;ave brat islav
sk~c~ absolventov práve tento faktor bol 
velmi zaznávaný, čoho dôsledky cítime 
do?ne~_. Koncert M. Dobákovej (prvé vy
stup~me po absolutóriu na VšMU) uká
zal, ze ani jej príprava na koncertnú drá
~u nebola vsestr~nne zabezpečená. Učili 
JU . ~elecky hrat, ale neučili ju (alebo 
velmi málo) koncertovať. Vynikajúco 
zvládla najťažšie skladby, no na druhej 
st~ane bolo čoraz viac dtiť, ako psychicky 
ťazko znáša vypätie, na ktoré nie je zvyk
nutá._ Nemusi sa to prejaviť vo veľkých 
chyba~h. P?slucháč si v~ak ·ž.elá, aby mladí 
um,elcl pn vyst_?peniach úspešne ťažili 
z_ urokov dlhorocného štúdia, aby suve
renne rozdávali svoje umenie a nepreží
vali koncert ako nepríjemnú skúšku. Prí
kl~dom pr_e . zdravý a muzikantsky dravý 
pnstup k učmkovaniu bol koncert I Soko
la, ktoŕý _ti~ž študoval na bratisl~vskom 
ko~~ervatorm, no. na vysokoškolské štúdiá 
od~~~e_J do Prahy. Vďaka oveľa komplex
ne_JseJ príprave mohol ukázať všetky spo
m~nané pr vky koncertnej spôso·bilosti hraJ 
s Istot?u, v_o virtuóznom tempe a na~riek 
k~átke~ pn~rave oslnil vynikajúcou re
gistráciOU aJ ~ takej rozsiahlej a náročnej 
sk~ad~e, ako Je La nativité od Messiaena 
Pn mterpre tácii Bacha ukázal že · · 
sch?pný dodr~iavať železný rytm'us _ ~= 
to Jedna z naJvzácnejších vlastností maj
strov. tohto nástroja. (Ner vová labilita 
orgams~u s~ totiž prejaví predovšetkým 
v_ rytrrllc;keJ rozkolísanosti, v nepresnej 
súhre rúk a nôh v exponovaných úse
koch.) 

S veľký~ záujmom sme očakávali . kon
cert J. Meiera, ktorý sa po dlhej prestáv
k e (naposledy hra l h ádam pred desiatimi 
rokmi) predstavil výlučne bachovským 
prog;am~m. Jeho nový debut vyznel vcel
ku '!-spesne, prejavil svižnú muzikalitu 
k!or~. s_ r~stúcou s.ebadôverou zvýraznil aj 
na~eZ!tyml gestami a prácou tela - uka-
ZUJÚC že· Si . d ' v v • . J~ ve omy toho, ze organ 
vy:a~UJe v pevnu ruku. Meier presvedčil 
kazdeho, _ze napriek dlhej prestávke v kon
certo~am_ ,_.nezabudol" hrať a obstojí 
v zvysujuceJ sa konkurencii mladých ko
~egov. Bolo by však omylom domnievať sa 
_ze ted.a v organovej hre možno kedykoľ~ 
vek prestať a kedykoľvek sa znova zapojiť. 

V .minulosti takmer u všetkých absolven
ta': orgl:~.n?vej hry existovala koncertná 
sp?sobllost leri v potenciälnom stave pre
t oze koncertovali iba vel'mi zriedka. 'Preto 
sa u nás nevybudovali základy solídnej 
m;gan~vej kultúry. Nekoncertovať zname-· 
na ~es~udovať nové diela, stratiť kontakt 
s VY:V0J0m a v interpretačných finesoch 
ostat neo~trieľaný. v podobných prlpa
doch sa vzdy vynorí otázka: ak dotyčný 
hr~ dnes takto, kto vie, ako by hral keby 
sa ~ol venoval organu nepretržite'? Ani 
v ~npa~e Meiera sme sa nemohli ubrániť 
doJmU, ze aj sám pociťoval svoj nový de
b~t" ak~ veľký otáznik a že dlhoročná"od
lučenosť od nástroja sa predia Jen preja
~Ila vo _forme nie celkom homogénnej 

. ur.ovne mterpre tácie (tempove výkyvy 
~test_ami vynikajúca bachovská tegistrá~ 
cia, I~~e. menej presvedčivá zvUkovosť, 
kollsaJUCI stupen pocitu istoty) . 

6alšim účinkujúcim bol V. Rabas hosť 
z: P~a~y •. vlťaz Medzinárodnej súťa7.e 'praž
skeJ Jan 1958. Ak konštatujem, že jeho 
koncert. nepodnecuj e k osobitným úva
~ám <>. mterpretačných problémoch, je to 
Iba. vyraz . uznania. !"resvedčil nás, aké 
J?r!Je!liD.é . Je sledovat výkon, ktorý v ni
JakeJ su:-;~slost;! nepotrebuje ,.poľahčujúce 
okolnosti (ťazkosti s nástrojom a pod.). 
~oh!o s~ zdať, že program večera (hral 
Iba cesku hudbu) nedá vyniknúť j eho vir
tuóznym schopnostiam, no príjemne sme 
sa s~lamali.. Po vzornom predvedení diel 
staryc;~ maJ~trov Rabas priam oslnil po
~luch_acov bnlantnou, obdivuhodne čistou, 
. ytm1ck y _ ~resno~ a umelecky výraznou 
mte:pretacio1.l Súcasných českých orga
novych skladieb. 

No - z iného hľadiska - aj Rabasov 
koncert odzrkadľoval tie protirečenia kon
cer~ného života, ktoré som spomlnal na 
z~člatku. C_hápeme, že začínajúci umelci 
este ne~aJÚ ,.meno" a pre nedostatok 
~~mcertnych príležitosti ho aj ťažko získa
JU. No_ oveľa smutnejšie j'e, že ani hotoví. 
:r.m_~lct vynikajúcich kvalit nemôžu získať 
s.Irsie . uznanie. Medzi klaviristami, hus
hstam~ sa p_redsa len vyskytne niekoi'ko 
z':'učnyc.h m1en, ktoré zaplnia koncertné 
siene ~J ~ nás, no organisti tYPU Rabasa 
- h?c1 su schopní podať v každom ohľade 
max~mum }oho, čo od virtuóza tohto ná
strOJa mozno očakávať - sú neznámi aj 
doma vo_ vlasti. O tom svedčí návštev
nosť na Jeho aj na iných koncertoch. Tre
ba tu spomenúť aj povrchný názor že na 
programe_ brati~Javských organovýc'h kon
certoy mek!on dom~~i umelci figurujú 
kaž?y rok, ze by ' sa zJadala väčšia pest
rost ~ po?; Treba vedieť, že z roka na rok 
vychadza~uv novi absolventi, pričom celý 
koncertny zivot slovenských organistov je· 
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) 
-ešte stále viazaný výlučne na organ v Re
dute. Zaradenie do koncertného cyklu te
·da neznamená osobitné uznanie, ale je 
prejavom starostlivosti o mladú generá
ciu. Postoj Koncertnej a divadelnej kan
celárie v tomto smere je vrcholnf zodpo
vedný. Ostatne, návštevnosti zatiaľ nepo
mohli veľké mená - jednoducho preto, 
lebo pre Bratislavu by bol neznámy aj 
taký Marcel Du pré! 

Tieto problémy zamestnávajú všetkých, 
ktorým leží na srdci konertný život orga
nistov, ako aj ostatných umelcov. Myslím, 
že by bolo zbytočné spomínať "výchovu 
publika", veď je známe, že ani hudobne 
vzdelaní rudia nechodia na koncerty. Naj
typickejším zjavom je dnes ani nie tak 
nevedomosť, ako skôr nedôvera, ktorú by 
:srne mohli formulovať asi takto: ,.Neve
rim, že by stálo za to ísť ta." Pre zlepšenie 

tohto stavu sa podľa môjho názoru núkajú 
tri možnosti: _ 

l. V duchu komerčného podnikania so 
zreteľom na okamžitý úspech ·a -pomoco:u 
vynachádzavých, celkom nových reklam
ných a propagačných prostriedkov -pri,. 
vábiť rudi do koncertných sieni a presved
čiť ich, žé účasť na takýchto podujatiach 
je príjemným spoločenským stretnutím 
v prítažlivom, elegantnom rámci; . ·· 

2. "organizovať" návštevy: za cenu väč
šieho alebo menšieho nátlaku predávať 
lístky po školách a podnikoch; 

3. vedecky a citlivo analyzovať a zistiť, 
do akej miery je dnešné hudobné umenie 
zodpovedné za to, že je bezmocné voči 
dnešnému člove'ku a' kde by sa mohli stret
núť na polceste. 

Myslim, že trvalé riešenie možno očaká
vať len od tretej alternatívy. · 

Ladislav Dósa 

Hudba dneška· hudba každodenná 
"Skonštruovali skladatelia dneška kla

·vir, husle alebo trúbku? Určili vari spô
sob, a·ko na nich hrať? čo robí architekt, 
ak má postaviť most, mrakodrap alebo 
letecký hangár? Použije ešte hlinu, drevo 
alebo tehly?" spytuje sa Stockhausen. 
(Zo štúdie o elektronickej a inštrumen
tálnej hudbe z r. 1958 podla Tváre 65/1, 
·41.) Myslí sa tu síce na syntetickú zvu
kovú kompozíciu, no Kupkovičova a Kol
manova premiéra na poslednom koncerte 
Hudby dneška*) pripomínajú tie isti otáz
ky na odlišnej pôde. Vyskúšavanie zvu· 
kového maxima v nich ,.bije o mreže". 
Fascinuje, a keďže fascinuje, badateľne 
strháva na seba pozornosť. Ze by vystrko
val rožky Stockhausenov rozpor formy 
a materiálu? Ak hovoríme o rozpore, zač
nime od najrukolapnejšieho: od starono
vého rozporu výrazu a konvencie, ako ho 
_prináša Hudba dneška. 

Predovšetkým ho rieši v obnaženej for
me. Plná koncertná sieň okrem iného 
svedči aj o tom, aká vzrušujúca je táto 
forma. Vzťah ·ku komornej hudbe prežíva 
preto renesanciu, príbuznú výrečnej re
nesancii malých foriem v iných umeniach. 
Nezabudnime však na celkom prvý klad: 
.že ho vôbec rieši. Hudba dneška si teda 
vytvorila obecenstvo. No sformovala si za ' 
rok zároveň svoj vlastný program, kde 

*) Ivan Hrušovský combinazioni sonori
che, Roman Berger sonata, Peter Kalman 
panegyrikos, Ivo Petrič de profundis, Karl
he.inz Hausen refrain, Ladislav Kupkovič 
decoltage. 
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okrem klasiky seriálnej hudby s česko
slovenskými premiérami odzneli nové do.
máce práce. Stala sa tribúnou, kde sa 

-zachycuje a zároveň podnecuje celý prúd 
pôvodnej tvorby. Popri pozoruhodných 
špičkových skladbách (napr. Kupkovičovo 
Mäso kríža) dáva vznik .aj nevyhnutnému 
-zázemiu, ktoré tvorí pôdu pre ďalší rast. 

O nových skladbách posledného konc,er
tu možno povedať, že predstavujú práve 
takéto zázemie. I ked' Kolman a Kupkovič 
niektorými črtami - v Panegy:riku suges
Uvnym zvukovým elementom i cieľavea.o
mou priehľadnosťou a v Décoltage (ako 
predtým v Odpovediach bez otázok) pro
vokujúcim dramatickým vtipom - roz
hodne prerastajú zázemie. Je isté, že tak 
ako sa začína črtať vlastná tvár súboru, 
čoraz určitej-šie modelujú svoj profil aj 
jednotliví autori okolo . neho. .Znovu za"
svietila v programe obnovená Bergerova 
Sonáta v podani J. Mašindu, ucelená a 
sústredená skladba s vlastným rukopisom. 
Hrušovského meno prináša odlišný tón: 
novú organizáciu na zámerne tradičnej- , 
šom pôdoryse. 

Pre autorov i pre interpretov, ktorí 
s obdivuhodným študentským zanietením 
splňajú výnimočné úlohy, začína sa nepo
chybne obdobie, keď bude treba udržať 
si vydobyté pozície. Teda obdobie ťažšie 
ako začiatok. Novota prestáva šokovať, 
nastupuJe nevyhnutná diferenciácia. Hud
ba dneška stáva sa konečne hudbou kaž
dodennou. Je to viac, ako sme mohli ča- · 
k ať. 

Naďa Fo.ldváriová 

Začiatok tohto roku priniesol brn~nské
mu hudobnému životu určité oživenie kto
ré nevýraznej jesennej sezóne dosť clteľne 
chýbalo. 

V predvianočnom Brne upútali iba väč
šinou už známe práce tvorivej skupiny 
A (Noyák, Piňos, Pololáník, Ištvan), pred
vedene na dvoch koncertoch. Skutočnou 
inte:preta~nou senzáciou bol, pravda, bas
klannetovy recital Josefa Horáka (klavír 
Emma Kovárnová), ktorý zároveň zname
nal aj dramaturgický prínos: Horák okrem 
u~ over?_;tých Hindemithových, Pousseuro
vych, Pmosových a Blatného skladieb ako 
aj ~1-~bšej Thielmannovej kompozici~. sa 
odvaz1l predviesť nové práce najmladších 
brnenských skladateľov: Suitu pre baskla
rinet a čembalo Jirího Bártu; písanú 
vo voľnej dodekafónii a predstavujúcu ne
dávneho absolventa JAMU ako autora 
s vytrfbeným intelektuálnym citom pre 
stavbu a so zmyslom pre farebnú krehkosť 
nezvyklej nástrojovej kombinácie a Me
ditáciu Miloša štedroňa, v ktorej' sklada
teľ ":tipne ~oraďuje zvukove komplexné 
skup~ny, vnutorne postavené kompozične 
na zaklade modálneho výberu intervalov. 
~ Horákovej · činnosti sa vzácne spájajú 
Cieľavedomá 'Orientácia na novú hudbu 
a skvelé fnštrumentačné majstrovstvo, 
ktoré vyrástlo práve na možnostiach, akt'> 
otvára no_vá hudba tvorivému interpretovi. 

Objavnou udalosťou bola prvá tohoročná 
Hudobná s.treda, venovaná dielu Vitezslavy' 
KapráloveJ a Pavla Haasa. V zaujímavej 
konfrontácii sa ukázalo, že akokoľvek sú 
známe mená oboch predčasne zahynutých 
o~bz:os~f moravskej modernej hudby, ich 
YYVOJOVy prínos zostáva ešte stále nedo
cenený. Kaprálová a Haas sú skladateľské 
zj~v~, strata ktorých spôsobila nádejam 
nase~. hudobnej k~ltúry ťažké rany vojnou 
a fas1zmom. I keď je odkaz P. Haasa na
najvýš pozoruhodný a vyzretosť prác mla
dučkej Kaprálovej znovu prekvapuje, 
hlavne odstupom času môžeme usudzovať 
(vôbec nie z piety), že v ich tvorbe sa 
laten~ne formovali tendencie, ktoré sľu
b~val~ vyvrcholiť , a stať sa prísľubom, 
dostoJne sa zaraďujúcim do svetového 
kontextu. 

U Kaprálovej o tom svedči výrazný 
sklon. k formálne jasnému, odl'ahčenému, 
~sentimentálne čistému poetické-mu pre
Javu, ktorý v mnohom rezonuje so štýlo-

MÁ SLOVO 

vým ovzduším šestky. V tomto smere boli 
klavírne kompozície šesť malých variácií 
na zvony kostola St. Etienne du Mont (op .. 
16) a Aprilové prelúdiá svojou galskou 
st~vebn~m vy.tríb~nos!ou ozaj presvedčivý
mi ukázkam1. P1esen Sbohem a šáteček 
(op. 14) rastie so silnou invenciou ešte 
z pomerne romantickej reči. Zato však 
piesňový cyklus Vtefiny (op. 18) pozoru
h<_>dne používa základné prinéípy syntetic
ke~~. obd.obi~ B_~huslava Martinú (najzrej
meJs!e p1esen s1esta - Koleda), ktoré sú 
charakteristické novoklasickým naivizmom 
v najlepšom zmysle artisticky štylizujúcim'" 
ľudové inšpirácie do tvarov pôsobivej ra
finovanej prostoty. 

Pav:l Haas vyrastá v spätosti s janáč
kovskym odkazom, ktorý však natol'ko 
prenikavo pretvára a prekonáva že sa 
dostáva na pôdu vlastného moderného slo
hového výboja. V tomto zmysle je Haas 
vla~t~e jediným žiakom Janáčkovým, čo 
z~t1al :e.~ko:re uniká pozornosti. Nie je to 
e~te pnhs ZJavné v Suite pre hoboj a kla
VIr (op. 14, 1939), písanej pod tlakom nad
chádzajúcej historickej i osobnej katastro
fy na citácie z husitského chorálu. ,Ktož: 
sú boží bojovníci" a svätováclavského 
chorálu, ktoré sú spojené s jemne orien
tálnymi manifestačnými názvukmi.· Ten
denciu k tvorivému domýšl'aniu Janáčkov
h? odkazu výrazne rep~ezentujú štyri 
p1esne na slová čínskej poézie (písané 
a .p:edv~dené v Terezine r. -1944) a IIL 
s~ác1ko':'e kvarteto. Janáčkovský spôsob
figurácie traktuje Haas novým, menej sča
sovaným spôsobom, čím sa hlási k janáč
kovskému formotvornému prvku a múdro 
obchádza _výrazovú impulzívnosť, ktorá 
obvykle byva na Janáčkovom diele zdôraz
ňovaná a ktorá sa nedá -rozvíjať. Haasovi 
tak vyré!stá základné zjednocujúce hudob
né pásmo, postavené na určitých sledoch. 
intervalov a vytvárajúce vlastne tonálne
povedomie na spôsob bartókovských me
dov. Na Bartôka tu poukazuje aj kumulá
cia zvuku priraďovaním. Ponúka sa tu 
ot~~ka - niektorí interpreti k nej dospie
vaJU vlastnou cestou - či nám naznačené 
momenty Haasovej štylizácie spätne ne
objavujú dosiaľ málo známeho Janáčka 
- menej me-lodického a výrazového, viac 
to~~!ne zvu~ového, š_truktúrou progresív
neJSleho. S Jednoznacným priradenim Ja
náčka k zakladatefským zjavom devät
násteho storočia (Smetana-Dvorák-Ja-
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náček) možno v tomto svetle ťažko súhla
siť. 

Okrem podnet~ej" HudÓbn ej stredy pri
niesol brnenský január niekoľko význam
ných interpretačných činov : 

Brnenská Štát na filharmónia hrala 14 .. 
a 15. januára pod taktovkou vynikaj tlce
ho talianskeho dirigenta Carla Zecchiho 
Haydnovu Symfóniu č. 49, f mol (La pas
slone) , Mozartovu Symfóniu A dur (Koch el 
201) a 4. symfóniu L. van Beethovena. 
štýlový večer z klasikov do značnej miery 

~ .rehabilitoval povesť orchestra v oblasti 
klasicizmu. Technicky neproblematickým 
klasikom sa totiž v Brne často uškodilo 
natoľko nevytríbeným predvedením, že 
vznikla povesť o nekompeten tnosti Štátnej 
filharmónie v tomto odbore. Zecchiho kon
cert, na ktorom zazneli k lasici tempera-

. mentn e a orch ester dosiahol t rblietavý 
zvuk, sláčiky povestné brio, ukázal (po 
kolisavých výkonoch), že úroveň výkonov 
.štátnej filharmónie je predovšetkým ve
cou dirigenta. 

Potvrdilo to aj znamenité predvédenie 
Dvofäkovej 8. symfónie G dur (op. 88) na 
4 . . abonentnom koncerte. štátnej filharmó_
nie cyklu "Ant. Dvorák, če~>ká a slovenská 
hudba" (28. a 29. január a), . ktorý dirigo
val Ladislav Slovák. Jeho Dvoi'ák bol 
mierne zm0numéntalizovaný, v prísne od
meraných tempách vyniklo celé plastické 
bohatstvo· partitúry. Orchester m al t ento
raz nebývale hutný . a výrazný zvuk. 
V Suchoňovom žalme zeme Podkarpatskej 
( tenorov,é s ó lo J án Blaho) . brnenské pro
stredie upútali _predovšetkým _ m imoriadne 
kvality Speváck eho sboru Slovenskéj fil
harmónie. Die lo oceníme, ak si uvedomíme, 
že j e.ho pátos je tesne pr edvojnový a že 
teda mal zre jme iný dôvod i dosah než 
dutosť kantá tových monumentov z pä~-
des iatych rokov, · 

Tradične významnou súčasťo:u brnenské
ho hudobnéhó života j e komorná -h udba. 
Treba upozorniť na pozorlllhodný súbor 
českých komorných sólistov (umelecký 
vedúci Mir oslav Matyš.š), ktorý sa za 
krátky čas svojho pôsobenia dopracoval 
k .prvoradej reprodukčnej úrovni. -Súbor 
nie je komorným orchestr om v tradičnom 
zmysle, ale je· skutoene· tvorivým združ-e
ním hráčskych individu a lít. Jednotliví 
hráči striedajú obsadenie, každý sa uplat
ní na rôznych miestach, združenie sa ne
viaže trvalou nástrojovou zostavou. Po
sledné. vystúpenia (decembrový koncert 
z komorného diela Bohuslava·Martinú a ja
nuárový štýlový večer, na ktorom sa pred
viedli My'slivečkove; Turnove, .Frant. Be ndu, 
Purcelove, Corelliho a Haydhove skladby) 
ukazujú na m nohotvárne ··dramaturgické 
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m ožnosti súqoru, a ko aj na j eho skvelú 
, reprodukčnú úroveň a pružné m ožnosti 
·tvorivej práce. 

28. j anuár a :malo ,f Janáčkovom divadle 
premiéru nové naštudovanie Prokofievov
ho baletu Romeo a Júlia. Túto premié ru 
možno považovať za tem er manifestačný 
nástup režiséra a choreografa Miroslav.a 
Kuru na brnenskú scénu: Hlási sa 
k brnenskej dramaturgick ej tradícii (Pro
kofievov balet mal v Brne v r . 1938 sve
tovú pre miéru) a k odkazu Sašu Machova. 
z ktor ého školy vyšiel. 

Chor eografia Prokofievovo dielo pre sú
časného diváka oqrodzuje: Celé predsta
venie vyniká. jemným zmyslom pre štyli
záciu, predlohy sa zmocňuje nepopisne, 
dôsledne vychádza z hudby a používa prá
ve tak tlčinné, ako aj striedme prostriedky. 
Kúra vedel potlačiť tradičné ba letné orna 
mentovanie predlohy a iluzívne psycho lo
gické herectvo , _ktorému sa. ostatne taneč
ný prejav bytostne vzpiera. Hudobná 
zložka Romea a J úlie repr:ezentuje zjed
nodušentl a odľahčene spoe t izovanú Pro
kofíevovu hudobnú reč. Pôsobivosť také
hoto uvoľnenia spočíva zre jme v novo
klasickej š tylizácii ,.večnej" elementárne 
lyrickej alebo naivne ľudovej látky (ako 
napríklad u Martinu). "Prístupnosť" diel 
tohto druhu teda vôbec· nespadá. do kom
pet encie povestnej ,. ľudovosti", nie je nor
mou alebo dokonca zámienkou na rozpú
tanie komerčného zážitku~ Má z j avne 
hllišie korene, do istej miery syntetizujú

. ce , k oriomu uvoľneniu maj \1 v závere 
tvorivej cesty sklon m noh! veľkí" sklada
telia s hľadačskou . minulosťou. Kllrovi 
môžeme ďakovať, že s pochbpen!m ·vyšiel 
v ústrety týrr).to tendenciám. 

Výtvarná str&nka .inscenácie (Vojtech 
štofla) plne zrastá s predstavením, vybrú
s ene dscHujúcim medzi prvkami r'Emesanč
nej or-namentálnej a faŕebnej symboliky, 
klasickým baletom; · géometrickou cho
re\)grafiou komparzov a voľným . tancom. 
škoda ·len, že technická úroveň orchestra 
zatiaľ nie. j e úmerná štychovm u hudobné
mu poňatiu, ktoré v sebe zlučuje mla
distvo z1vy muzikantský temperament 
s prísne··disciplinovanou vystavbou a plas
t ickou kresbou. 

Ako vidieť, tento rok p):'iniesol zatiaľ 
hudobnému Brnu významné" interpretačné 
činy. Dr!jmaturgický .profil proti miestnym 
zvyklostiam vyšiel vcelku skôr z dedičstva, 

urobil to \'Šak zaujímavo, čo v rozumnej 
miere nemôže byť na škodu. Tento rok má 
však éšte veľa. ďn!. . · . 

Jaroslav Stfíteck ý 

Kto stlstavnej šie sleduje v novom roku 
dran:aturgi~ký plán hudobného vysielania 
~ratJsiavskeho rozhlasu, iste si všimne 
~e z hu_d_?bnovzdelávackh relácií sa venu: 
Je z_ vyse ná pozornosť operne j tvorbe 
ktor a v takmer už ročnom cykle Pre ·pria: 
teľov oper y je zastúpená štyrmi typmi re 
lácl_I; Portréty s lávnych spevákov, obozna
~UJUCe poslucháčov s menam i najmä ta
l!ans_kych operných interpretov a s deji~ 
nam1 ~lávnych_ svetových operných scén, 
Oper~y J?~gazm, poskytujúci informácie 
zo zákuhsJa opier. Miznúci okamih za
st~v: sa, si krásny - názov tretieho' typu 
pr~pravovaného operného cyklu a Mi.kro-
pnerezy opier. · 

Progr~m _relácii cyklu Pre ,priatel'ov 
opery Je Slce zaujímavý kvantit04 ná
:ne~ov, udivuje však dramaturgické rie 
seme_. ktorá v Mikroprierezoch opier je 
natolko n~kon:plexné, že máme dojem , 
ako~ľ ~ mch 1slo len o vysielanie opier 
traQdic~ne~o charak~eru .pre nenáročných 
po~ludl:äcov (Ve rdi, Puccini_) a opier ske 
·drar:nattck:( str~ujtlcich, a zriedka vysie
Ianyc~ CHmdemJth: Maliar Mathis), avšak 
bez zam~ru . vyhovieť i požiadavke určitej 
pro~ramov~J koncepcie. Myslime si totiž 
ze ~e správne akceptovať vkus i nároč: 
nost rozhlasového poslucháča. Zvlášť vý:. 
znamné a potrebné je i vysie lanie opernej 
tvorb-y _2?· st. Prfjemne n ás prekvapi-li 

. pra_covn;ci rozhlasu 29. januára nočným 
vy_siela~lm ps~cholqgdcko-dramatickej ope
ry Leosa Janačka_V~c tviakrqpolus v podaní 
sboru a symfomckého orch estra brnen:.. 
ského rozhlasú _· -;- no· v uváženejšom
procese drama_turgickej l!nie by· bola za
Is~e pm·~ohla l pr-ogramovej rozmanitosti 
M1kropnerezov ·opier. 

P~dáva charakteristiku estetických a etic
kych ideálov rokov 1945- 1948 ako doku
m ent do~y, dávajúci možnosť nahliadnuť 
do ~fér · nar~~nodemokratických oslobodzo
vacich ~y_sl_Ie~ok, ktoré sú zároveň. do
bove pnťazh~~:U ~utentickým svedectvom 
hlbokého a ucmneho umen ia národného 
tónu. O~jektívny pohľad so zau jímavými 
aspektmi na rozvoj nudobného života na 
Slov:nsku prináša najmä Il. časť, ktorá 
h von o vz~i~~ a úspechoch SF, o ktore j 
zrod sa _ pnčmil krátkym , a le významným 
pôsobemm národný umelec Václav Talich 
keď z 46-členného bratislavského komor~ 
n ého o~chestra vedel vyprodukovať maxi
málne ~nt:rpretačné hodnoty neskoršieho 
symfomckeho orchestr a e urópskeho for
mátu. No _keďže. ide o osobnost klasicky 
v:>_:rovnaneJ umeleckej univerzality bolo by 
byv~lo veľmi prínosné preh !bené 'podanie 
nov~ho, osobného_ a pritom netradičného 
pohl~du na analyzu Talichovho interpre
tačn:~o ~w}~. je~o pedagogickú i hudob
no-k~ItJcku ~mnost a najmä j eh o l'udského 
p:ofilu v. suvislosti s priateľstvom ďalšej 
vyzna~eJ oso.bnosti, ktorú F. X. Šalda cha
raktenzo_vai ako "posveceného básnika 
a. opravdivého hledaj íciho umelce" - La
~hslava. Novomeského, ktor ý sa nezaoberal 
Iha lyncko~ _poéziou,, ale využíval intelek
tuálnu. aktivit~ _l v politickej a organizá
torskeJ oblasti vo tunkcii poverenika škol
s tv? a o~vety, . a tak dopomohol Václavovi 
Tal!chov1 k uskutočneniu snáh a ' k _ 
n~n.r dôležitej kult úrnej slovenskej u~~št~-
tucJe -SF. · 

V _dňoch 7. a 15. januára- o 23,00 hod. 
v nocn_e_m ko!lcerte odzneli zábery z festi-

1 valu ~ucasneJ hudby P ro musica nova 1964 
v B~e~ach. Bolo hY, . veľmi potrebné za
mrsheť sa nad t ermínom vysi~lania noč
ny_ch syn:fonických kpncertov, k toré i na
pn~k naJhodnotnejším ukážkam vedia od
radiť nevhodným vysielacím · teŕmfnom . 

. J ean Paul Weber v· Genéze poe t ického 
diel~ tvr.dí, že každý autor. s vel'kou pred
stavivosťou stavia svoje celé dielo · na 
~~~ms~ základnom obraze,.na osobnom in- · 
a_Ividual:JOm symbole a ž~ j e úloh ou 'kri
t~ka, prave tak .ako. psychoanal_ytika, obja
VIť ho .. Táto skutočnosť má viedla k za
mysl~mu sa_ na~ spoločensky vel'mi · prí

nbs_!lym vys_I_elanim cyklú hudobnovzdelá
vacJch re!ác11, venovaný"ch 20, výročiu oslo
bodenia s ná,zvom Spomínate si ? Autorka 

Ani ď_alšia hudoQná r elácia z pokladnice 
h~dobnych krás, vysie laná derme o 13 10 
hod., n~~ j~ č~sQve vyhovujúca. Nemohol 'by 
.sa vyuzi! ~--~-Iekt_?rý _z najpočúvateľnejšich 
~opoludna}SI.ch casových ~ermínov? Vzä
J?mn?u vy11_1enou r elácií tanečnej, r espek
tlve IJldo':eJ_h~dby v čase od 19,30- 20,00 
h~d .. s nocnym1 _symfonic~ými al~ bo oper
nymi . koncertmi, nad . čím by sa· naozaj 
oplatilo zamyslieť, by sa dalo dosiahnuť 
spol'?hlivé ~ri~rium väčšej · zaangažova
nosti poslucnácov; pretože tu ide ·o diela 
pre~ažne v~nikajúc:_~j umeleckej hodnoty 
a vykony, ktoré mozu byť' v každom prí
pad~ p:ogramovou o porou rozhlasového 
hudobneho vysielan ia. · 

· · ~ · ' · Edita 'Har.tmanová 
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Sprvu to vyzeralo na recenziu, no po 
tom som zrazu zis til, že n iet o čom pisať. 
Myslim, že nebudem ďaleko od pravdy, 
ak poviem, že t entoraz mi hudobná re
dakcia televizie až priveľmi uľahčila prá
cu. Pripraviť za ce-lý mesiac }ba 3 ~i~ia
túrne podujatia - to · je az zarázaJúca 
skromnosť. V prvej _polovici januára v: no: 
vala bratislavská t elevizia hudbe "celych 
5 minút. Z dvoch programovaných čelo
vých skladieb (13. 1.) Faurého Balada vy
padla a Rondo A. Dvoi'áka, ktoré _odzt;e lo 
v podaní A. Berkyho a R. ~acudzmskeho, 
nebolo žiadnym inscenačnym problémom. 

~
. - Rozhovor s Peňáškovou a Borárošom 

o zäjazde opery SND do Talianska (24. 1.) 
niesol sa síce v priateľskom a srdečnom 
ovz duší, ale trpel nepripravenosťou a ne-
ujasnenosťou. Diváci . by ~a okre_~? spo-: 
mienok na Gigliho a Jeho zenu urc1te rad1 
dozvedeli viac! Nakoniec, v relácii 
Majs tri s lovenskej hudby (25. L) , sme si 
v podani Slovenske j filharmónie pod t ak
tovkou L. Slováka vypočuli Finále zo VII. 
symfónie A. Moyzesa. _Id~ zrejme o_ novšiu 
snimku, ktorá konvencnym snimamm hra
júcich hudobnikov nevybočuje z hranic 
-priemeru. To je o januárovom programe 
všetko. 

Horšie je, že v dohľadnom čase . niet 
ani nádeje na zlepšenie tohto stavu. P r e
čo nám televi z i a namiesto hod
n o t n ý c h a v ý z n am n ý c h po d u
j a t i s e r v I r u j e m n o ž s t v o b e z
v ý z n a m n ý c h d r o b n o s t í ? Kam 
sa podeli pravidelné priame pren~sy z kon
certných sál, javisk, diskusie pri okrúhlom 
s t ole? Vari sa "vyparila" všetka vynachá
dzavosť a -zmysel pre originalitu? Nebolo 
by od veci uviesť aspoň občas prenos 
z bystrickej a košickej opery? 

Problémom opery v televizii sa zaoberal 
V. Lébl v Literarních novinách ešte v r . 
1962. Kritizoval absurdnú situáciu v praž
skom štúdiu, keď sa opera v televizii úplne 
ignorovala. Odvtedy sa však pomery od 
základov zmenili, pražskä televizna opera 
ziskala cenu Zlatej nymfy a mne nezostä
va nič iné, ako vytiahnuť tento trojročný 
Léblov článok z archfvu · a od . prvého do 
posledného písmena ho odporúčať redak
torovi hudobného vysielania na prečitanie. 
Rozhodne sa mu to vyplatf. 

Dramaturg hudobného vysielania možno 
namietne, že . t ento nedostatok sa kom
penzuje preberanim programov z Prahy, 
Intervizie atď., takže o hudbu v bratislav
skej televizii nikdy niet .núdze. Súhlasil 
by som s nim, keby sa tým nezakrývala 
neschopnosť vlastného št údia! 

Ivan Marton 
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O filme Organ sa už mnoho popisalo. 
Veľa rec.enzií i viacmenej propagačných 
článkov. · Kým t ie druhé mali pre dovšet
kým prilákať divákov do kina (nemys Utn 
túto poznám ku v zlom: v pos ledných ro
koch sme si konečne uvedomili, že i dobré 
umenie potrebuje r eklamu), hodnot iace 
s tate priniesli rad cenných postrehov. Ak 
som sa však o filme Organ rozhodol napi
sať do Slovenskej hudby, tak to robím nie 
s (!myslom opakovať ich, resp. korigovat, 
ale preto, lebo popri rozhlase a t elevizil 
má náš časopis práv'o - a vari aj povin
nosť - aspoň sporadicky sledovať filmy, 
činoherné útvary s hudbou a pod., pravda, 
s (!myslom hodnotiť v nich najma úroveň 
hudby, resp. jej funkciu. 

Film Organ som si nevybral náhodou -
je výnimkou v svojom žánri, čo sa týka 
použitia hudby. Kým ·totiž vo filme sa 
hudba komponuje zvyčajne až dodatočne 
- keď · je hotový - zatiaľ v Or!}ane je 
hudba hlavným výrazovým prostr iedkom. 
Preto je možné označiť Organ za hudobný 
film ~ hoci nie je filmom o žiadnom sku
točnom či vymyslenom hudobníkovi (na
pokon filmy tohto druhu - či už o Sch~
bertovi alebo o "R. LuLgim" - predkladaJil 
divákom zväčša iba fikcie ) - ani t zv. mu
sicalorrr na plátne (tento pojem by si ZJa

slúžil spresnenie, ale o tom azda inokedy) .. 
V Organe stoji proti sebe dvojaká hudba 

(tak ako sú postavené veľkolepé gotické 
umenie proti malomeštiackemu gýču i in
t eriéru a grandióznosť histórie proti ma
losti zobrazovanej súčasnosti): veľkolepé 
umenie J. S. Bacha a primitívna fak
túra kostolných piesni; pletivo vznosných 
poly,fónnych klenieb a jednoduchosť har
monizovaného popevku. Gvardián sa snaži 
Bachovou hudbou obrodiť, povzniesť ľudi· 
(zároveň však chce "ukojiť urazenú malo
mysefnosť" - ako sám priznáva v schi
zofrenickom dialógu pred Ukrižovaným} 
- ale nevyhnutne naráža na nepochopenie: 
ľ~dia obdivuj(! viac organistovu t echnickú 
zručnosť (a zaujlmajú. sa neporovnateľne 
viac o neho než o jeho umenie), v zhone 
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za m ajetkom a hodnosťami či v sm(!tku 
(opijaj(!ci sa syn zabitej minou) nemajú 
čas ho počúvať - a t ak veľkolepé t óny 
organa znejú v prázdnej katedrále, ktorej 
stálymi návšt evník mi sú len hluchá sta
r enka a regenschoriho dcéra. Keď Felix 
dostane príležitosť hrať pri omši, je však 
aj ona - jeho verná obdivovateľka - za
razená: na Ba chovu hudbu nie je možné 
spievať, t át o hudba "neplní svoju funk
ciu", neposluhuje - načo je t eda ? F ilm 
takto vyslovuje parabolu o nie ľahkom po
chopeni skutočného umenia, najmä keď sa 
k nemu pristupuje s množs tvom apriór
nych preds táv a predsudkov. 

( V t ejto s úvislosti nebude od veci upo
zorniť n a horlenie obme dzeného regens
chor iho za "naše" pesničky - na prvý 
pohľad za ľudovú pieseň. V skutočnosti 
- ako sa t o prejavi na svadbe jeho dcéry 
- má na mysli pseudoľudové úpravy a 
fidlikanie v štýle cigánskych kapiel; hor
š ie je však, že takáto ,.fudovosť" má svo
jich početných obdivovateľov dodnes! ). 

Hudba je zároveň určujúcim architekto
nickým činiteľom filmu. Jeho akýmsi ritor
nelom je Prelúdium es m ol z prvého diela 
Temperovaného klavira. (Slovným ekviva
lentom je kláštorné "Ad laudem et glo
riam".) Organ má zároveň dokonale 
uzavretú formu, začiatok a záver filmu 
stoja proti sebe ako predmet a jeho 
zrkadlový odraz ( v oboch pripadoch hrá na 
organe regenschori Bachňäk) a ist e nie je 
náhodné, že film sa začina prvým omšo
vým spevom celebranta (Gloria in excelsis 
Deo) a konči posledným (Ite, m issa e st -
Deo gratias); takt o je ce lý dej uzavret ý 
do s t avby omšovej litur gie (z n ej je vo fil
me viac úryvkov v postupnej näslednosti 
jej časti , funkčne sklbených s fabulou), 
je dnej z najstarších hudobných for iem 
vôbec, inšpiruj(!cej mnohých skladateľov 
k veľkolepým dielam. 

Hudbu vybral a n a organe n ahral skla
dateľ Ján Zimmer, Hodnot a filmu by sa 
bola sice zvýšila, k eby zneli len pôvodné 
Bachove or ganové skladby (Prelúdium a 
Fúga es mol sú určené klavlr u, resp. čem

balu) bez dokomponovávania - hoci v ba
chovskom štýle - n iektorých úryvkov. 
Stači však, že film Or gan vzn ikol - vy
zdvihnut ie hudby na určujúceho činiteľa 
je faktom veľmi inšpirujúcim! 

I gor Vajda 

Felsenstein-Melchinger: Hudobné divadlo. 
Z nemeckého originálu (1961) preložil 
š . Horváth. Vydalo štátne hudobné vyda-· 
vaterstvo, n. p., Praha-Bratis lava v r. 
1964. 

Autor výroku "Opozlcia je j edným 
zo základných koreňov celého môjho ži
vot a i povolania" - režisér W. Felsen: 
s te in celkom ist e počltal s t ým, že aj 
jeho dielo - divadelné i t eoretick é -
bude mať alebo s i vynúti - opozíciu. 
Tá musi prísť, aj keď celkom vynechá 
m e ctiteľov "kulinárnej opery" - lebo 
tí ozaj ne povedia s lovo k ďalšiemu vý
voju oper ného žánru. Ako každý výrazný 
zjav v de jinách umenia, vyvoláva a j Fel
sensteinovo režisérske dielo nadšený ob
div i zamietavý postoj. Táto kniha - a jej 
slovenské vydanie by som označil za veľký 
vydavateľský čin - nám pom ôže všeličo 
objasniť a doplniť. Ako každé seriózne 
die lo o umení, a j h udobné divadlo povie 
n ajviac divade lník(lm , k tor! poznajú kon
krétne výsledky Komickej opery. Ale 
k veľkým prednostiam autorov patri aj to, 
že napísali knihu pútavú a zrozumit efnú 
všetkým ctitefom dobrého divadla. 

Prológ t vorí prvá kapitola Portrét diva
delnfka - umelecké curriculum vitae re 
žisér a Felsensteina - ktorý veľmi zauj í
mavo napísal s. Melchinger, vyčítal by 
som mu len niektoré · n epresnosti (Sta
nislav ski j povolil t u svojmu žiakovi ( ? J 
Dančenkovi . . • str. 27), problematické po
sudky ( ... ani Verdi nebol režisérom, ur
čite ním však bol Wagner . •. ,str. 69) 
a predovšetkým fakt, ktorý ovplyvní celú 
koncepciu knihy - že Me lchinger patri 
do t ábora "skalných fe lsenst einovcov" 
a v neskorších dialógoch .málo provokuje 
Felsensteina rozdielnymi n ázor mi. 

Úalšie t r i k apitoly: Dialóg o opere, 
Ces ta k dielu a Dialóg o hudobnom divadle 
vzn ikli ú.pravou r ozhovorov n ahraných na 
m agnetofónový päs. Zachovala sa bez
prostrednosť, úprimnosť ! t emperament, 
ale aj slabiny takejto disk usie. Ako príklad 
za všetky spomeniem epizódu s francúz
skym novinárom, ktorý - zrejme nespo
kojný so scénogr afickým nat uralizmom 
Líšky Bystroušky, inscenovanej Komickou 
operou - položil ot ázku : "Hráte pre naiv-
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ných ľudi?" Felsenstein mu odpovedal: 
.,Ľudia, ktorí nie .sú· -naivní., nemajú čo 
hľadať v 'divadle':'' Nuž tó\ist~- nie · je po'
stačujúci argume_nt ani,_ p,re novin{lra, ni~ to 
ešte pre divadelnika ! .. A Y.ôbec problé.m j;a
viskového výtvarníctva! Keď si prečítame, 
čo hovori Felsenstein o tejto otázke v ka
pitole Cesta .k dielu, mali by sme ~huť 
všetko podpísať a súhlasiť. Ale kto pozná 
scénogra.fick'ý štýl Komickej opery (W. 
Felsensteina a ostatných režisérov - jeho 
žiakov) - a čitateľ s i to môže overiť 
v bohatej fotografickej prílohe - musí 
sa zamyslieť nad tým, či je tu rozpor me
dzi F~lsensteinovými teoretickými postu
látmi a praxou, alebo či si pod pojmami 
"obsah, dramatičnosť, atmosféra" a pod. 
predstavujeme čosi iné, alebo sú iné (roz
dielne) lep prostriedky výrazu a insce
načných postupov. Odvážim ,sa to tvrdiť, 
lebo tvorba československých výtvarníkov, 
tých nadpriemerných, pri všetkej rozdiel
nosti jej autorov sa uberá cestami, ktoré 
sú nezlučiteľné s výtvarníckou poetikou 
Komicke j opery. 

Vo všetkých troch kapitolách - okrem 
polemiokých stati - však nájdeme ozajstné 
bohatstvo myšlienok, názorov, presných 
formulácii - či už o súzvuku hľadiska 
a. javiska, etike opery - hudobného. ,di
vadla, o režisérskom a dramaturgickom 
poňatí niektorých opier (Čarovnä flauta~ 
alebo postáv (Zuzanka, Don Juan atď.), 
ako a j o postavení ·a úlohe hudobného 
divadla v súčasnej spoločnosti. Ako dobre 
padne prečítať si ironizujúci názor auto
rov na tých, čo chápu divadlo "ako kultúr
nu ustanovízeň na základe 'i'udbvej osvety", 
a tak "nechápu elementárny divadelný 
zážitok". 

To nie sú vyšpekulované teoretické úva
hy. Felsenstein v svojom divadle .- v pod-

. mienkach a s možnosťami, ktoré sa mu
sia zdať pre väčšinu divadiel ideálnymi 
- úporne pracuje na ich naplneni. Má svoj 
oddaný súbor a svoje obecenstvo. Ne
myslím, že py ktorékoľvek naše .divadlo 
(okrem Semaforu, Na zábradlia pod.) malo 
takých nadš~ných a verných návštevníkov, 
ako som videl na berlínskom festivale 
(október 1964) v Komickej opere (a v Ber
liner Ensembfe). To je vážna vec, najmä 
dnes, keď sa znovu a znovu píše, hovori 
a diskutuje o kríze opery a keď o ne j 
svedčia aj prázdne hľadiská. Konštatujme 
však aj to, že v zozname inscenácii W. 
Felsensteina v Komickej opere od r. 1947-
1961 je len päť diel - z 22 - od. sklada
teľov 20. storočia (Orff, Kusterer, R. 
Strauss, Janáček a Britten). Hoci sa zdá, 
že prázdne hľadiská na moderných a ·ne
známych operách prinútia aj naše divadlá 
takto obmedzovať inscenác ie súčasných 
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opier, myslím, že to je to pos ledné,v čom. 
by sme si mali brať príklad z Komickej 
opery. Nebude budúcnosti opery ani hu
dobného divadla bez nových diel a nebudú 
dobré nové opery, ak ich nebudeme hrať. 

Posledná kapitola Medoústa komédia 
- úryvok z režijnej knihy W. F elsen
steina k opere Sen noci svätojánskej od 
B. Brittena - je demonštráciou náročnej 
režisérskej profesie, ale obávam sa, že 
okrem odborníkov ju nikto nedočíta. Rôz
ne "technické" výrazy, známe len dôver
ným zasvätencom toho-ktorého divadla, 
a popisy ako: " .. . behá čoraz r ýchlejšie 
sprava od · kulisy 4 opäť dopredu, popri 
trávovom paraváne( ?) a vľavo od kulisy 
6 do stredu vľavo IV, vpravo okolo kulisy 
6 medzi trávou a kulisou 3 opäť do stredu 
I/ II. ... " . nemôžu zapôsobiť na čitateľa 
- najmä ak chýba skica scény a orientač
ný pôdorys. Živé však ostanú charaktery 
postáv aj predstava dynamickosti scény. 

Neverím, že by sa naše divadlá rozhodli 
nasledovať štýl, s loh Komickej opery (lebo 
t oto divadlo má svoj štýl, svoju "tvár"), 
ale kniha Hudobné divadlo upozorní na 
mnohé rozdiely v. názoroch, vyprovokuje 
pole miku, prinúti zamyslieť sa, priznať 
vlastné nedostatky a formulovať svoje 
"proti". 

Branislav Kriška 

• • • 
Eosze László: Cesty opery, Státne hudob
né vydavatelstvo, Bratislava 1964; str. 601 

Ak otvorite Eôszeho knihu a po prečí
tan! pr'vej strany, prípadne po prelisto
_vaní ďalších sa budete citiť oprávnení 
predvídať čosi o tom, čo Vás bude čakať 
na ďalŠieh šesťsto stranách, určite sa po
mýlite. Lebo kto bude s istou dávkou 
oprávnenosti očakávať beletrizujúce klišé 
o dejinách opery, opradené patričnou 
dávkou pikantných anekdot, veľmi sa skla
me. A koho odradí rozprávačský štýl 
autora, lebo s podobnými knihami má zlé 
skúsenosti čo do hodnovernosti faktov a 
l()gičnosti v hľadaní vnútorných súvislosti, 
urobí zle, ak sa do knihy nezačita. Je 
Eoszeho kniha populárna, alebo odborná? 
Alebo je hybridom oboch týchto postojov? 
Je súčasne populárna i vysoko odborná, 
lebo autor pochopil, že populárne sa nerov
ná primitívnemu, že . miera prístupnosti 
knihy n e musi byť nepriamo úmerná fak
tom tu uvedeným, ate i napriek týmto 
faktom, bystrým s-údom a neraz objav
ným konštatovaniam môže vzniknúť dielo 
so širokým' akčným rádiom pôsobnosti. 
Populárnosť knihy je daná v prevažnej . 
miere kultivovaným štýlom, akým vie 

( 

autor tie najzložitejšie a. najstrohejšíe 
vedecké fakty tlmočiť jazykom .be- -
takmer h.ovorovým. Eôsze si nemys~f~h; 
vedeck~sť s~ dosahuje krkolomnÝmi a 'ne 
zrozumtteľnymi štylizáciami N d . . h . 
stran · j · - · a r.u eJ 
~ e _ me_ e autor presvedčený. 0 tom 
ze _populárnosť dosiahne vykudrlinkovanýn{ 
štylom os_vi~teneckých krasorečnéni, ktoré 
sa . v sv_OJeJ horlivosti - najmä v naše. 
do~áceJ literatúre - bllžia často k pri~ 
r~kckám QJeOlógie alebo k pubertálnej ·ly
rt e. 

Eosze sle~uje Vývoj opery te;itoriálne. 
To ZI_?-ame~a oddelene vývoj talianske·, 
f:a_ncuzske1, nemeckej a rakúskej, anglicJ-

eJ .. rus~eJ _a sovietskej, českej, sloveri
s~eJ, pol.~keJ a nakoniec maďarskej opery 
Tato met~óda . ~~ož~ila autorovi zdôraznit 
národnú spectflcnosť vývoja operného žán- . 
ru._ ~~ však j edno úskalie , s ktorým treba 
na~l_!la v prípade nepripraveného čitatel'a 
~octtať. Ako ukazuje kapitola O 
Javisku d .. " .. pera na 
~ CJm • autor s takýmto nebezpe-
~enstvom aj r átal : čitateľovi sa· strati 
omplexnosť vývoja opery ako žánru ne

pos~re~me vzájomné ovplyvňovanie sa, jed
~otltvyc~ ~ nár_odr;ých vývinových prúdov, 
c~ ho mo~e VIesť k názoru, že opera bola 
u~ o~ SVOJho vzniku záležitosťou skôr re
giOnalnou ako univerzálnou a internacio
l_l~ln_?_u. v, spomínanej k apitole, nezaťažu'
JUC Cltatela faktmi, autor erudovane a bri
l~ntne .ko~fr~ntuje a paukazuje na simul
tann<?sf vyvo~a najmä z toho aspektu, ako 
s~ vyvoJ na ~ednotlivých územiach parti~ 
Clpova!. na n e šeni základných problém 
t ohto zanru. ov 

Samo~~~ým problémom knihy je .ope-
ra. XX. stor Aut · · - · 

_- • -. • _., . ,: : . - 9r JeJ venuJe samostatnú 
~aptto}~ poq názvqm Buriči, v"ktorej, ,žlal' 

U.a 79 z<;llel ?-~. pr~?cbádzajúclch úvah nesie~ 
dUJe·estettck? problém Ó'pery XX. storočia. 
ale obmedz~Je sa na podanie faktografic- 
kého materJál~. o kla_:;ikoch opery XX. stor. 
Podstatn~ Jepsle obisli U skladatelia, ktorr · 
;a. dostal!. do kapi~_ol o vývoji n~rodných 
p~er - (Bntten). Eosze si pravdepodobne· 

a~t neklá dol za cieľ podať vyčerpávajúci 
vyklad o opere XX. stor., ked'že ide 
o problematiku natol'ko zložitú a no u·· ~ 
by s · ~ . d - v , ze 

l ~yzta . ala samos ta t o ú obsiahlu prácu. 
Z k apttol venovaných národným školám 
b~~e n~š čitatel' povďačný autorovi za za- 
svateny výklad o problémoch · · 
ď k . vyvmu ma-

ars _eJ opery, ktorá, prirodzene patri 
medzt najlepšie. ' 

Samost atnú pozornosť si zaslúži pozo-
ruhodná úvaha o prftomnosti a budúcnosti 
opery, kt o:á je svojím jedinečným pristu
P?m. ~ktualnym príspevkom k súčasným 
dtskustám o tomt.o pro):lléme. _ 
Vyčerpávajúca bibliografia a prehľadná 

tabul'ka premiér ešte zvyšujú význam t ej- · 
t~ kn!hy a predurčujú ju do· pozornosti 
vsetkym, ktorí majú úprimný záujem 
o operu. 

Peter Faltilt 

••• 
Sborník Hudobný život výéhodného Slo
venska v období budovania socializmu 
Zv~~Qk U. Zostavila Mária POTEMROVÄ: 
KosJCe, Konzervatórium 1964. 218 strán 
Rozmnožené cyklostylom. • 

;Preklad~ná práca nie je len súhrnom 
mtkroprofllov prominentných operných 
skladatel:ov a lebo súhrnom obsahov zná
~ych ~pier. Autora vedie snaha nájsť sú
vt~lo_stl me_dzi vývojom štýlu opery; pev
nymt ťahmt charakterizuje jednotlivé typ 
opter (počnúc trefnou charakteristiko~ 
n~pr._ neapolske j opery až po operu veri
~ttcku). Prednosťou práce je skutočnosť 
z: autor _zahrn~l do svojho záujmu aj dne~ . 
uz. menej hranych skladatel'ov, ktorí z vý-
VOJOvého hľadiska zohrali určitú úlohu 
Mál~k~orý autor Si nájde miesto ab~ 
v ttem vel'k;ého Wagnera spomenul , na ; 
Ponchielliho, Catalaniho a iných. P . 

Hudobný -život východného Slovenska 
PO~áme len torzovite. Chýbajú nám syn
tetiCké -práce i čiastkové monografie. 
:'.ret~ tym vítanejšie j e nám úsilie ko
slckeho konze rvatór ia, ktoré vydal -
d h- .. o uz 
. ru Y z_vazok prác svojich žiakov. v ne-
Jedno~ prls~e~ku podávajú žiaci závažný 
~atenál naJma o povojnovom hudobnom 
dtanf v okresných mestách vých. Sloven
ska (Ko~ice, Prešov, Humenné, Rožňava) 
a~ebo o Jednotlivých hud. súboroch (Čar-

Autor nie je apologétom svojich hrdi
~ov._Napríklad záver kapitoly o Wagnerovi 
Je ~orum, na ktorom dáva EOsze prileŽi-
tost pre t' lust á · ~ · . r ClU vásmveJ polemiky 
? zmysle urn_enia autora, konfrontuje jeho 
~eály s vysledkami, usvedčuje autora 
ho~gnera z nedôslednosti, . demystif ikuje 

mca, Verchovina, Strážčan). Dúfam -
k ~. ké k e, ze 

ostc onzervatórium bude vo vyd-_ _ ava-
Dl tychto sbornikov pokračovať, a tak 
vyplní doterajšiu citeľnú medzeru. 

J. P. 
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SUPRAPHON DV 5788-90 
E. Suchoň : Svätopluk, hudobnä dráma 
v troch dejstvách. Sólisti ND Praha, sbor 
ND a . Smetanovho divadla (sbormajstri 
Milan Malý a Vladivoj Jankovský), orches
ter ND (diriguje Zdenek Chalabala). 

Ak by sme chceli aj v tejto rubrike urobiť zadosť povinnosti pisat o nahrávkach 
slovenskej opernej tvorby, tak by sme nutne museli byť anarchronick!. Od vydania 
nahrávky Krútňavy prešlo totiž už desaťročie; aj scény :z Jura Jánošíka sú v predaji 
už roky. Preto sa budeme zaoberať len nahrávkou Svätopluka, akokoľvek sme si 
predsavzali priniesť referát aj o nahrávke Vzkriesenia, ktorá je v štádiu technického 
spracovania. žiaľ, dodnes neuzrela svetlo sveta - ani pre členov Gramofónového klubu, 
ktorým jej prvé "vydanie" bude určené. V pohotovosti a rýchlosti výroby <~ú naše 
Gramofónové závody vôbec niekde na chvoste vývoja - ale chvalabohu, že aspoň ne
nasledujú vzor knižnej distribúcie; tá po niekoľkých rokoch knihy - a teda aj hudob
niny a knihy o hudbe- zošrotuje. Predstavte si, keby sa čosi podobného (rozbíjanie?) 
dialo aj s platňami! Je síce otázne, či treba chváliť niekoho za samozrejmosť - ale 
zdá sa, áno: veď aj ono zošrotovávanie je proti zdravému rozumu a predsa pokračuje 
veselo ďalej, riadiac sa asi heslom byrokratov : "Buď my ovládneme kultúru,-alebo kul
túra ovládne nás!" (Milan Uhde: Kráľ Vávra). 

Ale zanechajme šibeničný humor - Suchoňov operný epos vyžaduje si iný tón: zvlášť 
pri počúvaní Chalabalovej nahrávky s ensemblom pražského ND. Už pri prvých tónoch 
s i znova uvedomujeme, akým šťastím bolo, že obe Suchoňove diela mohol nahrať tento 
veľký umelec. - Svätopluk je jeho poslednou kompletnou nahrávkou. Obdiv repro
dukčného umenia Zdenka Chalabalu a celého kolektívu pražského ND rastú od scény 
k scéne. Latentný dl."'amatizmus je c!tit v podaní celého die la - aj tam kde sú miesta 
oddychu. Chalabala má skvelý zmysel pre suchoňovsk\1 antinómiu klasických noriem 
a rapsodičnosti: buduje veľké plochy v stálom napätí, zrýchľuje a spomaľuje tak, aby 
to zodpovedalo potrebnému detailu i zároveň nenarušila celok. Orchester znie plasticky, 
temer stereofónne, dynamika je mnohotvárna, tempá vcelku rýchlejšie, než to bolo 
na slovenských scénach zvykom. 

Výber sólistov bol veľmi štastný - akokorvek treba ľutovať, že titulnú úlohu ne
naspieval zomrelý Ladislav Mráz, čím by sa bol rozmnožil aj tak pomerne malý počet 
znej(rcich dokumentov jeho veľkého majstrovstva. Vynikajúci sú najmä Eduard Haken 
v titulnej úlohe, I. Žídek (Záboj) , D. Tikalová (Milena), M. Krásová (Blagota), M. Kar
plšek (Svätopluk ml.). Veľmi dobrý je aj sbor. škoda len, že slovenčina spevákov nie 
je správna. Akokoľvek kladne a s uznaním kvituj'eme zámer ND naštudovať Svätopluka 
po slovensky, ostáva faktom, že ani tak -intímnemu znalcovi slovenčiny, akým je Karel 
Plicka (pôsobil ako poradca) sa nepodarilo ódstrilniť časté prehl."'iešky proti správnej 
výslovnosti najmä v dvojhláskach a dfžkach. Ešte najlepšie zvládol tieto iste ne
ľahké požiadavky I. Židek. 

Technická úroveň nahl."'ávky je vel'mi dobrá. Hlasy sólistov a orchestra majll správny 
vzájomný pomel."' - zrozumiteľnosť je výborná, miesta Ol"'chestrálneho pléna sonórne, 
ale nie sul"'ové. Skvele sú odl!šené fanfáry na javisku a v orchestri, v scéne odovzdania 
moci v l. dejstve i v táborovom obraze 3. dejstva, plasticky je modelovaná gradácia 
sprievodu pohrebníkov a vtipne je realizovaná "Per11nova veštba" s niekoľkonásobným 
doznievaním v 2. dejstve. Nedostatkom je zväčša málo citlivé rozdeľovanie hudobného 
toku uprostred dejstiev náhlym pok-račovaním na ďalšej platni, hoci pri dobrej vôli 
by bolo možné sa tomu vyhnúť. 

Najväčšie námietky však vzbudzt1jll dramaturgické úpravy. Azda boli motivované 
snahou skrátiť pomerne vel"kú dižku diela - ale v skutočnosti ušetrili iba pár minút 
a zbytočne narušili architektoniku. Tak pl"'ikomponovanie sboru v závere l. dejstva 
n arušuje jednotný pôdorys všetkých dejstiev (každý sa končí sólistickým monológom), 
š krty zväčša narúšajú uvedenie do zmenenej nálady a 3. dejstve zároveň porušujú 
reprizovosť hudobného procesu. Najhoršie je to so scénou rozdelenia moci v poslednom 
obraze: tu škl"'tmi a poprehadzovaním jednotlivých úryvkov sa rozvrátila dejová i dra
matická logika a zmenšilo dôležité postavenie tejto kľúčovej scény v rámci celej opery 
- i jej ideové vyznenie. 

Pl."'avda, tieto čiastkové výhrady nemôžu :zotl"'ieť prínos veľkéha tvorivého činu ND 
v Prahe na čele s jeho zomrelým šéfom a zanieteným propagátorom slovenskej hudby 
Zdenkom Chalabalom. (ra) 

14.4. 



Pred dvesto rokmi bol · Stuttgart cen
trom európskeho baletu. Tu pôsobil vyni
kajúci francúzsky choreograf J . Noverre. 
Dnes patrí stuttgartský balet opäť k naj
lepším - jeho prvenstvo v záp. Nemecku 
je nepopierateľné - vd'aka anglickému 
·choreografovi Johnovi Crancovi. Jeho naj
pozoruhodnejšie inscenácie sú Romeo a 
Júlia a Labutie jazero (ktoré je trakto
varié ako tragédia: princ hynie vo vlnách 
jazera, Odetta zostáva začarovaná a v zá
vere nachádza jej matka princovo mŕtve 
telo, vlnami vyhodené na breh). 

* * * Royal Ballet v Covent Garden uviedol tri 
krátke balety na shakespearovské námety: 
Sen noci svätojánskej (hudba F. Men
delssohn- Bartholdy, choreografia F. Ast
hon), Ľúbostné vizie - baletné kreácie 
mnohých shakespearovských ľúbostných 
scén (hudba Peter Tranchell, choreografia 
Mac Millan) a Hamlet (hudba P. J. čaj
kovskij, obnovená choreografia R. Help
mana z roku 1942). 

* * * Rok 1965 je pre berlínsku štátu operu 
jubilejným rokom: pred desiatimi rokmi 
bola po renovácii jej budovy na Unter 
den Linden (ťažko poškodenej v II. sve
tovej vojne) obnovená prevádzka pre
miérou Wagnerových Majstrov spevákov 
norimbersk ých. V rámci osláv zaznie 16. 
septembra Mozartova Carovná flauta pod 
taktovkou generálneho h udobného riadi
teľa opery Otmara Suitnera; Suitner bu
de dirigovat na slávnostnom koncerte aj 
Beethovenovu IX. symfóniu. 

• • • 
Zobrácka opera Brechta-Weilla dosiah

la ll, novembra 300. predvedenie v na
študovaní Berliner Ensemble. Nedávno 
toto dielo naštudovalo nové divadlo v 
Sao Paula - Gil Vincente - v preklade 
Maria da Silva. 

• ••• 
Gerhard Rolf Bauer, prvý dirigent dráž

ďanskej filharmónie, bude · v sezóne 
1965-66 hudobným riaditerom opery v 
Karl-Marx-Stadte. 

• • • 
Tvorca slávnej baletnej kreácie Beetho

venovej IX. symfónie Maurice Béjart 
chystá ~alet Vtáky na Aristofanov námet 
s hudbou gréckeho skladateľa Hadjidakisa 
a v spolupráci s Wielandom Wagnerom 
choreografické stvárnenie málo známych 
skladieb Richarda Wagnera. 

Concert Musik uvádza zaujímavú štatis
tiku: v roku 1963 Američania zo 
Spojených štátov navštívili 4600 oper
ných predstavení a 8000 symfonických 
koncertov, za gramoplatne s "vážnou" 
hudbou vydali 67 miliónov dolárov, 35 a 
pol milióna ( !) obyvatelov USA hrá na 
nejakom hudobnom nástroji a ll milió
nov mladistvých sa učí hrat. 

* * * 
Lorin Maazel bude v máji 1965 dirigo

vať rímsku premiéru Eugena Onegina a 
v budúcom roku znovu naštuduje Carmen 
vo viedenskej štátnej opere. - Silvio Var
visio, švajčiarsky dirigent, bude v sezóne 
1965/66 zastávať funkciu prvého dirigenta 
v štokholmskej opere. 

"' * "' 
Hamburská Štátna opera bude prvou 

zahraničnou opernou scénou, ktorá sa zú
častní na slávnostiach otvorenia novej 
budovy Metropolitnej opery v New Yorku. 

* "' * 
Na operných scénach · veľkých soviet

skych miest možno v tejto sezóne vidieť 
niekoľko diel 20. stor. Tak napr. v novom 
kremeľskom sjazdovom paláci hrajú Vtá
ka-Ohniváka a Petrušku, v leningradskom 
Kirovovom divadle Popolušku, v Tbilisi 
Semiona Kotka. - I na koncer toch sa hrá 
mnoho klasiky modernej doby - v Mos
kve diela Prokofievove, Bartókove, Stra
vinského, šostakovičove a i . 

* * * 
New York City Center Opera chystá 

na budúcu sezónu uvedenie desiatich 
moderných diel: Oidipus Rex, Carmina 
burana, :Zobrácka opera, Sen noci sväto
jánskej (Britten), Katarína Izmajlovová, 
Svätica z Bleecker Street (Gian Carlo 
Menotti), Zuzanna (Carlisle Floyd), Porgy 
a Bess, Balada o Baby Doe (Douglas Stuart 
Moore), Lizzie Borden (Jack Beeson, sve
tová premiéra). 

* * * 
Na Viedensk-ých slávnostiach týždňoch 

uvedie tamojšia Komorná opera šostako
vičov Nos. - Benjamin Britten píše operu 
o podmanení stratosféry človekom. - Na 
objednávku Holandského festivalu napísal 
Ton de Leeu operu Sen podla orientálnej 
rozprávky. Premiéra sa plánuje na tento 
rok • 

* * * 
Opéra comique v Paríži uviedla vlani 

s veľkým ohlasom operu Jeana-Philippa 
Rameaua Zoroaster pri príležitosti dve-· 
storočného výročia skladateľovej smrti. 
Posledný raz sa dielo uviedlo šesť rokov 
po skladateľovej smrti. 
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československý rozhlas v Bratislave vypisuje súťaž k 20. výročiu oslo
bodenia ČSSR, na piesne a sborové skladby ako aj na texty k piesňam pre 
Detský spevácky sbor čs. rozhlasu v Bratislave. Súťaž obsahuje dve ka
tegôtie: 

I. Piesne a sborové skladby s textom ä capella alebo s klavírnym 
sprievodom 

II. Texty k piesňam s ľubovQľnou tematikou 

V I. kategórii sú stanovené tieto odmeny: 

l. cena 

Il. cena 

III. cena 

V II. kategórii sú stanovené tieto odmeny: 

I. cena 
II. cena 

III. cena 

2 000.- Kčs 

1500.- Kčs 

1000.- Kčs 

l 000.- Kčs 

750.- Kčs 

500.- Kčs 

Súťaž je anonymná. Príspevky posielajte pod heslom na adresu: 

Hlavná redakcia pre deti a mládež 
čs . rozhlas v Bratislave, Zochova 3 
s poznámkou "Súťaž piesní pre deti" 

Uzávierka súťaže je 15. mája 1965. Vyhlásenie výsledkov súťaže bude. 
l. júna k MDD. 

Porota si vyhradzuje právo niektoré z cien neudeliť, alebo ·v niektorom 
prípade zvýšiť ceny. Odmenené alebo aj neodmenené skladby, o ktoré bude 
mať čs. rozhlas záujem, zakúpi podľa sadzobníka čs. rozhlasu. 

Do súťaže sa prijímajú diela doteraz neuverejnené a nepredvedené. 

SLOVENSKÁ HU DBA, časopis Sväzu slovenských skladaterov 

Číslo 3, ročnfk IX. Cena Kčs 3.-
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• 
V Banskej Bystrici sa 12. februára 

uskutočnil I. hudobný piatok z diel slo-

\ 

venských a českých skladateľov. Na pro
grame o. i. bolo prvé predvedenie cyklu 
piesni Vysoké letné nebe od Michala Vi
leca v podaní sólistu spevohry DJGT 
inž. Miroslava Bozdecha za klavírneho 
sprievodu Zity Strnadovej-Parákovej. 
Týmto koncertom sa začína cyklus podu
jatí stredoslovenskej krajskej organizácie 
SSS, venovaných slovenskej a českej ko
mornej tvorbe; na každom z nich · má 
odznief aspoň jedna čs. premiéra. 

• • • 
Huslista Milan Bauer a klavirista MI

chal Karin po svojom ú~pesnom kon
certe v Belehrade nahrali v belehrad
skom rozhlase skladby slovenských 
skladaterov Eugena Suchoňa (Poeme ma
cabre, Sonatína, op. ll) a Dezidera Kar
doša (Bagately v úprave pre husle a 
klavír). Ešte s väčším úspechom vystúpili 
umelci v Dubrovníku, kde si obecenstvo 
mimoriadne srdečným potleskom vyžia
dalo sedem skladieb mimo programu. Na 
koncerte odzneli okrem iných diela Frica 
Kafendu, Eugena Suchoňa a Dezidera 
Kardoša. O VYnikajúcej úrovni koncertu 
svedčí aj skutočnost, že dostali pozvanie 
VYstúpif v rámci Dubrovníckych let ných 
hier, na ktorý usporiadatelia pozývajú 
len umelcov najVYššej úrovne. 

* * * 
Šlov.en'ské. k~~rtet; -bolo v marci t. r. 

na koncertnom zájazde v Svédsku, kde 
usporiadalo pä( koncertov zo súčasnej 
svetovej tvorby. Kvarteto predviedlo 
skladby Sostakoviča, Bartóka, Ravela, 
Zeljenku a dve kvartetá švédskych skla
dateľov Erlanda von Kocha (prvé pred
vedenie) a Jana Carlstedia. Na svojej 
ceste do Svédska nahrJ~,li umelci v Ko
dani pre dánsky rozhlaS Sláčikové kvar
teto, op. 2 od Eugena Suchoňa; v švéd
skom rozhlase kvartetá Dju Zeljenku a 
Erlanda von Kocha. 

• • • 
Dňa 2'7. apríla tohtq' roku odznie na 

koncerte< ·sy'tnfoo~kéhO- orchestra v Le 
Havre Serenáda pre sláčikový orchester 
od Eugena Suchoňa. 

• • • 
Spoločl)ost Les amis de ľourge pozvala 

slovenského organového umelca dr. Fer
dinanda Klindu na koncert dňa 28. aprí
la t. r. v St. Merry v Paríži. Popri die
lach Bacha, Messiaena a iných sklada-

terov predvedie dr. Klinda aj organové 
skladby Andreja Očenáša a Dezidera 
Kardoša. Pre rozhlasovú nahrávku v Ra
dio-Télévision fran~aise zaradil umelec 
tiež niekoľko diel slovenských skladate
lov • 

• • • 
Na august t. r. dostalo Slovenské kvar

teto pozvanie na koncertné tourné do 
NSR. V programoch koncertov sú diela 
Josefa Haydna, Antonína Dvoráka a Ota 
Ferenczy ho. 

• • • 
Na základe mimoriadneho úspechu, aký 

mal koncert Slovenského kvarteta v je
seni minulého roku v Milane za účasti 
vyše 3000 poslucháčov, dostalo Slovenské 
kvarteto pozvanie nahrat pre gramofóno
vú spoločnost Columbia niekoľko skla
dieb. V spolupráci s talianskym klavi
ristom Mariom del Pontim nahrá súbor 
Sostakovičovo Klavírne kvinteto, op. 5'7. 

• • • 
Velmi osožnú akciu usporiadala Hu

dobná fakulta VSMU v Bratislave, keď 
umožnila 14 poslucháčom klavírneho od
delenia, aby sa v sprievode dvoch peda
gógov klavírnej hry zúčastnili ako pozo
rovatelia na tohoročnej Chopinov:skej sú
fažl vo Varšave v dňoch 2. až '7. marca 
t. r. 

• • • 
2. marca zomrel v Nitre vo veku '73 

rokov nositeľ VYZnamenania Za VYnika-. 
júcu prácu Ján Valaštan-Dolinský. Do 
histórie slovenskej hudby sa zapísal ako 
nesmierne obetaVý pracovník na poli 
zbierania slovenských rudových piesní, 
ich sborových úprav a interpretácie. Od 
počiatkov svojej učiteľskej činnosti pra
coval s mnohými sbormi - detí i dospe
lých; napokon dlhé roky pôsobil ako di~ 
rigent Slovenského spevokolu v Martine. 
Sborovej tvorbe zasvätil i podstatnú čast 
svojho kompozičného odkazu, nadväzu
júceho na národnoobrodenecké snahy 19. 
storočia. Bol autorom mnohých inštruk.: 
tívnych a príležitostných sborov pre deti 
- vyšli o. i. v zbierkach Môj spevni'k a 
Slávme slávne. Spočiatku sa venoval l 
problematike slovenského ochotníckeho 
divadelníctva, písal ki-itíky a recenzie. 
Ako esperantista propagoval slovenskú 
tvorbu a 'ludovú pieseň aj v zahraničí. 
Cest jeho pamiatke! 

* * ' * Titulom Zaslúžilý umelec boli po De- . 
ziderovi Kardošovi vyznamenaní sólistka 
opery SND v Bratislave Mária Kišoňová
Hubová a dirigent Slov(enskej) filhar
mónie dr. Ľudovít Rajter. - Ferdinand 
Klinda bol VYmenovaný za štvrtého sólis
tu Slovenskej filharmónie. · 
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LADISLAV ŠOLTÝS 

• 
PAVOL ZE LENAY 

Slovenskej 
tanečnej 

hudby 
Hudobná k ultúra má t iež svoje tzv. užité žánre. Casta vznikajú iba pre pot reby 

dňa bez toho, aby si kládli väčšie nároky. P r eto mnohé z nich aj rýchlo zanikajú. 
Avšak aj ony podmieňujú vkus či hudobnosť národa. Dokonca väčšinou _práve 
t ieto majú šir ší spoločenský v)'znam. K najrozšírenejším z nich patrí hudba zá 
bavná. 

V širokej zostave zábavnej hudby si vydobyla osobit né postavenie h udba · tanečná. 
Okrem úzko muzik álnych zreteľov v svojom celku je táto hudba a j svedectvom 
určitých spoločenských ukazovateľov najmä zo sféry zábavy a oddychu. Tanečná 
hudba nikdy nemohla jestvovať bez úzkeho vzťahu k spoločnosti, kt or ej slúžila. 
Po jej masovom rozšírení sa tento vzťah p rejavoval aj v tom, že na jej tvorbe 
sa podieľali i nedostatočne kvalifikovaní autori , a t ak v celom jej vývine m ožná 
sledovať niekoľko prot ikladov a protirečení. 

VZNIK 

Ak nezú žime umeleckú tvorbu iba na vzhľad: autor - tvorba, za skutočný zrod 
tanečnej piesne nemožno považovať dát um jej napísania, ale až jej stretnutie 
s publikom, a ak sme si vedomí, že pre vytvorenie národnej tanečnej hudby· n epo-
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stačuje iba jedna pieseň, ale je potrebné širšie zázemie, vznik slovenskej tanečnej 
hudby kladieme do roku 1934. Vtedy sa v obchodoch objavila gramofónová platňa, 
ktorá medzi milovnikmi tanečnej hudby na Slovensku vzbudila veľký ohlas. Boli 
na nej dve tangá. Prvé skomponoval Alexander Aranyoš a druhé Dušan P álka. 
Texty k obom napísal S tefan Hoza. Jedno malo názov Dita a druhé Nepovedz, 
dievčatko, nikomu. To boli prvé predávajúce sa nahrávky komponovanej sloven
skej tanečnej hudby. Nimi bol zavŕšený niekoľko rokov trvajúci pokus o · zroď 
slovenskej tanečnej piesne. 

K priekopníckej autorskej trojici treba vzápäti pripojiť i ďalších, s ktorými je 
spätý rozvoj slovenskej tanečnej hudby. Boli to najmä: Ladislav Schramm, Fraňo 
Pospišil, Emil Doležel, Gejza Bukovinský, Gejza Dusík, Mikuláš Košťál, Ernest 
Genersich, Janko Pelikán, Jožko Pihík, Viliam Peierberger, Ctibor Lengyel (Lenský)
a ďalši. Išlo teda o skladateľov-amatérov, viac-menej bez odbornej teoretickej prí
pravy. Prvým odborne vzdelaným skladateľom, ktorý ešte v roku 1931 začal študovať 
skladbu na Neues Wiener Conservatorium a kvalitatívne rozšíril rady tvorcov 
slovenskej tanečnej hudby, bol Gejza Dusik. Tento ešte pred ukončením štúdií 
napísal niekoľko tanečných skladieb. Medzi prvými nahrávkami na gramofónové 
platne bolo i jeho tango Neplač, neplač a pomalý valčík Ty nevieš, jak je krásne 
niekoho mat rád. 

Proti iným európskym národom bol zrod slovenskej tanečnej hudby oneskorený. 
Pričinili sa o to najmä ekonomicko-politické podmienky, ktoré v svojich konečných 
dôsledkoch podmieňovali silnú ľudóvú tradlciu vo všetkých sférach umenia a hudby 
zvlášť. Preto dlhé roky po zrode slovenskej tanečnej hudby mal najväčšie spolo
čenské uplatnenie folklór alebo naň zjednodušene nadväzujúca tvorba. Na základe 
toho by bola chyba, keby sme zo spoločenského hľadiska zrod slovenskej tanečnej 
hudby priliš preceňovali. Nie preto, že sa táto tvorba oficiálne za kultúrne klenoty 
nepovažovala, ale najmä preto, lebo väčšina národa sa s ňou pri svojej zábave 
dlho nestretala. Na druhej strane treba však vidiet i to, že polovička t ridsiatych 
rokov bola pre zrod slovenskej tanečnej hudby priaznivá,- a preto tento termin 
jej zrodu nie je náhodný. Je to obdobie ukončenia hospodárskej krízy a okrem 
iného je poznačené i rozmachom zábav, r ozhlasových prijímačov, gramofónov 
a zvukového filmu. Tieto faktory umožňovali tanečnej tvorbe za krátky čas získavať 
masového konzumenta. Okrem týchto ekonomicko-technických činiteľov boli to ešte 
faktofY. národné a umelecké, ktoré v tomto obdobi urýchlili zrod tanečnej hudby. 

Určite nie je náhodným prejavom počiatočnej etapy slovenskej tanečnej tvorby 
to, že najväčšiu popularitu získavali skladby rytmicky pomalé a melodicky senti
mentálne: tangá, pomalé valčiky a pomalé foxtroty. Dá sa povedať, že to boli 
tance úplne sa vymykajúce z naturelu slovenského ľudu a priam v protiklade 
s ľudovou tanečnou tvorbou, v ktorej prevládali čardáše a verbunky. Do určitej 
miery to bol oneskorený odraz svetovej módy, ako aj to, že v zábavných podnikoch 
na Slovensku takmer výlučne hrávali kapely tzv. cigánskeho obsadenia, ktorým 
z moderných tancov najviac vyhovovali práve tangá. Na popularitu táng vplývalo
však i to, že oproti najčastejšie uplatňovaným najmä ľudovým tancom tangá pri
nášali kontrasty rytmické i melodické. (Zdá sa, že zákon kontrastu vo vývoji taneč
nej hudby má často vážnejšie miesto, ako sa mu pripisovala. On podmieňuje 
v hlavnej miere i módnosť v tomto žánri.) 

Z prvých 14 gramafónových nahrávok slovenských tanečných piesni bolo 9 t áng. 
Možno povedať, že už prvé z Pálkových táng: Nepovedz, dievčatko, nikomu, Ešte 
raz ku tebe pridem, So slzami v očiach mali vyhranený tvar, ktorý sa neskôr 
stal pojmom ako "slovenské tango". Do tejto kategórie možno počltat Dusikove: 
Dve oči neverné, S tebou pod Tatrami, Tak smutno mi je bez teba, Marina, Rodný 
môj kraj, Co sa mi môže stat, Až naše štastie odletí, Tak nekonečne krásna, L en
ského: Prečo sa ma nikto neopýta, Nebolo to náhodou, Kováčikovo: Nesmút za mnou, 
Genersichovo: Prečo tak pozde, krásna pani, Elbertovo: Co nás je dievča po tom,. 
ale i slow-fox Očarená bývam patri svojimi koreňmi sem, ako aj niektoré ďalšie. 
Pri porovnani slovenských táng s typickými tangami (tango argentina, tango mi
longa) vidlme, že tieto sa čo do formovej výstavby skladajú z viacerých samostatných, 
charakterove odlišných, kontrastných, ale pritom rovnoprávnych hudobných úsekov~ 
často spájaných rôznymi rytmicky veľmi pregnantnými pasážami, čitn celkove 
dosahujú strhujúcu pôsobivost a temperament. Slovenské tango sa od týchto 
táng zásadne Uši, svojou formovou výstavbou je totožné s bežnými tanečnými 
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· nebýva rovnako závažná ako refrén, nie. je ted.a s niJ!l ani 
piesňami. Verz1a h d prikláňa 
rovnocenná - a chýba jú aj spojovacie pasáže. Rytmicky sa _Je o spnev? 
k typu argentínskeho tanga. Melodika ~e výslov~e piesňo~a (slov:ms:e s t~;i~ký~ 
v prevažnej miere text), blizka ľudovemu cl!emu, p_re.va ne mo o; l čo je 
až sentimentálnym nádychom. (Velmi často byva v tomnách d mo , e mo ' 
podobnosť s čardášovými tóninami vôbec nie náhodná!) 

PRVÝ ROZKVET 

prvý väčší rozmach slovenskej tanečnej pie~ne n_astal v_ druhej polovi.čke tri: 
dsiatych rokov. Bol to vplyv hospodárskej komunktury a no~ ohvp~bnenk. rqzv~J 

· k a · masové rozšírenie takých činiteľov pre šireme u y, .a YII_ll . 
zabav, a o l fó k'n•' Vo väčšieh mestách prebieha proces profeswna~lzácle 

~~#.:~~~~~~~:~f~{~~b:;r.:~~v~~~n~:~~:qa:i z~:mq; 
~~ repertoár. v roku 1937 sa v slovenskej tvorbe prvykrat obJaVIla .~~a f:t~~~~

. čk · h orchestrov nastal celkove presun k !emperame~tne] ~m s a a . · 
~ol~~o ~v~~uácii, keď v svete i v českých kr~joch uz siln~ .'Yplyval dzez. ~o f nas. 
·t väčšina domácich kapiel inklinovala skor k propagacu ľudových p1esn . . .. 

es ;yntézou hlavne týchto dvoch faktov povstal ďalši typickýt gf'a[yp~o s~~~~i 
k · t č · hudby tzv čardášový fox". Samotný nazov o o 

~lo~~~~ ~s~~/!3 
hovori' vl~;t;e všetko. Pôvod čardášového ~ox~rotu ~ožcf?š n~~t 

~e tanečných lokáloch, kde tamojšie hudby z~čňali ~ratt I~d~v~Jj~~á ~~i~~v~rí~ 
h akt ru v tempe módneho foxtrotu. Umoz ova a o lC - dáš 

c ar e ' ckého ôdorysu a možnost t empového prispôsobe~.ia sa car_: _ o~, 
~~~;ý;~ =~vá po~bliv~st je známad a pdrib tan~č~epjlyvpr~~z~~j ~~J~p~š~~va~~ 
V poslednom rade to vsak bol prav epo o ne l od b . • 

rkn~ho kultúrneho centra, kde - možno iste právom predpokladať - P o ny 
ve e ' 1m' ty) proces prebehol u ž skorej (Ka anove opere . • . 

Na foxtrotový spôsob hrané ľudové piesne si najmä primáš! k_apiel rozne gry.~pô: 
sobovali: prikomponovávali krátke ú~e~y, p_;ípadne stre~nu l:ast, t~v. N'nk:Y 

odla vzoru formovej výstavby bezneho slagr~), b~ 1 ce u . verZiu. 1e 
~~dili za sebou viacej kratšich, k se~e ~a. hodiaclcp Pltesni t ( f:eJme ~~~!u ~:V~ 
radiť viacej čardášov za sebou), zvykli Sl 1ch takto hr~ , _a ~ . s~ vy .. . 
h dobné celky Tieto a na podobný spôsob komponovane "cardas?ve foxy _(mekedy 
t'u • ľudové f~xy") zodpovedali na neodbornej úrovni štylizovanym sklad bam a ta-
ký:Oito zjednodušene poc~openými ~áro~nýmltv · bkriténd·ai?i ~~h~ry~lň~~:~ :e~~~~ 

• dnej tvorbe a pocetne vyvazova. or u eu ZlU. . . 
~erk~ľo popularite, ale svojou kvalitou väčš~nou z_aos~ávali aj za kpn~~rn~u 
úrovňou domácej p rodukcie a z hladiska ďalš1eho vyvoJa, ako sa nes or ~ o, 

· tali Medzi najúspešnejších upravovateľov a autorov čardášovych 
sa prmosom nes · .1 D' ď ) Janko Pelikán (Starý 
foxtrotov patrili: Jožko Pihík (Pilo by sa pl o, mom-. anomM,'lá . D až do 

č E ' h 'čka zelená Anka-Anka) Ernest Geners1ch ( 1 mo]a, nes . 
b~ a, VJ, edo:ru m ám maié rendezvous) Tibor Lengyel (Suhajko-šuhajíčko), Lad1slav 
rana, mr:: Pilo b sa pilo _ v odlišnej úprave ako J. Pihík), Ladislav Eberth (Hejr 
~chra ~ M!to Nitriansky (Ja ti už neverím), Teodor Sebo-Martin~ký <!"<>'!- sem,. 
~~~~. ká!j,J)Dus!k (Každý si rád zavolá, zatancuj si so mnou, holub1ca) 1 mektorL 

ďalší. 
Do r 1940 sa prihlásili o slovo ďalší autori: Ernest Zachovay, Ary Le.u~r, Vojt.ech 

Jarušek Viktor Matyasovich, Ferry Masarovič, František Kováčik, V1li~m Peler
berger 'a dvojica Kováč-Petrovský (pseudonym R. Stahla a E. Schneidera), ale 
najmä Teodor Seba-Martinský, Viliam Kostka a Karol Valečka. 
!afl;o..,p~ · . 

VOJNOVÉ ROKY 

Na prelome tridsiatych a štyridsiatych rokov dochádza k obdobiu, keď sa s.la-
venská opereta záslul)ou jej faktického zakladateľa Gejzu Dusn:a •. dosta~a do . SVOJhO· 
zlatého obdobia" a tak Dusík aj prostredníctvom skladateľskeJ cmnosti vplyval na 

~elú tanečnú hudÍ)U. Dusík slávil premiéru svojej prvej operety Tisic metrov lásl~y · 
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v · bratislavskom ND ešte v r. 1935, ale jeho výrazné úspechy sa viazu naJma na 
operety Modrá ruža, Osudný valčík a Tajomný prsteň z rokov 1939-1944. V týchto 
(a dá sa povedat, že vo v šetkých) jeho operetách dostáva sa dobová tanečná hudba 
a celkový pre ňu typický hudobný výraz na popredné miesto a vďaka svojej 
n_ovosti a kvalite z javiska čoskoro i medzi svoje nadšené poslucháčstvo. Postačí 
azda spomenúť tanečné piesne, ·ako sú napr. Tak nekonečne krásna, Rodný môj 
kraj, Saigon, Co sa mi môže stat, Poprosme hviezdy, Dedinka v údolí, ktoré - ako 
i mnohé ďalšie - sa stali skutočnými šlágrami s obrovským m asovým dosahom. 
Tento nie zvyčajný jav by si zasluhoval osobitného skúmania, lebo už nikdy potom 
popularita operety, ale ani tanečnej piesne, nedosiahla na Slovensku takých me
radiel; málokedy sa slovenská pieseň tak často spievala ako vtedy. 

. Mníchovské udalosti a to. čo po nich nasledovalo, odrazili sa aj vo vývine 
slovenskej tanečnej hudby. Napnutá situácia a hrozba svetovej vojny pôsobili na 
vedomie a psychiku ľudi a nálad do tanca či spevu bolo čoraz menej. Znižoval sa 
počet tanečných zábav, klesala návštevnosť. úradná vyhláška z 15. októbra 1938 po 
celom Slovensku obmedzovala činnost zábavných podnikov. Väčšina podnikov, 
v ktorých hrávala hudba, mala stanovenú záverečnú na 21.00 hodinu. Vcelku -
okrem vysielania rozhlasu - došlo k zmenšeniu spoločenského dosahu tanečnej 
tvorby. Zaujímavé pri tom je, že počet autorov sa naďalej rozširoval, i počet 
skladieb rástol. Iba atmosféra doby nebola priaznivá, aby tanečná hudba mohla 
spoločensky plne pôsobiť. 

. ·v marci 1939 došlo k násilnému prerušeniu podnetnej a vzájomne sa doplňujúcej 
'kultúre oboch našich národov. Tento hrubý zásah pocítila i tanečná hudba. Pod 
vplyvop::~ ľudáckej politiky museli opustiť Slovensko aj viacerí hudobníci českej 
národnosti, medzi nimi i takí, ktorí pracovali v oblasti tanečnej hudby. Ich odchod 
'OSlabil tie sily, ktoré sa usilovali o skvalitnenie a modernizáciu tanečných orchestrov. 
Ľudácki exponenti sa usilovali o zákaz rozširovania a spievania českých pesničiek, 
111~ ich. snaha mala spočiatku iba oficiálnu platnost, lebo najmä medzi strednou 

• g~eráciou boli práve české piesne ešte veľmi populárne. V tomto obdobi nastáva 
{ . v~čši príliv v idieCkeho byvateľstva do miest - hlav ne do Bratislavy, č1m 
v zábavnej oblasti dochádza k presunu vkusu a v súvislosti so zjednodušenými po
:žiadavkami oficiálnych miest na tanečnú hudbu k posilneniu pozicií tzv . ľudových 
kapiel. V zábave slovenského človeka dostávali ľudové tance a piesne väčši 
priestor. Za týchto okolností sa pomaly predsa len vytvorilo určité vákuum 
'v oblasti modernej tanečnej piesne, ktoré umožnilo širšie uplatnenie domácej 
tvorbe a neskoršie postupné ~ribúdanie nemeckej tanečnej a zábavnej hudby. 

Extrémisticko-nacionalistické tendencie sa v tanečnej hudbe obj,avili iba ojedinele 
a okrajove. Siršiu publicitu našli v piesňach, hlavne v pochodových s nacionalistic
kým textom. (Zaujímavé pritom je, že bok po boku týchto stáli piesne, ktoré 
vyjadrovali odpor voči viedenskému verd1ktu čo do územnej celistvosti Slov enska, 
napr. Co nám v~ali, to nám vrátia.) 

Veľká nacionálna vlna, ktorá sa prejavila hlavne v rokoch 1938 a 1939, našla 
-svoj odraz i v tanečnej tvorbe. Treba však povedať, že to bola reakcia na p ozitívnu 
stránku tejto atmosférY - väčšinou na patričnej umeleckej úrovni - a môžeme 
ju · pozorovať iba v celom kontexte tanečnej tvorby. Javí sa v častejšie sa 
vyskytujúcej téme vlasti, rodného kraja, domova a pod. Nakoľko táto tvorba mala 
svoje umelecké kvality a vystihovala atmosféru doby, našla aj širší spoločenský 
ohlas. 

V septembri 1939 vypukla druhá svetová vojna, ktorá ovplyvnila život, myslenie 
i pocity slovenského ľudu. Odrazila sa i vo formách jeho zábavy. V tanečnej tvorbe 
sa vo vojnových rokoch prenáša váha na piesne rytmicky pomalé, zádumčivé 
.až presentimentalizované. Zjavnú prioritu znovu získali t an gá Poprosme hviezdy, 
Tak nekonečne krásna, Nesmúf za mnou, Najkrajšia hviezdička, Až naše štastie 
,odletí a i. 

Keď skúmame slovenskú tanečnú tvorbu v celku za obdobie druhej sveto
vej vojny, prídeme k záveru, že príliš podliehala konzumentovi a nové 
kvalitatívne podnety prinášala iba v ojedinelých prípadoch. Tak iba málokde 
Pozorujeme napr. vplyvy swingovej éry, a keď sa aj prejavili, mali skôr formálny 
než podstatne obsahový charal\:ter. Pôsobenie nemeckej tanečnej hudby (Deutsche 
T~n~u!lik) _bQlo spočiatku kladné. Slúžila ako vzor kompozičnej, _ ar_an~érskej, inštru'-

:·1.48 

mentačnej i interpretačnej precíznosti, ale jednostranná, nekritická. orien.tácia .len n.a 
túto tvorbu slovenskej tanečnej piesni neprospela, skôr naopak, VIedla JU k izolácii 
od svetového vývoja a k značnému zaostávaniu. 

K osvedčeným tvorcom slovenskej tane~nej piesn~- pribUdl~ . ďalší skladatelia:
Robert Hrebenár, Emerich Maroš, Paľo Cady, Fr_antlse~ Kovač1k, Zdenko Hron, 
Vladimir Sálek, Jožo Frank-Zemplinsky, Karol Valecka, M1chal Knechtsberger, Fran-
tišek Alvín a iní. 

SVETOV~ VPLYVY 

Porážka fašizmu, oslobodenie našej vlasti Cervenou . armádou i mier, . kto~ 
nastal; znamenali uvoľnenie hermetického . uzáveru, ~tory za~raň~val . pre~nkan1u 
mimonemeckých vplyvov aj do tejto oblast1. Vytvárall sa l_lOve,. pna~mvej~1e pod
mienky na uplatnenie tanečnej hudby. Prostr:edníctvom ;vys1e~ač1ek zapadny.ch r?z
hlasových stanic vysielačiek západných armad, hudobnych f1lmov, gramofono~c~ 
platní, ale i pr~strednictvo~ popr:dn.ých českých tan~čných orchestrov pren~kah. 
na Slovensko vplyvy svetoveJ tanecneJ tvorby. Takto suhrnne sa slovens}'-ý. rm}ov
ník tanečnej hudby zoznamoval so skladbami swingovej écy, so svetovyrm vy~o
bytkami džezu i so zvukom "big bandov" - veľkých tanečný~h ?rch;.; trov dy<;~ov~ho
obsadenia. U väčšiny - najmä mladých - milovnikov tan~c.neho žán;u nash. ti~to· 
vonkajšie vplyvy pozitlvny ohlas. V podstate to bol veľký pnliv svetoveho tanecnéh? 
repertoáru, ktorý po niekoľko rokov pre bežného kon~umen:ta nebol pris.tupny. 
Preto bolo mnoho i takých ktorí k tejto tvorbe museli svoJ vzťah od základu 
budovat. Doterajší tvorcovia ' slovenskej tanečnej hudb~ s~ naraz ocitli pr~d úlohou 
prekonať takýto proces v podobnej, ale , omnoho ťazšeJ obmene. Podanlo sa to 
iba v ojedinelých prípadoch, a ako z ďalšieho vyplýva, neniesli na tom vinu iba 
samotní skladatelia. · 

Vplyvom už opísaných skutočností zač~!a sa u n~~ udomácf;ov~ť tanečná hudba 
swingového a ,sweetového typu. Ona umoznovala spaJaf me!od1cku spevnosť ~.mc;>
derným zytmom a niektorými prvkami džezu. Preto vytvarala moznosť spaJania 
masovej obľuby s náročnejšími umeleckými ašpiráciami. U nás mala prediJ?klady 
širšieho spoločenského uplatnenia i preto, že výrazove stavala predov~etkym n~ 
intímnej ľúbostnej lyrike, čo v menej náročnejšej umeleckej podobe ex1s~ovalo ~ 
v tvorbe našich táng, a tým poslucháč mohol prijímať túto tvorbu naoza~ hladko. 
Vďaka tomu sa stával tento typ tanečnej hudby natoľko populárnym, ze sa vo
veľkej miere uplatňoval i na počúvanie. Medzi tieto typy skladieb možno l!oČltat 
Keď rytmus volá (Dusík), Hmla šedivá, Kráčam v rytme (Frank-Zemplmsky)~ 
Káťa (Cády), Plameň tvojej cigarety (Valečka) a ďalšie. 

Najmarkantnejšou skladateľskou postavou .povojno~ého obd~bill: ~~ vša~ stat 
Karol Elbert, ktorému po oslobodení nič viaceJ nebránilo v t.vonveJ cmnostl. ~o
absolvent kompozičnej triedy prof. Alexandra Moyzesa, teoreticky podku~ý, s v1ac: 
ročnou praxou kaviarenského hudobníka vstupuje do dejín slovenskeJ taneč?eJ 
hudby už ako výrazne vyhranená skladateľská osobnost. Hneď jeho prvé tanecné 
piesne Maličká slzička Ja viem že ma už nemiluješ, So srdcom vždy nežne. sa 
stali populárnymi. Jeho tvorb~ sa všeobecne vyznačuje bohatším rozvíjanim 
melodickej myšlienky, nekonvenčným, jemu vlastným harmonic~ýn: vystrojenlm 
skladby, ktorá umožňuje bohatšie ~útorné melodické . (i chromatlcke) postu~;r za 
súčasného častejšieho užívania alteracii. Z tohto hľadiska možno skladby P1eseň 
o klaviristovi Zosmutneli ruže Ja viem, že ma už nemiluješ i neskoršie Rozkvitla 
·alej Epizóda' Do zajtra čakaj 'či Jazva na topoli - celkom zákonite všetky poma
lých temp - 'pokladať za typic'ké. Prínosom bolo (i keď krátke) pôsob":nie G. Broma 
v bratislavskom rozhlase a naň nadväzujúce vytvorenie Vysokoškolského tanečného. 
orchestra na čele s P. Polanským. Keď k tomu pripočítame širokú · dostupnost pros
triedkov ktoré hudbu š lria, pochopíme, prečo sa podstatne rozšlrili ročniky milov
níkov u;nečnej hudby. Už tento samotný fakt vyžadoval od tvorby, aby využívala 
celú širokú škálu možností tejto hudby, aby sa neorientovala iba na jeden, i keď 
najmodernejši prúd. Slovenská tanečná tvorba stála pred úlohou vyrovnať sa s no-
vými kompozičnými aj interpretačnými nárokmi. Ich zabezpečovanie (hlavne po 
kvantitatívnej stránke) bolo úspešnejšie. Sirokej popularite sa tešili napr. skladby 
Stupavská krčma, Nerob si starosti, Miško (Kostka), Anča, Anča, Hana (Stránsky), 
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.Siroká cestička, Až v chotári nevädze rozkvitnú (Dusík), Miluška moja (Baláž), 
a pod. 

Do radu skladateľov (okrem K. Elberta) pribudli noví: Andrej Lieskovský, 
.Zdenek Cón a Vojtech Wick. 

CESTY Hr.ADANIA 

Koniec štyridsiatych a začiatok päťdesiatich rokov nebol pre tanečnú hudbu 
priaznivý. Neboli vyriešené vydavateľské otázky po znárodnení a vznikli nejas
nosti okolo spoločenskej funkčnosti tanečnej hudby. Pod vplyvom svetových prúdov 
a novej skutočnosti chcela tanečná hudba prehovori! po novom a svojsky. Začali 
sa diskusie nielen o modernosti, ľudovosti, národnosti a masovosti. Považovalo sa 
za správne vnášanie ľudových inton ácií do tanečnej hudby. Vylučovali sa určité 
kompozičné postupy, tanečné rytmy, interpretačné zásady, ba aj niektoré nástroje 
(napr. saxofón). 

Požiadavka národnosti v hudbe sa splošťovala na h!adisko vonkajších súvis
lostí s niektorými znakmi hudby našej folklórnej oblasti (Išiel furman do Liptova, 
Hej, nedám srdiečko, Nepreberaj, dievča, Ej, chlapci premill), čo napr. v skladbách 
rýchlych temp znamenalo vytvorenie akejsi novej varianty čardášového foxu a to 
bol praktický n ávrat o pätnást rokov naspäť. Nová funkcia sa chápala tak široko, 
žé sa do textov vkladali slová zo žargónu slabých úvodníkov. I keď sa onedlho 
táto cesta ukázala ako pomýlená, tvorbu poznamenanú týmito vplyvmi treba hod
noti! ako úprimnú snahu skladateľov o prispôsobenie sa požiadavkám doby.· Tieto 
a ďalšie skutočnosti privodili taký stav. že pozície slovenskej tanečnej hudby boli 
značne otrasené. 

V tomto období nastupovali do tvorivej činnosti Milan Novák, Gejza Toperczer 
.Ján Siváček a Pavol Zelenay. Z nich Siváček a Zelenay sa venovali od svojich za~ 
čiatkov práci s "big-bandom" a ich tanečná t vorba vychádzala hlavne z výrazového 
štýlu orchéstra Glenn Millera. Oficiálne nepodporovaný zvuk veľkého tanečného 
orchestra dychového obsadenia sa však uplatňoval obyčajne iba na tanečných zá
bavách, zostával bez možnosti širšieho spoločenského dosahu aj s tvorbou preň ur
čenou a až po roku 1952, po čiastočnom uvoľneni, účinkoval veiký tanečný 
orchester pod vedením .J . . Siváčka v sérii verejných koncertov s prevažne s lo
venským repertoárom v moderných swingových úpravách s vokálnym kvartetom 
{Ty nie si môj typ, .Je máj - Siváček, Ani tak - ani tak, A dost! - Zelenay, Epi
-zóda - Elbert, - Domov je krásny - G. Toperczer, Do videnia v pondelok - Laifer). 
Tu začal komponovať i klavirista orchestra .Jaroslav Laifer a svojím zameraním sa 
priradil k Siváčkovi a Zelenayovi. Do relácie tanečnej hudby v bratislavskom roz
hlase však v zásade tento orchester neprenikol, t am sa situácia vyvíjala inak. 

'Na začiatku päťdesiatych rokov prichádzal do módy zvuk velkých sláčikových 
-orchestrov. Takýto orchester pod vedením M. Nováka sa vytvoril aj u nás, pocho
piteľne, iba pre potreby nahrávania v rozhlase a na gramofónové platne. Samostatne 
jestvovať nemohol. Jeho činnost nebola ani pravidelná ani dost intenzívna, aby 
vedela vytvorit dostatočnú . oporu slovenskej tanečnej piesni. 

V dôsledku týchto skutočností začalo sa čoraz markantnejšie prejavovať za
ostávanie slovenskej tanečnej hudby. Prítažl~vými sa stávali brilantne n ahrané relácie 
tanečnej hudby, vo veľkých kvantách vysielané z blízkych zahraničných stanic. 
Stále naliehavejšou sa prejavovala potreba úzkej vzájomnej koordinácie tvorby so 
spôsobom interpretácie a s propagáciou. 

Vtedajší redaktor tanečnej hudby v rozhlase Pavol Polanský založil v r. 1954 
Tanečný orchester bratislavského rozhlasu, ktorý v nastávajúcom období veimi 
-ovplyvnil celú tvorbu. Jeho kvalitné nahrávky vo vynikajúcich úpravách Vieroslava 
Matušíka (neskôr sám prevzal vedenie TOBRu) boli vysielané paralelne s reláciami 
blfzkej Viedne. Nástrojové zloženie tohto v podstate sláčikového orchestra inkli
novalo k reprodukcii skladieb pomalších temp, s klenutou, široko rozvinutou melo
.dickou linkou, a preto nie je náhodné, že v rokoch jeho najúspešnejšej činnosti 
získali prioritu slovenskej tanečnej tvorbe opäť hlavne tangá, a to nielen čo do počtu, 
ale i čo do kvality. Tento fakt upozorňuje na to, že požiadavky milovníkov taneč
nej hudby na Slovensku - aspoň ich väčšiny - boli konzervatívne. Na druhej 
strane však nevieme dokázať, pokiaľ to bola vina konzumentov, keďže v tých rokoch 
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orba žánrove oveia širšiu produkciu ani nepredložila. Mnoh~ tan~čné_ pie~.ne sa 
:ali populárnym! a vďaka tomuto orchestru si slovenská tar.ecná . p1esen op3;.t zis-
kala svojho poslucháča nielen na Slove~sk~, ale i v Cech~c~ -~ m~:j (~~~ľ~ : 
Dusík, Ne~olo. to náhodou, - Lencs~ý, ZList~ce~. tr~~~~~ Se~oec ;~ zajtra čakaj -
Lieskovsky, N1e som už sam - on, avn o l ' 
Elbert, Májovou záhradou - Zelenay atď.). . 

Veiký sláčikový orchester bratislavského . r ozhlasu pna.m nabádal k~~pf.no":a~ 

~~~~d~al~0~::t~nét~s~~pi~y vr;:;~~~do~=~~ad,J~:~~~~:~3~t~~:t!~r~1~~ľo~t ~ici~~ 
-skladby (Malé medv1eďa - La1fer, Je en z voc , 1 . '. h , k h 
_ Lieskovský a i.), ale samotní skladatelia radšej počuvah sVOJU t vorbu v na rav · ac 
veľkého tanečného orchestra. . . 

Pomerne nezvyčajné úspechy slovenskej tanečnej hudby tak~o . mesh v .seb~ 
'roveň i zárodky ďalších problémov. Vyvolávali určité uspokoJe~ne, napoma~a~~ 

~~difikáciu jedného smeru, ktorý sa stabilizoval čiastočne k.omp.oZične,, ale .naJma 
interpretačne, takže si sám zapríčinil zovšednenie a nakomec 1 z~osta~ame. , • . 

s osledn ' mi rokmi účinkovania Siváčkovho "Big-bandu" a s eXIstenciou Sl~cl-
kového tan:čného orchestra bratislavského rozhlasu pod v.edením Pk ~oltns~ehj 
a V Matuš!ka je späté posledné výrazne úspešné obdobi~ . slove?s eJ ši ane·tne. 
ies~e ako celku Končí sa okolo r. 1959. V ňom sa aktivizovali star au ?~· 

~ajmä LieskovskÝ, Dusík, Pálka, Lenský, Sebo-Martinskt, Hre?enár, E~ber~ a ~m, 
ale zákonite sa objavili mená nových autorov, medz: ktory~h patn V1eros ~v 
Matušík r..udovít Stassel, r..ubomír Stach, František Havli~ek, V~Jtech ~<:nypl! To~~š 
Seidman a ďalší. (Po nich nasleduje už p otom posledna, .v ~učasnos.tl naJmlads1a 
autorská generácia: Alois Bouda, Miloš Lán~k, Pavol S1m81, Bramslav Hronec, 
.Ján Melkovič, Ladislav Gerhardt, Ivan Horvat.) • " 

Od konca päťdesiatych a začiatku šesťdesiatych r<;>kov sa vs~ob,ecne UJima 
vplyv rock and rollu ktorý sa proti precitlivelému subJektivnemu 1deal':l ~e~~e~ 
h udby pokúša v šiŕš~j miere vyjadrit pocity objektívnej reality z postoJa a seJ 
generácie voči súčasnému sve~u. Tento ~ mnohé ďalšie vplyvy sa nas1m skladateľom 
v dostatočnej miere nepodanlo zachyt1t. 

• • • 
Snáď v máloktorej umeleckej oblasti je dielo hodnotené do takej miet? podia 

vkusu konzumentov ako práve tanečná hudba. Vkus milovni~ov hudby sa s1ce kva
litatívne vyvíja, ale napriek tomu vkus milovníka tanečneJ hudby .sa v podstate 
sformováva v mladom - školopovinnom veku - a pot?.!?. už po~statne zmeny terne~ 
nezaznamen áva. Ciže v podstatnej miere aspoň vacšma rmlovn,lkov hudby. s~ 
udržuje tú úroveň, akú získala v mladosti. A napriek tomu ~a uspec~ tanecn;J 
skladby považujeme to, keď sa stane šlágrom, keď ziska masovu populantu. Len~e 
šláger _ to je zvyčajne Iudový vkus v širšom zmysle slova? málokedy rešpek~uJe 
skutočné hudobné kvality, originálnosť či náročnosť. ZvyčaJne pod~ahne sabl?ne, 
vtieravému prednesu či efektnému aranžmán. Preto šláger by s~ , s!tor mal chap~t 
ako produkt tovarovej výroby, ktorý je tiež pot,rebný, ale v kr1t~nách. hodnotema 
k lity i tanečnej hudby by nemal mat prvotne miesto. Nehovonac ~ o tom, že 
<l va · · kúmani masovosti tanečnej piesne musíme analyzovat melen to, ako 
č~:t~ ~~ ~:k~orá pieseň hrá. ale i to, ako j~ poč~vaná a vníman~. ?.krem toho aj 
medzi šlágrom a šlágrom je rozdiel často aJ kvahtat!vny. Veia zalez1 na tom, aká 
k p'na či vrstva milovn!kov je jej nositelom a šíriteľom. V poslednom ~esať:oči 
~a';rr:asovejšiu popularitu dosahujú šlágre, k toré sa páčia mladým alebo naJmladslm. 
milovnikom tanečnej hudby. . . . 

v roku 1962 vyšla Rezolúcia byra ústredného vý~o~ Komun~s~~keJ strany 
Slovensk a 0 m alých hudobných formách, ktorou, sa tane~na hudba. of1c1alne a plno
hodn otne začlenila do štruktúry hudobnej kultury. _:z;osta':_a však zelanim~ aby ~~o
venská tanečná hudba nebola moderná iba rytmom c1 aranzovan!m, ale c~lym_ S':OJlm 
melodickým n ápadom či obrazom, teda v svojom celku. Pravda, ~~to Je. ~--ulo~~ 
nielen skladateľov, . ale aj interpretov, ba aj tých, ktorí zodpovedaJu za JeJ s1reme . 

Ladislav Soltýs - Pavol Zelenav 
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Jirí Pilka 

BIG-BEAT 

AKO 
ZRKADLO 

Big-beat ako zrkadlo desiatok problémov, desiatok dlhov, a desiatok 
nedomysleností. 

l!~ ,samot~ý je~o ~ro~ ~á v sebe k~s manifestácie, reagujúcej na 
~Io:~tu- ~- pnve~m1 n~r~cnu ,hudbu. Mus1me si chtiac-nechtiac priznať, 
~~ . s1roka ľudova muz1kalnosť nenachádza dostatok bezprostredného pre
Zl tla na kol).certoch hudby novodobých smerov, že si neosvojuje sugestív
ne nálad~, a le často trúchlivé námety vážnej hudby, a že rovnako ju 
n~uspokoJa koncerty moderného džezu, kde požiadavky na poslucháča 
su nekompromisné a v ničom nezaostávajú za atmosférou, ktorá spre
vádza napr. najnáročnejšie skladby komornej hudby. Ale "obyčajný člo
:rek," nový~h či~s r;ie je hudobne saturovaný ani folklórom, ktorý sa mu 
JaVI ako h1stoncka hodnota, a nenadchne ho ani najlákavejšia podoba 
"ľ';l-d?vky" (Val~a~), preto~e. zmysel pre rytmus, pre modernejšiu har
momu a pre urc1ty elan a sv1h tu celkom chýba. Tanečná pieseň a šan
són sú š!rok~~ rezonančnou_ zákl~dňou pre pocity tých, ktorí si nechávajú 
hudbu sevehť do ucha pn akychkoľvek životných príležitostiach. Ale 
ani tiet~, práve t~v~ a~o, Ýšet~y v už vymeno:rané druhy hudby, nedávajú 
odpoved na nezmc1teľny poc1t cloveka - sam sa vyjadriť hudbou. Túto 
funkciu plnia čiastočne džez a tanečná hudba, ktoré si môže každý 
.,tak akosi" zaspievať, zabrnkať na klavíri, alebo v lepších prípadoch 
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zahrať si v amat érskom orchestríku. Ale nároky mnohých skladieb aj 
v týchto odboroch sú už veľké a kultivovanosť pomerne vysoká; preto
s tále . ostávala nevyplnená medzera pre bezprostredný a nutne aj primi
tívny hudobný prejav. Bola miestom pripraveným pre big-beat, k torý 
nastavil zrkadlo vysokej kultivovanosti hudbe, zabúdajúcej na základný 
ľudský pud - na živelnú hudobnosť. S gitarou v . ruke vybral sa big
beat bojovať o svoju existenciu. 

Boio by však p rijednoduché, keby sme zrod tohto muzicírovania videli 
len v negovaní zložitej modernej hudby každéh o druhu. Problém je 
komplikovanejší. Zdá sa, že v malých žánroch sa z času na čas prejavuje 
vlna znovuzrodenia starších typov hudby, alebo hudby určitej spoločen
skej funkcie. To, čím bol tradičný džez vo svojom zrode, čím bol folklór 
vo svojom optimálnom období, to, čím sa stali najrôznejšie formy ľudovej 
hudby, to všetko nachádza vždy novú a novú podobu, ktorá sa v tejto 
vlne vývoja nazýva big-beat. Tradičný džez počúvame, prirodzene, naďa
lej, ale už s požívačnosťou his_torikov vychutnávajúcich preskúmanú 
.špecialitu. Historický odstup už neumožňuje stotožnenie s citovou 
atmosférou tejto hudby. Hudobný vývoj musí mať vždy svoju najspod
nejšiu zložku, ktorá plní spodnú funkciu, najjednoduchšie hudobné línie. 
Je to časť ľudovej tvorivosti, ktorá dostala novú podobu, prirodzene, 
je ovplyvnená úrovňou techniky, módnymi ·vplyvmi, reklamou, ale 
napriek všetkým týmto špecifikám vyspelej spoločnosti plní tú istú 
základnú funkciu: uspokojuje to najjednoduchšie hudobné cítenie. 

Nová doba priniesla, pochopiteľne, n"ové formy uplatnenia tejto hud
by, predovšetkým jej časté predvádzanie na pódiu. Stovky gitarových 
skupín usporadujú svoje koncerty v školských telocvičniach, v domoch 
osvety, účinkujú na estrádach, v najrôznejších pásmach. To im však 
neuberá nič na ľudovosti. Big-beat sa hrá a "konzumuje" všade: rovna~o 
na plavárni, v kayiarni alebo na koncerte. Preniká všade, v čom je jeho 
sila i nebezpečie. 

Big-beat sa, prirodzene, stal módou. Ale na to, aby bol čírym výsled
kom "módnosti", je zase príliŠ nákladný. Len kvôli móde by na stá, ak 
nie na tisíce chlapcov nezháňalo posledné peniaze na gitaru, nekonštru
ovalo amatérske reprodukčné súst avy, necvičílo ťažké hmaty a neučila 
sa spamäti krkolomné anglické texty, ktorým zväčša nerozumie. Móda 
~má svoj podiel, ale hudobná podstata padla na vyprahnutú pôdu, dala 
to, čo chýbalo. Módu v takej masovosti nemožno vyvolať v hudbe umele, 
to sa podarí azda len u žien v obliekaní. Pridržme sa však ()tázky 
.módnosti. Spôsobila jeden základný omyl u mnohých git arových skupi
niek. V túžbe vyrovnať sa "kroku doby", stalo sa ich snom hrať a spievať 
ako Beatles alebo ako Pavel Sedláček alebo ako Miky Volek atď., atď. 
A tak unikla jedna z najpodstatnejších zložiek bigbeatovsk ého hnutia -
jeho amatérska tvorivosť. Nebralo sa do úvahy, že napr. repertoár 
Beatles je ich autorským dielom, že t exty ich piesní majú osobitnú poéziu, 
že sa často dotýkajú aktuálnych životných pocitov. Slepé ·napodobňovanie 
zabudl'O na túto skutočnosť, a tak sa stalo, že v záplave big-beatových 
:skupiniek všetkého druhu a kvality je nepatrné minimum tých, k torí vy
tvárajú v lastné skladby alebo aspoň v lastné texty. · Treba pripomenúť, 
:že na začiatku big-beat t akéto nedostatky nemal. Jedna z prvých skupín 
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pôvodný súbor pražských Sputnikov - napádaná ešte pred rokmi za 
kopírovanie Luxemburgu, vytvárala väčšinu svojho repertoáru sama. Sú
bor - i v novom zložení - ostal verný tejto tradícii a . v. jeho strede 
vyrástol talentovaný textár a autor mnohých poviedok alebo literárnych 
skíc - Jan Krečmar. 

Je smutným vysvedčením mnohých ďalších a často profesionálnych 
skupín, že len preberajú a základnú črtu big-beatovej hudby celkom -igno
rujú. Odtiaľ vyrastá základ nudnej stereotypnosti väčšiny skupín, lebo hra
jú skoro to isté a primitívne napodobňujú. Pritom neváhajú považovať sa 
za umelcov - navyše ešte aktuálnych. Tým, že bola táto hudba zbavená 
tvcrivého záujmu, stala sa primitívnou. Jej primitivizmus neraz hraničí 
s umeleckou tuposťou. 

A k tomu všetkému prispieva ešte jeden moment ako sprievodný zjav 
ka,ždého amaterizmu, počínajúc dychovkami a končiac big-beatom: túžba.· 
po peniazoch, ktorá je silnejšia než sebakritičnosť. Je celkom neuveriteľné, 
akú odvahu majú najz:ôznejší dryáčnici, ktorí po ovládnutí n~ekoľkých 
akordov neváhajú verejne vystupovať, posilnení sebavedomím elektric
kého zosiľovača, ktorý v mohut nom forte roznesie po celej sále ich hrdé 
basy, skladajúce sa trebárs z piatich tónov. Túžba po sláve, omamnosť 
honorárov za hru k tancu vytvoria sivú hmlu nad inteligenčnou zložkou 
hráčov, ktorí nakoniec zabudnú, že sú vlastne smiešni. V koľkých pá
doch skloňujú títo "umelci'' práve súbor " Beatles", ako svižne napodob
ňujú pohyby, odev, pódiové maniere i repertoár , ale akoby stratili uši 
pre základnú vec: .že t otiž zbožňované súbory účinkujú roky, že ich spev 
je jednoduchý, ale dokonale vycvičený, že jeho čaro nie je len v škrek
ľavom falzete, ale v zvládnutí a presnej intonácii, že gitara v ich rukách 
nie je nástrojom výtvarným, ale hudobným, že ho spoľahlivo ovládajú . 
A bolo by potrebné pripomenúť aj profesionálnym skupinám, že v hudbe 
má prevažovať zložka hudobná nad zložkou vizuálnou. Smutnou bilan
ciou t ejto problematiky bola záslužná, a pritom kritická akcia Mladého 
sveta, ktorý spolu so Státnym · huqobným vydavateľstvom nakrútil päť 
platní big-beatu. Speváci takí úchvatní v sále sú na zázname nemilosrdne 
prostrední aj horší, neudržia tón, tempo, majú hluchý prednes, nevedia 
stav_ať pieseň, hoci aj celkom krátku. Napokon vyhrávajú tí, ktorí nie 
sú zrodení big-beatom, ale ved i a - Eva Pilarová a Karel Gott. A ďalšie 
a ďalšie skupiny, okrem Mefista alebo Ondráša, by neobstáli na platniach 
pez hanby. Aj to najjednoduchšie treba vedieť, inak to. nie je umenie_ 

Otázka big-beatu je zrkadlom vo všetkých smer och . Omyly nerastú 
len zo skupín držiacich gitaru, ale výdatne im pomáha i spoločnosť_ 
Je typické, . že prvou reakciou kritiky a spoločenských inštitúcií bol 
odpor, odmietali poučiť sa o tejto novej vlne hudby, zato však nešetrili 
hanou alebo zákazmi. To je zaručený spôsob, ako povzbudiť atraktívnosť: 
trebárs aj bezvýznamnosti. 
Ďalšia fáza nastala, keď inštitúcie a kritikovia zistili, že napriek ich. 

snahe ·sa z tejto hudby stáva masová záležitosť, že jej intenzívny prúd 
ide svojou cestou a vymkol sa zo zabehaných koľají. Ľudová tvorivosť; 
O- ktorej snívali nad obežníkmi oddaní pracovníci, stala sa skutočnosťou. 
Spoločenské vedenie kultúry sa v tomto bode ocitlo .celkom "na chvoste'\ 
Rôzni metodici a členovia porôt mládežníckych súťaží sa narýchlo doučo-:-
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vali to· najjedpoduchšie o big-beate, džez~ a tane.čnej hudbe,, aby mohli 
v očiach mládeže vôtiec obstáť. Aká veľka neprezteravosť, ~a veľká n:
pripraveriosť, ktoré ' dali voľnú cestu_ .tý~ :y:šetkým dry~čmko_m. a pn
mitívom, ktorí si z tejto hudby urobili zalez1tosť osobneJ senzac1e aleba 

, . l . 
pri]mOV. d ' h t 

Zaostal aj rozhlas, televízia a tlač, s výnimkou azd~ Mia e o sv: a:. 
Cudne sa prešľapovalo, a keď vlna záujmu už prekro~1la vrvch?l? zacah 
túto hudbu hrať a vysielať. A tu nastal zase úp!ný extre~: z~c~h JU hrať, 
veľa, všade, propagovať bez kritického p~stoJa. J e t~p;~k;, ze ~ozhlas 
a televízia sa boja kritického postoja v tychto t ak -~alcivyc_h. otazkach, 
a len "objektivizujú". Prečo sa neuskutočnili reportazne relac1_e,_ kde ~a 
mohli porovnávať hodnoty, klásť nároky,v zosmiešň~V:ať J?Odvodmci? Pr~co 
sa reportéri nerozišli po krajoch, preco neurob1h VIacero odbo~ych 
relácií, ktoré by ukázali, kde s~ korene i hranice tejto hudby, pre~o s~ 
u nás nehrali vzorové skladby, prečo,, prečo, prečo? A napokon ~reco sa 
neuvažovala o troške psychologickej taktiky, ktorá by . usrr:erm~a toto 
hnutie? Napríklad jedna stará skúsenosť : urýchliť .vrcho~ mo?neJ v.lr:y,. 
čo najviac nasýtiť poslucháča touto hudbvou, z~?laviť, vys~:!ame, r~lac1e, 
vyčerpať námet účinkujúcich i skladby co na}mt;_nzivneJSie v kratkom 
čase. Ak je vlna iba módou, začne sa op~~ovať, doJ de. s dycho~ - bud~ 
nudiť a spoločenský dopyt si sám ·vynutl o?med~eme ... ~ ma v s:be 
čosi hodnotnejšie, bude prinútená na ~kvahtn_eme. Va;smou sa vs~ 
robilo to najjednoduchšie, ale i najhoršie: .m~e ~ .veľke ob~edzovame 
tejto hudby. Výsledok je po roky tenže: zvyšen,Ie Je~ popul~1ty. . 

Nazdávam sa, že big-beatová vlna skor~ splm _svOJU fur:kclU a OJ?adne. 
Previerka času z nej vyberie niekoľko zakladnych hodno_t, atraktl~osť 
zmizne, mnohé súbory a skladby - i spôsob reprodukcie - stanu. sa 
čoskoro históriou . d' . h' d r 

Je tu však základná otázka: vždy, znova a znova b~ u pne a ~a 
podobné vlny, p retože spoločnos~ potrebuje hodnoty, ktore by uspok~JO~ 
valí všetky jej potreby. Bude sa s ďalšou vlnou hudb~ opakovať. to 1s~e 
ako. kedysi s džezom a teraz s big-bea_tom? Bude k~lt~rn; ye?~me opa~ 
také nepripravené, nepružné a prebehne zase _ten ISty, zak?:ut:>: pr<;>ce::s, 
ktorý niekedy i z vedľajších problémov .necht!~~ w·ob1 kľuco:re otazky 
len preto, že si zvolí zlú taktiku, že problem spoc1atku nedocem, a potom 
precení? v , . V· , 

Ako muzikant mám pocit, že v big-bea te mozno ~aJsť ':rc~t~ . čaro. 
Ale v dobrom. A preto sa mi tak protiví prívesok tupeho pnmit~vizm~, 
ktorý znehodnocuje základný prínos. Big-beat je zrkadlo,. do kt?reho me 
je možné nazrieť bez rizika. Pokú~n:e sa už teraz ~~z~1~ť nan ako na 
históriu a opýtať sa, ako sme obstah? Co sme premarn1h? . 

Ale nebodaj je už neskoro? Vlna záujmu klesá. Pochybujem, že . je 
niekto pripravený podchytiť a rozvíjať vášnivý -záujem o hu?b.u p_o~I_e
tený stovkami gitatôvých skupiniek: ~ preds.a t~ bolo azda naJdolezlt;Jsl_e, 
čo big-beat priniesol. Stovkám mlady~h. ľudi. vbso~ do ruky hudobny na
stroj - kedysi sen celkom neuskutocmteľny. Mozno to bol lefi: rozmar 
chvíle zábavka hudobnej histórie, v ktorej "odborné" hudobné kruhy 
a spol~čenské inštitúcie zohrali úlohu trápneho a skostnatené:P,o vychová
vateľa. Jifí P~lka 
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Na prelome rokov 1964-65 prevzal 
funkciu tvorivého tajomníka SSS pre 

· malé hudobné formy hudobný skladateľ 
dr. Ján Siváček. K jeho nástupu do tejto 
funkcie dochádza v čase, kec! sa o slo
venskej tanečnej hudbe diskutuje v našej 
verejnosti so zvýšeným kritickým tónom. 
Zaujíma nás, ako sa na súčasné prob
lémy tohto žánru díva on. 

HOVORíME 

Y súčasnosti sa u nás azda častejšie, ako je "dobrým mravom" ozývajú kri
ti_cké pripomienky na adresu slovenskej tanečnej hudby. Najmä naša mládež, zdá 
sa, · dáva prednost zahraničnej, prípadne českej tvorbe pred našou domácou. Ako 
hodnotíte súčasný stav slovenskej tanečnej hudby vy? 
. Prv než odpoviem na vašu otázku, rád by som pripomenul niektoré _ podľa 
môjho názoru - závažné okolnosti. Rozhodujúce spôsoby šírenia pôvodnej slovenskej 
~ečnej hudby u n ás sú v súčasnosti rozhlasové vlny, gramofónové platne a pro
gramy televízie. Naša verejnosť teda posudzuje úroveň našej domácej tvorby podla 
obrazu, aký jej podávajú uvedené inštitúcie. 

V t vare tanečnej piesne, ktorá sa touto cestou dostáva k svojim poslucháčom 
sa skrýva podiel viacerých spolutvorcov. Predovšetkým je tu textár a hudobnÝ 
skladateľ. Ich výtvor dostáva do rúk hudobný usporiadateľ čiže a ranžér, ktorý sa 
posta~á o . orchestrálnu úpravu piesne. V tejto podobe sa jej ujímajú interpreti 
(spevak a orchester), k torí ju za pomoci štábu zvukovo-technických pracovn íkov 
nahrajú na magnetofón ový pás - čiže zakonzervujú tú jej podobu, v ktorej sa 
potom dielko uchádza o priazeň poslucháčstva. 

• Z tohto hľadiska by som sa chcel vyhnút globálnemu vyjadreniu, to znamená 
vseobecnému konštatovaniu, že slovenská tanečná hudba je zlá alebo dobrá 
pretože si mysUm, že táto odpoveď by veci neobjasníla, ba naopak, ešte viac zahmlil~ 
vlastnú skutočnosť. 

Ďalej : ak chceme niečo hodnotiť , musíme si zvoliť nejaký oporný bod isté 
estetické kritériá, na základe ktorých k hodnoteniu pristupujeme. Umelecké' hod
noty - ako je známe - nie sú hodnotami a bsolútnymi alebo presne merateľnými. 
Je tu veľká možnost uplatnen\a subjektívneho vztahu či názoru. 

. . Vývoj súčasnej tanečnej hudby v svetovom meradle sa vyznačuje premenlivosťou. 
Premenlivost je, pravda, podstatou vývoja každého druhu. Istá zvláštnosť tu však 
~poč~va v tom, že v te jto t vorivej oblasti prichádzajú nové podnety, prúdy 
l mody predsa len v relatfvne veľmi krátkych časových intervaloch. Atmosféra 
ktorou dýcha súčasná svetová tanečná hudba, sa men! takmer zo sezóny na sezónu: 
Zásluhou technického pokroku a zdokonaľovania moderných komunikatívnych pro
striedkov stúpa dôležitosť porovnávacej metódy pri hodnotení súčasnej tanečn~j 
hudby. 

Ak by !!te s tým súhlasili,- mohli by sme dôjsf k odpovedi na otázku: aký je stav 
našej súčasnej tanečnej hudby, tým spôsobom, že by sme si ju v jej jednotlivých 
stránkach porovnali, ako to robíme my tu doma s výsledkami, ktoré sa dosiahli inde. 

· Ktosi priliehavo vyjadril, že pieseň sa piesňou stáva svojou melódiou. Začnime 
teda porovnávanie z t ejto strany! 

Výrazný melodický nápad je základným predpokladom úspešnosti tanečnej piesne. 
Rozborom sa môžeme presvedčiť, že v tomto smere niet podstatnejších rozdielov 
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medzi našou a svetovou tvorbou. Pravdaže, všade: i u nás i inde sa nájdu piesne 
po melodickej stránke vyd arenejšie a menej vydarené. V značnej časti súčasne) 

svetovej tvorby možno badať príklon k zjednodušenej a istým spôsobom lapidámej 
melodike, ktorá je veľmi bUzka melodickén').U mysleniu mnohých našich autorov: 
Po tejto stránke b y som osobne nebol pesimistom. Našej tvorbe však v tejto 
sÓvislosti možno vyčítať, že - až doteraz nevedela včas zachytiť nástup· módnych 
tanečných noviniek. Tak tomu bolo svojho času v prípade samby, charlestonu. 
twistu, bossa -novy alebo iných tanečných noviniek, ktor é sa v· našej domácej 
tvorbe objavovali s oneskorením. Myslim, že táto skutočnosť dosť prekáža najmä 
našej mládeži, ktorá je o svetových tanečných novinkách dobre informovaná a chce 
ich tancovať. 

Ako vidíte situáciu našich textárov? 
Nezávidím · im. Texty tanečných piesní posudzuje naša verejnost · zväčša pod~!'Í 

.norie~ textov českej textárskej tvorby. Táto sa v svojej dnešnej úrovni v špičk~:
vých dielach podľa môjho názoru radí k tomu najlepšiemu, čo dnes v ôbec na_ sve~ 
v tomto žánri vzniká. Nové me~á, o ktoré sa u nás - zatiaľ iba veľmi skro.~e .. ;::
rozšíril káder textárov, niektorými svojimi výsledkami už naznačili obrat k lep'šierriu. 
·Mám však d~jem, :že vcelku musi ešte riaša textárska tvorba hodne pridať, -.aby 
sa dostala do myšlienkovej i vyjadrovacej ažurity s dnešnými p ožiadavkami. · 

t>alším ohnivkom v procese tvorby ta-nečnej pesničky je aranžér. Podla zaužívane~ 
praxe sa s jeho menom pravidelne verejnose nezoznamuje. Je anonymita aranžé-
rova. v súlade s jeho dôležitosCou v procese zrodu tanečnej pesničky? 

Vôbec nie. Dobrý aranžmán môže pesničke veľmi pomôcť, zlý zasa usškodit . 
Dobrý aranžér musí . byť odborne na výške a musí mať dôkladný prehľad o ~om, 
čo sa deje v svete tanečnej hudby. Ak sme hovorili o r elatívne značnej pre~ 
menlivosti vývoja modemej tanečnej hudby, o rýchle sa striedajúCich módach; 
treba dodať, . že t ieto premeny sa takmer vždy a najhlbšie dótýkajú práve aran
žérskeho poňatia. Ak niektoré hlasy vyčítajú našej t vorbe stratu kontaktu só 
svetoyÝm dianím v tejto oblasti, nemôžem sa ubrániť dojmu, že svojím podielom 
sa na tomto nedostatk u zúčastňuje i aranžérska stránka našej tvorby. 

Mohli by ste to bližšie konkretizovat? 

Svetová tvorba sa už zo dve. sezóny orie.ntuje predovšet kým na menšie nástrojové 
obsadenia s bohato a mnohotvárne využitým Judským hlasom. V aranžérskej 
·tvorbe k zjavn á snaha v)rtažit z rôznyéh ·kombinácií novú nekonvenčnú zvukovo
farebnú kvalitu. U nás je v súčasnosti najväčším "výrobcom" tanečnej hudby 
rozhlas - jeho postavenie je tu takmer monopoln é. Centrom záujmu rozhlasových 
nahrávacích plánov je rozhlasový tan!'!čný orchester. Tento pracuje ponajviac 
v tradičnom obsadení veľkého dychového tanečného orchestra, ktoré je už samo 



osebe aranžérsky a zvuko~e dosť využité. Myslím, že viac pozornosti a .miesta by si 
zaslúžili áj · ipé\ ~úbory,, na]Plä menšiehq obsadenia, disponujúce kv,alitnou vokálnou 
zl~žkou ... Gustav · Offermann so svoj fm kom bom u~ · napriklad neraz dokázal, že vie 
"vyrobiť" dobrú snímku, podstatne viac príležitostí by mal dostať Branislav Hronec 
so svojou skupinou a prípadne i ďalšie skupiny. 

Tu už vlastne prechádzame do interpretačnej oblasti, a tým i k problematike 
spevákov ••• 

Hlasy verejnosti sa vcelku zhodujú v požiadavke po rozmnožení kádra spevákov. 
Myslím, že je to požiadavka správna. Veď napríklad v českých krajinách sa v sú
časp.osti stretávame s viacerými aktívnymi speváckymi generáciami, počínajúc po
vedzme Rudolfom Cortézom - dnes už reprezentantom staršej gardy, až po Yvonnu 
Pre~o~·ilovú a jej rovesníkov. V porovnaní s týmto stavom s prílivom m ladej 
speváékej krvi u nás nemôžeme byt spokojní., 

Zásobárňu profesionálnych spevákov tanečnej hudby vždy tvorila amatérska 
"liaheň". Casto vás vídame na rôznych amatérskych súťažiach a prehliadkach -
sledovali ste medzi inými i ~ozhlasovú súťaž "Hľadáme nové talenty". Je u nás z čoho 
.Vyberať? 

Podľa môjho odhadu máme nateraz na Slovensku zo dve tretiny ozaj talen
tovaných amatérskych spevákov, s ktorými by sa určite oplatilo pracovať. Chcel by 
som však pripomenúť, že vypísaním súťaže pre mladé talenty sa práca nekončí, 
ale iba začína. Začína sa nielen pre talenty, ktorým sa treba ešte veľa učiť_ kým 
s nimi budé možné počítať ·ako s prínosom i pre profesionálnu prácu, ale i pre 
zainteresované inštitúcie, pri pripravovaní podmienok pre ďalšie spevácke zdoko
nalavanie nádejných adeptov. V praxi to znamená: príležitost na štúdium a na 
vys~upovanie s postupným stupňovaním nárokov: 

,, ·K ,amatérskej oblasti prináležia u nás i big-beatové skupiny. Aký je váš názor 
na tento žáner? 

. !Wyslím, že nemajú pravdu tí, čo tvrdia, že big-beat sa zacma tam, kde sa končí 
~udba. Domnievam sa, že i v tomto žánri treba oceniť tie beatové skupiny, ktoré 
prishipujú k svojej práci predovšetkým zo stanoviska hudobného. To znamená, že 
o ich interpretačnom výkone bude možné hovoriť ako o takom, ktorému nechýba 
potrebná intonačná čistota, rytmická presnosť, ktarý je dostatočne kontrastný 
:a v rámci možnosti i zvukove a vôbec výrazove plastický. Takýto big-beat si 
i sám rád vypočujem, pravda, v rámci istých časových dimenzií. 

Ako je to možné, že sa za posledné roky akosi nemôžeme dočkat slovenského 
šlágru? 

Otázka šlágru nie je otázkou úrovne tvorby, ale úrovne jej propagácie. Táto je 
však už v kompetencii inštitúcií, ktoré sa starajú o šírenie tanečnej piesne. Za sú
časných podmienok sa obávam, že zakiaľ nedokážu dramaturgicky a časove sko
ordinovať svoje plány rozhlas. televízia a vydavateľstvá gramoplatní a hudobnín, 
zatiaľ sa bude slovenský šláger rodiť veľmi ťažko . 

.. čím by podla vás vôbec mohli pomôcf slovenskej tanečnej piesni inštitúcie, ktoré 
s ňou pracujú? 

Budem čo najstručnejší; 
Státne hudobné vydavateľstvo 

!Jlatní a ri.otových materiálov. 
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skrátením výrobných lehôt gramafónových 

C t l -z·a naJ'mä zaujímavým a atraktívnym uvádzaním noviniek. Cs. rozhlas 
s. e evt 1 , . C · t 1 t -

urýchleným vyradením všetkých zastaralých snímo~ z vystela~a. q J_e . ~, P a n~: 
, 'bornej môdernej pesničke vzápät ozve mekoľko ďalstch, k tore btJU do očt 

a . .;, ~a potv~ naJ'mä aranžérskou interpretačnou a zvukovo-technickou. Aby sa 
sVOJOU s annou - ' •t t • · t , rby 
to zle nerozumelo: vonkoncom nie som za vyraďovanie hodno ~o. s ~rs~~- "o. · 
Naopak, myslím si, že ich obnovovanie by malo byť jednou z naJdoleztteJstch ulo~ 
dramaturgie _ navá tvorba kvantitatívne i tak nestačí zaokryt P?trebu ro~hlasoveJ 

, d ky Obnovovanie však nevidím v programovaní zastaralych nahravok, ale 
preva z . h t • - h zvukovo-v ich realizovaní v dnešných možnostiach aranžérskyc , interpre_ acn~c _ a . 
technických. Osobne si myslím, že dokiaľ sa r ozhlasu n epodart ;ľadt~alne oihl~drf 
tú nazval by som ju rozhlasovú tvár sloven skej tanečnej hudby, zahaľ s~ chtlac
n:chtiac práve jeho prostredníctvom budú iba posilňovať negatívne p octty voči 
našej pôvodnej tvorbe. _ . . . 
Podľa m ojej mienky by však slovenskej tanecneJ hudbe n~~vtac p~moho~ ztvy, 

bezprostredný kontakt s poslucháčom. Rozhlas, gramofón i televtzta, to su cenm .~P:.o

stredkovatelia no ani jeden z nich nemôže nahradiť priamy kontakt so ztvym 
poslucháčom. 'v ieme veľmi dobre, čo znamenal Semafor pre českú tanečnú pieseň, 
čo znamenajú hudobné divadlá pre svetovú tvorbu. Myslím, že na ~loven~k~ 

nám veľmi chýba také javisko, z ktorého by naplno zaznela slovenska t an ecna 
pieseň rôznych štýlov a druhov. aby sa tu mohla zoči-voči svojmu divákovi poqľa 
svojich naj-lepších síl popasovať o jeho priazeň. 

v riešení ktorých problémov - posudzujúc situáciu ~ hľadiska funkcie tajomníka 
SSS pre malé hudobné formy - vidíte hlavný predpoklad pre podstatné zlepšenie 
2:ábavnej hudby na Slovensku? 

M slím že h lavné problémy sa dajú zhrnúť do troch b odov : l. Profesionalizá:ia 
žán:U .- ~od čím r ozumiem úlohu dohľadného vyriešenia zá~ladnfc~ ~tázok SpOJe
ných s problematikou začlenenia vyučovania špecializovanych dt.sctp!m z odbor~ 

ľahkej múzy" do rámca odborného hudobného školstva, ako 1 vsetky ostatn.e 
" h dné cesty vedúce k zvyšovaniu umeleckého majstrovstva tvorcov ~ interpr~tov 
v o ' h. k ' .. t by tejto hudby. 2. Prehlbenie stimulačných momentov, ktoré by p omo h evo a ct.l vo: . 
hodnotných literárnych predlôh k hudobno-zábavnému divadlu a tex~oVeJ zlozky 
<>statných foriem ·tohto hudobného žánru. 3. Dobudovanie inšt~túcií, ~toré majú v_ n~
plni svojej práce spoločenské uplatnenie malých hudobnych f?nem po stranke 
k ádrovej umelecko-organizačnej a te chnickej so zreteľom na ulohu p~dstatného 

prehlben~a spoločenského dosahu hodnotnej pôvodnej súčasnej t vorby. 

ll ll 
ll 
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OSOBNOSTI • SKUPINY • ORCHESTRE • PROBL~MY 

IGOR WASSERBERGER 

Je para doxné, že rok 1964, počas ktorého sa vplyvom rôznych okolností na 
Slovensku (dúfajme, že prechodne) oslabila intenzita jazzových snažení, bol podľa 
,vonkajších ukazovateľov najúspešnejší. Novoutvorené kvarteto Pavla Polanského • 
. kt~r~ -z~r!Jžuje -t. č. najlepších bratislavských interpretov (Ladislav Gerhardt -
klavír, Milan Belan - trúbka, Gustáv Riška - kontrabas), už nemuselo viac rokov 
dokazova( svoje kvality a dostalo možnost debutovať na festivale v Prahe, nahral{) 
'skladbu na platňu československý džez 1964 a hudbu Ladislava Gerhardta k celo
večernému filmu Pre mňa hrá blues. úspešne si počínal Traditional club, ktorý 
:Po vystúpení na festivale v Prahe dostal pozvanie na festival do Viedne a pripravuje 
'sa s ním nahranie samostatnej platne. No zatiaľ na jvýznamnejšia a jediná profe
sionálna slovenská skupina pôsobí . v Prahe. Tu totiž po rozpadnq.tí S + HQ v-znikli 
dve combá - Kvarteto K. Velebného, ktoré pokračuje v pôvodnej koncepcii. 
a Reduta Quintet, v ktorom hrajú traja hudobníci zo Slovenska (trubkár Laco 

:Déczi, klavirista Stanislav Sulkovský, bubeník Laco Tropp), tí aj určujú z českol
slovenského hľadiska nové zameranie skupiny. Týmto sa uskutočnilo dávne želanie 
sl{)venskýcb hudobníkov: br at profesionálne :v jazzovom klube pr i možnosti častých 
zájazdov do zahráničia. Zatiaľ ich kolegovia, ktorí zotrvávajú na Slovensku (v Prahe 
_by sa viacerí z nich dobre uplatnili), ma,jú síce možnosť' reprezentovat na špičko
_vých podujatiach (raz za · rok ), nalÍrávat pre rozhlas (raz za m esiac), vystúpit 
v televízii (raz za pol roka), nahr'af jednu skladbu na platňu (prinajlepšom raz za 
'rok) a pod . .- ho rozhodne nemajú možnost pravidelne vystupovať, vyžif z džezu 
-a zam estnanie im nedovoľuje sa syst.ema ticky schá dza( a nacvičovať. Za tejto 
·situácie je nemysliteľné, aby si tunajší hudobníci dlhší čas udržali profesionálnu 
- úroveň a aby mohli pri zriedkavých mož~ostiach konfrontácie brat na želateľnej 
-úrovni. V súčasnosti navyše pristupujú g·eneračné problémy. Ludia, ktor! sa dlhé 
:roky- nezištne venovali- jazzu, - si .musia- zachova( existenciu v zamestnaní a ma jú 
rodinné záväzky. Ak slovenský jazz nemá ustúpi( z fažko vydobytých pozícií, je 
potrebné póstavie' tuna.)ší jazzový život ·na iných zákla doch. 

• • • 
K llôkladnejšiemu pochopeniu súčasnej situácie azda prispeje zrekapitulovanie 

doterajšieho vývoja. O príčinách oneskoreného jazzu sa môžeme dočíta( v st-ati 
o histórii slovensk ej tanečnej hudby. No už v desaťročí od rozpadnutia pražského 
comba Rytmus 48 až do založenia Studia 5 (1958) pôsobili v Bratislave combá 
s najvyhranenejšim cieľom a snád' i s najprijateľnejšou úrovňou. Prvá význam
nejšia skupina vznikla pri orchestri Jána Siváčka (markantnou osobnosfou bol 
najmä tenorsaxofonista Juraj Henter). Ich bebopom a coolom inšpirovaný prejav 
nemal však žiadne nádeje na oficiá lnu podporu. Na príležitostných, spravidla 
súkromne zorganizovaných jaro sessionoch sa prejavili mnohí veľmi t alentovaní 

Orchester B. Hronca so sólistkou J . Belákovou ..... 
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hudobníci, ktorí okrem jednej výnimky (bubeník Pavol Polanský - o jeho pôsobení 
pozri tiež stat o tanečnej hudbe) vplyvom objektívne nepriaznivých okolností 
nemohli svoje schopnosti rozvinúf, a tak v d'alšóm vývoji nehrali podstatnú úlohu. 
Táto skupina hudobník~v však vedela preniknúť do výrazových špecifickostí jazzu 
a dosiahla úroveň, na ktorú mohla veľmi podnetne n a dviaza! nastupujúca gene
rácia. 

Nemá význam vymenovať často sa meniace forptácie z polovice päťdesiatych 
rokov, ktoré sa zoskupovali spravidla okolo gitaristu Karola Ondreičku a flautistu 
Miloša Jurkoviča. Vyzdvihnem aspoň Ondreičkov prínos, ktorý sa v období, ked' 
u nás nebola prístupná žiadna odborná literatúra, dôkladne venoval štúdiu west 
coastovej melodiky. Vedomosti získané rozborom improvizácii popredných svetových 
interpretov prenášal na svojich spoluhráčov a pričinil sa o vytvorenie podnecu
júcej kritickej atmosféry, ktorá vylučovala povrchný prístup. V konečnom dôsledku 
takto vyrástlo niekoľko sólistov, ktorí sa z hľadiska výrazu v improvizácii stali 
najprogresívnejšími interpretmi , v Ceskos lovens4u. 
Ďalšou významnou postavou je trúbkár Laco Déczi. Tento sa práve vd'aka svojmu 

odchodu do Prahy stal najznámejším slovenským jazzovým hudobníkom. Hard 
bopové za meranie, ktoré v r. 1963 spôsobilo senzá ciu svojho druhu, je totožné 
s jeho bratislavskou koncepciou z r. 1958. Dočítame sa o tom i v článku Antonína 
Matznera - Décziho cesta do S+ HQ: "Dlužno podotknout, že v dobe pusobení 
Decziho "Danubia kvintetu" v bratislavské Redute byly v Praze považovány Mulli-: 
g anovy, Shankovy, Lewisovy skladby v repertoáru Studia 5 za poslední novin ky 
moderního jazzu. Skutečnost, že neobopová vetev moderního jazzu zapust ila své. 
koreny, již v roce 1958 v Bratisla ve, ukazuje na nutnost nového hodnocení význam
ného prínosu slovenských amatérskych hudebníku našemu jazzu" (Melodie 1965 2). 

Roku 1959 vyvr cholili dovtedajšie oddelené snaženia spojen é v kompaktnom 
celku do Bratislavského jazzového štúdia, ktoré sa skladalo z ·dvoch spolupracu
júcich skupín - East coast comba a West coast comba (niektorí hudobníci 
hrali v obidvoch formáciách). V tých časoch m al slovenský jazz azda najmasovejšiu 
základňu. Okrem Ondreičku, Décziho, Jurkoviča pozoruhodnú úroveň dosahovali 
klaviristi Bran islav Hronec, Viktor Hidvéghy, gitarista Gábor Kova l, kontrabasista 
Gustáv Riška, bubeník Josef Skvafil. I ch · úroveň dosiahla takmer m axim á lne 
hranice amatérskych možností a už vtedy vznikla naliehavá pot:J:eba podchytiť 
hudobníkov do profesionálneho celku. 

Koncom r. 1959, po odchod e Ondreičku, Décziho, Rišku, Hidvéghyho a Skvafila na 
vojenskú službu sa stal najvýznamnejšou osobnosťou d'alších rokov )3ranislav 
Hronec, ktorý naďalej viedol West coat studio. V tomto období sa výhradne 
primkol k moderným džezovým úsiliam aj Pavol Polanský. Okrem interpretačných 
kvalít význam Hroncovej skupiny je v prerušení izolácie jazzových hudobníkov 
nadviazanim úzkeho kontak tu s mladými predstaviteľmi ostatných umeleckých 
-odvetví a v sústavnej propagátorskej činnosti. Pravidelné nedeľné predpoludnia 
v Tatra revue boli vzorové mládežn .ícke podujatia, aké sa v súčasnosti snažia 
obnoviť rôzne inštitúcie. Predpoludnia začali navštevovať i predstavitelia českého 
jazzového života a začala sa s nimi nadväzovaf užšia spolupráca. 

Roky 1962-63 znamenajú d'alšie plodné obdobie, ktoré je poznamenané senoznou 
prácou formácií Ladislava Gerhardta, K arola Ondreičku a skupiny Traditional 
·Club; Najmarkantnejším znakom je dosia hnutie pozícií v centrá lnych kultúrnych 
inštitúciách. Situácii sa najlepšie prispôsobil Ladislav Gerhardt. Kým u niektorých 
predstaviteľov v predchádzajúcom období (Ondreička a i .) sa prejavila určitá 

neschopnos€ . akceptova€ požiadavky verejných akcií a tiež nácvikY. sa niesli 
v duchll nezáväzného amatérskeho hrania, Gerhardt sa úspešne vysporiadal s týmto 

M y f air Lady na NS. Foto A. Smotlák 
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problémom. Jednotlivé vystúpenia dôkladne pripravil a so svojimi skupinami 
nacvičoval podľa profesionálnych .metód a požiadaviek. Z umeleckého hľadiska je 
jeho prinos celoštátny z viacerých hľadisk. Viedol skupinu BJQ, ktorá sa stala 
jediným významným telesom soul jazzu u nás, neskôr ako prvý klavirista v Cesko
slovensku dosiahol pozoruhodné výsledky ako interpret inšpirovaný súčasnými 

tendenciami hry na tomt{) nástroji; cenná je i jeho skladateľská činnos~. 

Zo súčasných jazzových hudobnikov pôsobiacich na Slovensku je najpopulárnejšou 
osobnosťou Pavol Polanský. Dlhé roky bol v Bratislave najlepším bubenikom, no 
uznania sa mu dostalo len vďaka krátkodobému angažmánu v S + HQ (tu ho 
vystriedal Laco Tropp z Košíc). Takto .získaná popularita, ako aj organizačný talent. 
ho urobili r. 1964 ideálnym vedúcim reprezentatívnej bratislavskej skupiny. 

Slovenský jazz má už v celoštátnom meradle dobrú pozíciu, až téraz sa vlastne 
zúžitkujú výsledky desaťročných snáh. Horšie však je, že sa dostáva do popredia 
ótázka, či je tu vôbec možné udržať aktívnu jazzovú hudbu. Pre existenčné príčiny. 
spom[nané na začiatku, avantgardnJ hudobníci sa mu prestávajú venovať a mladším 
hudobníkom (pri súčasných nárokoch) potrvá dlhší čas, kým sa im podari nahradi! 
starších. 

• • • 
V českých krajinách sú základnou zásobárňou pre jazzové skupiny veľké orchestre, 

v ktorých vyrástli takmer všetci tamojší sólisti. Pri dvoch avantgardných orchestroch 
(Krautgartner, Brom) sa vytvorili aj veľmi aktivne combá. Samozrejme, . vývojové
skutočnosti na Slovensku sú celkom odlišné; no vôbec sa tu nevyužili všetky mož
nosti a so súčasným stavom nemôžeme byi spokojní. 

I ked veľké orchestre interpretujú tanečnú hudbu, ich vplyv na jazz je dosf 
podstatný. Ukázalo sa to i v prvej polovici päCdeslatych rokov; ked v Tanečnom 
orchestri Jána Siváčka získali technické a výrazové základy hudobníci, z ktorých 
sa stali dôležití čiiútelia v ďalšom vývoji. Orchester ako celok predstavoval celkom 
prijateľný štandard, ktorý si priam vyžadoval ďalšie nadviazanie. No dalšie orchestre 
po jeho rozpadnutí nemali pre jazzový vývoj väčší význam. Ked sa r. 1961 
v Ceskoslovenskom rozhlase pristúpilo k založeniu profesionálneho tanečného 
orchestra, zrodili sa oprávnené nádeje, že toto teleso bude vzpruhou i pre dalšie 
jazzové diania. Predpokladalo sa jednak, že združi jazzových sólistov, ktorí majú. 
záujem o profesionálnu činnosť (hranie v kaviarňach takmer vylučuje dalšie pôso
benie), a aspoň okrajove sa bude venovať jazzovej interpretácii. Z bratislavských 
amatérskych hudobníkov sa v počiatočnej fáze k nemu pripojili altsaxofónista Ladi
slav Baránek, bubeník Jozef Skvai'il; z Orchestra Gustáva Broma sem prišiel 
kontrabasista Eduard Vizváry. Zdalo sa, že z orchestra vyrastie významné teleso •. 
Dnes, po štvorročnej činnosti, však môžeme konštatovať, že tieto nádeje sa ne
splnili, ťažko sa tu dá hovori( o jazzových snahách a je veľmi problematické, či 
môže dostatočne splňať úlohy spojené s kvalitným reprodukovaním· tanečnej hudby •. 
Ved' v hre velkých orchestrov je jazzový a tanečný prejav oveľa viac spätý 
a vzájomná súvislost markantnejšia ako v hre malých skupín. (Pri pohľade na 
každoročné ankety odborných časopisov zistíme, že v kategóriách Big band - dance· 
a Big band - jazz sa len v nepatrných zmenách v poradí obmeňujú tie isté mená). 
Je nemysllterné, aby orchester, ktorý chce interpretova( tanečnú hudbu na úrovni 
doby, nemal v repertoári dobre zvládnuté skladby, zahrňujúce niektoré z najtypic
kejších prejavov veľkoorchestrálneho jazzu. 
. Základné problémy BTOCRu: neswingujúca rytmika, nevyrovnaná hra sekcií •. 
problematické frázovanie. intonačné kazy sa okrem nahrávok prejavujú najmä na. 
verejných \Tystúpeniach (napr. Stúdio mladých). Dirigent Miroslav ·Brož nebol 
schopný pozdvihnút orchester na úroveň, aká sa vyžaduje od profesionálneho telesa. 
tohoto typu. 

Slloš Pohánka vedie druhý orchester, s ktorým treba n a Slovensku počítaC. Je to 
zaujímavý, dosf zriedkavý typ, v ktorom väčšina hudobníkov hrá profesionálne 
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v iných hudobných oblastiach a časf sa grupuje z amatérov. Tento orchester je 
dramaturgicky ctižiadostivejší ako BTOCR a skladby s jazzovým zameraním zara
duje do svojho repertoá ru častejšie. Výsledky sú však problematické z viacerých 
príčin. Situáciu Pohánkovho orchestra znevýhodňuje všeobecný pokles záujmu o big 
bandy, a tak jeho činnost je nepravidelná a veľmi pestrá - od vidieckych tanco
vačiek po medzinárodný jazzový festival. 

Nepravidelnosfou a rôznorodosfou je poznačený aj prístup orchestra k jazzovému 
repertoáru. Za rok nacvičí a nahrá pät - šesť skladieb, a to ešte rozdielneho 
zamerania; tieto sa potom snaží čo najdokonalejšie využit. Samozrejme, pri takomto 
prístupe nie je možné aranžérom a interpretom hlbšie preniknúť do výrazového 
špecifika jednotlivých smerov, a tak nahrávky nadobúdajú charakter povrchnosti. 
Orchestru neprospievajú ani sklony k velikášstvu, ktoré sa prejavilo i v tom, že 
si vyforsíroval svoje vystúpenie na festivalovom koncerte tretieho prúdu v Prahe. 
Dnes už môžeme konštatovať, že práve toto festivalové vystúpenie dosť zdiskredito~ 
valo inak jednoznačne úspešnú slovenskú účast (pozri festivalové recenzie v Melodii, 
Hudebnich rozhledech a i.). 
Interpretačná úroveň orchestrov má vplyv i na nedostatok jazzových aranžérov. 

Ved úpravy, v ktorých sa vyskytnú čo i l en najelementárnejšie postupy zo súčasných 
big bandových prejavov, robia orchestrom niekedy až neprekonateľné fažkosti. 

• • • 
Otázky spojené s jazzom si spravidla vyžadujú systematický a dlhodobý prístup, 

no sú možnosti, ktoré by dosť rýchlo pomohli k čiastočnej progresii. Napriklad 
v hre big bandov sa nedá čakať markantné zlepšenie zo dňa na deň, no rozhodne 
by sa mohlo prikročit k zorganizovaniu príležitostného .,All Stars" orchestra, 
v ktorom by sa sústredili najlepší hudobníci (sólisti a sekciovi hráči) z bratislav
ských orchestrov a skupin. Vychá dzajúc zo súčasných možnosti mohlo by byť 

obsadenie azda takéto: Belan - trúbka, Vlašič - trombón, Baránek - altsaxofón, 
Henter - tenorsaxofón, Chasák - barytónsaxofón, Ondreička - gitara, Gerhardt -
klavír, Riška - kontrabas, Polanský - bicie. (Samozrejme, do úvahy prichádzajú 
i d'alší hudobníci a iné kombinácie.) Toto teleso, zamerané predovšet kým na 
nahrávanie pre rozhlas, by mohlo adekvátne interpretova€ jazzové úpravy napr. 
Ivana Horvátha, ktorý sa v Bratislave najintenzívnejšie zaoberá veľkoorchestrálnym 
jazzom. Pri prípadnej finančnej dotácii. by s orchestrom spolupracovali aj niektorí 
z najlepších českých aranžérov. 

Najaktuálnejší problém z jazzového hladiska - vytvorenie profesionálnej skupiny 
- by bol tiež riešiteľný. Tu však vzniká potreba úzkej spolupráce, keclže pri 
momentálnom stave ani jedna zo zainteresovaných zložiek nemôže takéto teles,o 
plne zamestnaf. Tu by bola potrebná koordinácia záujmov KDK a rozhlasu (jeden 
by z nich mohol figurovaf ako zamestnávateľ) a skupina by sa dala využif i pre 
clalšie zložky (divadlá, televízia. film a pod.). Ideálnou základňou pre existenciu 
jazzovej skupiny by bol najmä špecializovaný nočný klub s pravidelnou prevádzkou, 
ako je to v Prahe (Reduta) alebo v Brne (Ormis). 
Veľa problémov je spojených aj s organizovaním a podchytením amatérskych 

hudobnikov (Celoslovenská prehliadka tanéčných a jazzových súborov r. 1964 
ukázala širokú základňu), propagátorskou činnosCou (zriadenie ja7;zových klubov) 
a podobne. I školy (konzervatórium, VSMU, Katedra hudobnej vedy pri FFUK), 
ktoré už podnikli prvé kroky pri výchove odborne fundovaných kádrov i v ·tejto 
oblasti, by mohli sústavnejšie rozvíjaf začiatočné prvky. 

Pri pomoci zainteresovaných jazzovej hudbe nebudeme na jeseň stát pred problé
mom, ako v rýchlosti zostavU skupinu, ktorá by nás mohla reprezentovať na II. 
medzinárodnom festivale v Prahe. IGOR WASSERBERGER 



S .LACOM KU PKO-VlČOM 

~ 
o hudbe, ktorá nás 

(NE)ZAUJÍMA 
· Zaujíma nás nie preto, že je to .1Iudba, že je to Umenie, ale že je nová že sú 
o nej spory, že má priaznivcov, fanúškov a zaprisahaných nepriateľov že 'sa pod 
!iDU dá aze·bo "musí" skryť ešte všeličo, že sú o nej nejasnosti, že je 'v tvorivom 
t ex perimentujúcom štádiu, ako aj preto, že nikto nevie, aká bude o desat rokov 
už aj preto, že nikto nie je doma prorokom, ani "hudba dneška" . . . ' 

• Mohol by si si spomenúf na počiatočné problémy pri zakladaní súboru "hudba 
dneška"? 
- Už dá vn.o sme v , Br~tislave pocitov-alí potrebu koncertov, k toré by záujemcom 
~:Ikon_: pnamo otvarah svety novej hudby. O ojedinelé p okusy sme sa usilovali 
u z skor. Tak napriklad ešte v roku 1959 sme uskutočnili v bratislavskom PK O 
koncert, na ktorom sa okrem Debussyho a Bartóka hrali Schi:inber g, Berg Webern 
.a, Stockl:J.ausen. Celková kultúrnopolitická situácia však d ovolila vznik 'takéhoto 
. suboru až vtedy, kedy vlastne vznikol. · 
· • To je, myslím, v podstate aj program súboru. No nezdá sa ti že n ázov hudba 
:ilneška" si trochu protirečí so zameraním na tzv. "novú hudbu':? " 
' -"Hudba dneška", komorné združenie pre novú hudbu, to nie je len náš názov 
.5e· t o. srmb ol a spčasne náplň súboru. Dá sa to povedať tak , že za hudbu dnesk~ 
povazuJeme n ovu hudbu. 
: • Inými slovami povedané: "hudba dneška" je vyjadrenie vášho programu nová 

hudba" esteticko-tvorivých princípov... ' " 
V · princ!pe áno. "Nová hudba" na základe nových potrieb - cítených v n ás -

urob1la m ekoiko reforiem. V materiáli odbúrala harmonické centrum temer už 
rozpadn_uté_ novoromantizmo~, . a metrické cítenie spolu s ďalšími 'prežitkami. 
Zbavena tychto prvkov, k tore už boli brzdou, buduje nozy h udobný svet. 
.• • Co {e podla tvoj~o názoru aya~tgarda? !e to myšlienkové hnutie určitej skupiny, 
Je !O ~posob ~udobne~o myslenra alebo komponovania ? Vytvára avantgardu kom
J)Ozič~~ •. technika, meto~a t~?renia, alebo názorová filozoficko-estetická príslušnost 
k urc~temu smeru, štylu c1 umeleckému programu? Možno nájst napr. určitú 
kol).kretnu paralelu medzi avantgardou vo výtvarnom umení, v literatúre filoíe 
~ hudbe? ' 
:. Slovo a vantgarda je dnes už fráza. Paralely sa dajú náj'sť - isteže! 
: • Druhá viedenská škola je avantgardou v dnešnom alebo historickom zmysle 
-slova? .. 
' ·v dnešnom už rozhodne nie. 

Je technika v novej hudbe rozhodujúcim tvorivým činiterom pre vytváranie 
imtéleckého diela? ' 
· · Ási : nie. 

• Stagnuje, alebo sa vyvíja v súčasnosti technický inštrumentár a zvukový 
materiá l nov'ej h udby? 

V d'o br ej hudbe ·n emôže nikdy nič stagnovať; v d o b re j novej hudbe teda n·ič 
z t oho ani nemôže stagnovaf. 

• Patrí aleatorika budúcnosti, alebo už minulosti? 
Co je to v lastne aleatorika? 
• Ako chápeš otázku s lobody v umeleckej tvorbe? 
Neviem presne; ale asi tak, že .každému je dovolené kúpiť si - notový alebo 

.akýkoľvek iný p apier (keďže som t radicionalista, komp ozíciu si viem predstaviť 
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len v súvise s papierom) - pokiaľ ho dostať - a naň komponovať. Celkom slobodní, ' 
pochopiteľne, nie sme. Ovláda nás veľa determinácH daných dobol.\, spoločnosťou . 
a mnohými ďalšími činiteľmi. V tomto rámci všetci b ojujeme o svoju slobodu. 

• Ako by sl odpoved~! na otázku laika, ktorý by ti pri počúvaní "novej hudby" -
konkrétne po tvojom koncerte - položil otázku, či hudba, ktorú komponuješ a pro
paguješ, je hudba budúcnosti, alebo či je to móda, prechodné obdobie, spôsobené 
celkovou medziná rodnou situáciou, uvolnenosfou, alebo či je to zámerný protest 
proti tradícii, proti zaužívaným konvenciám? 

Zo všetkéh o niečo. Isteže je to aj protest, to však nie je nič nového. Každý 
nový smer v umení bol vždy protestom proti dožívajú cemu s tarému. Isteže, je to 
pre mnohých aj móda. To nás však nemusí trápiť : prínos tých, ktorí sa novou hudbou 
zaobera jú z "módnosti", nebude rozhodujúci. A hudbou budúcnosti bude naša 
hudba len vtedy, keď bude mat čo povedať a j ľuďom budúcnosti. Máme právo 
aspoň sa o t o usilovat. 

• Kdesi som čítal, že na nedávnom sjazde Sväzu slovenských výtvarných umelcov 
si Adolf Hoffmeister položil otázku: "kto nám však určí, čo je to moderné umenie"?' 
Co si o tom myslíš ty? 

Nemusí to nikto určit, keďže na tom nezáleží. Mimochodom, slovo modernost:' 
nadmerným používaním stratilo už akýkoľvek význam. 

• Myslíš, že ako skladateľ časom úplne opus tíš dnešný spôsob komponovania 
a vrátiš sa k tradičnému? 

Sotva. Ale zaujímalo by ma, či je to vôbec možné . 

• Hráš "novú hudbu" z fanatizmu, alebo z presvedčenia? 

Fanatizmus je dobrá vec, ani v ňom však neslobodno stratiť zdravú mieru 
kritiky, myslím hlavne pri výbere skladieb - a by sme teda hrali len to, čo si 
tento fanatizmus zaslúži. 

• Po jednom koncerte "hudby dneška" sa ma istí hudobníci pýtali, kto vlastne· 
živí tento súbor? 

Temer všetci členovia súboru sú zamestnani. . V orchestri Slovenskej filharmónie-r 
brat islavsk ého rozhlasu, ako profesori konZe.rvatória, členovia SND. Je v ňom 
aj niekoľko študentov. Naše koncerty organizuje Koncertná a divadelná kancelária 
v Bratislave a kaleidoskopy Park kultúry a oddychu. Keďže nemáme vlastné· 
nástroje (tento problém je hlavne u bicích), sme núten[ požičiavat si ich, čo sa. 
nezaobíde bez nepríjemnosti. Casto ešte · deň pre d koncertom, resp. zahraničnýra 
zájazdom neviem, či budeme mat dost činelov, alebo či budeme musieť hiadat: 
náhradné nástroje hodinu pred koncertom. Nemáme dosť peňazí na zriadencov, 
niektoré nástroje sú veľmi tažké (po skúsenostiach s nosením šiestich asi 80 kg. 
tympanov z Mäsa kr!ža a ôsmich tympanov z Dekoltáže už nemám chut písat. 
pre tympany). Po našom poslednom koncerte padli nejaké kritické hlasy na našu 
interpretačnú úroveň, čo "sedelo" v prlpade mojej Dekoltáže, n o ťažko asi· niekto 
pochopí. že všetky nástroje sa nám podarilo zohnat až na generálku. Najväčši 
problém je však s požičiavaním notových materiálov. Ceský hudobný fond ne má 
pre nás devízy a zo svetovej literatúry môžeme h rat len to, čo si doslova "Vy-žobre
me" od zahr~ničných nakladateľstiev. To je niekedy dosť komplikované, človek 
stále stojí j'ednou nohou v súdnej sieni. 

• Dá sa to takto vydržaf dlho? Ved ste vlastne odkázaní na milosC a nemilosC.. 
Neviem celkom· presne odpovedať. Isteže existujeme len dovtedy, kým sami 

v sebe nachádzame dosť "milosti" pre túto činnost. Keby b olo možné našu činnost·· 
postaviť aspoň n a poloprofesionálnu základňu (nemyslím tým honoráre}, bolo by 
možné od nás chcief viac. 

• Aby som nezabudol, kvôli čomu som vlastne za tebou prišiel! .Ako sa vám darilo
v Juhoslávii? 

Objektívne: ve1mí dobre; sUbjektívne: sorn spokojtlý. Bola to málá · satisfakcia 
pre mňa za dva roky nosenia vibrafónov, stavania pultov, rozpisovania nôt a pro-. 
senia hudobnikov o spoluprácu. Naše obecenstvo v Ľubľane a kritiky hodnomr · 
náš program veľmi dobre. Obrovský úspech mali Stokhausenov Kreuzspiel a Kol-
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EUGEN SIMúNEK 

Avantgarda 
a druhá generácia 

Vá clav Zykmund vo svojej najnovšej 
knihe Modern é umenie a dnešok píše: 
"Úsilie uzákoniť to, čo revolucionári ob
javili, nazýva sa často syntézou, lebo v 
nej dochádza k pokusom zjednotiť objavy 
rozličných umelcov a vytvorit jednotný 
štýl. Syntéza v umení je, podľa Reada, 
prinajmenej častou všeobecnej túžby po 
spoločenskej stabilite a býva prirodzenou 
r eakciou na každíí revolúciu. Je vždy 
viac-menej vedomým vymedzením konso
lidácie sily novej spoločenskej elity a 
termín klasicizmus je obyčajne termínom 
vyjadrujúcim kult úrne aspekty takejto 
konsolidácie. Všimnime si ... , že o synté
zu v umeniach sa nepokúšajú pôvodcovia 

revolúcie. Niektorí z n ich neprestávajú 
prejavovať neúnavnú revolučnú ener
giu ... Nie: hladanie syntézy je dielom 
epigónov, druhej generácie žiakov a na
sledovníkov, a nie dielom majstrov mo
derného umenia. Majstri sami zostávajú 
revolucionármi, alebo sa stávajú otvore
nými reakcionármi (Chirico, Dera in). 

React má úplnú p ravdu, ak tvrdí, že 
,.zmena je podmienkou, aby umenie zosta
lo umenlm", že "skutočné umenie nikdy 
nes,tagnuje, že je to fontána, ktor á letí do 
výšky a padá pod rozličnými tlakmi spo
ločenských pod mienok. "1 

Nechajme teraz b okom otázku, do akej_ 
miery je, alebo nie je program "syntézy" 
progresívny alebo regresívny - o to nám 
tu teraz nejde. Všimnite si ale hlavný 
zmysel argumentácie, kt orá sa zameriava 
na otázku pôvodnosti tvorby. 
Skutočné umelecké dielo je vždy svo

jím spôsobom objavné. V tejto objavnosti 
spočíva nakoniec i zmysel umeleckej 
tvorby. Bez nej by t vorba prestala byt 
tvorbou a umením: upadla by na úroveň 
remeselného, n etvorivého obmieňania. 

Problém tvorivej povahy umeleckej 
tvorby, teda problém určitej pôvodnosti, 
či už v širšom alebo v užšom zmysle, je 
večne aktuálnym problémom umeleckej 

•• • 
~al?-ova Molizácia, veľký potlesk si odni~li Malovcov Kryptogram I., Ramatiho 
Lta1sons, Parlkova Sonáta a moje Mäso kríža. Na hrávali sme i v televízii - . 
Malovca, ~ar!ka, Stockhausenov Refrain a záver z Mäsa kr!ža. Slová výhrad padli 
na časti SuchoňO'Vých Metamorfóz a Kardošovu Suitu op. 5 kde nám vyčítali 
ž~ tieto diela sa štýlove do nášho programu neh odia ~ rušia' náš d ram aturgickÝ 
profil. 

• Myslím, že to bola výčitka celkom oprávnená . .Ja síce nemám nič proti uvedeným · 
c;l~ela,m, ba Metamorfózy si dokonca vysoko vážim, ale myslím, že je to určité· 
protirečenie v programe. Hovoril si o pojme "hudby dneška" ako o novom tvorivom· 
Princípe, a práve v programe, ktorý mal reprezentoval váš profil v zahraničí ste 
~ali ,diela, ktoré v Bratis lave ináč neuvádza te. Myslím, že nemožno n.ásilne s~ája' 
rozdielne princípy. To znamená, že vám nejde o "hudbu dneška" v širšom histo
rickom profile, . a le o osobitú etapu, dalo by sa povedaf, o konkrétnu k~tegóriu 
hudobnej procesovosti. Na druhej strane určité násilnosti môžu spôsobiC práve 
opat!nú situáciu a dosta(, napríklad len pri torzovitom uvedeni Metamorfóz, dielo 
i . · autora do paradoxnej situácie . . Neviem, komu by prišlo na um zaradiC do 
s(lboru Noví pevci madrigalu Smetanu alebo Nov.áka? Na koncerty , hudby dneška" 
chodíme pre niečo iné. . • ' 
<Jo _vysvetli. ,_,odborníkom" ... 

Kam pôjdeš tohto roku na festival? 
,-·Keďže sa v Baratislave nebude konať pôyodne plánovaný "Týždeň ~účasnej hudby", 
bud~m odkázaný1.na informácie z niektorých dostupných zahrani.čných festivalov:· 
Záhreb, Varšava atď. · 

2ihovára,J · sa Marián ju r í ~ ., . .-· .... 
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tvorby. S určitou akútnostou ju pociťoval 
v súvislosti so slovenskou avantgardnou 
tvorbou už a j M. Bakoš, niekdajší teore
tik slovenského surrealizmu: "nová tor ne
musí byt najmarkanthejšf . . . nájde si 
klasika v jednom z epigonov" .2 

Zaujímavým spôsobom cítil túto prob
l ematiku patrón kubizmu Kahnweiler. V 
určitej časti postkubistickej tvorby v idel 
u ž len vyhovenie pôžitkárskej I úbivosti 
a snobizmu dopytu: "Ako je to krásne! 
A to bol koniec ... " 3 Koniec preto, že 
t vorba neprinášala u ž pôvodný tvorivý 
objav, ale bola často už len kánonom 
ekvivalentne vyhovujúcim očakávaniu 
apercepčného kánonu konzumu. 

V kanonizovaní, petrifikovanf, po m ód
nom automatizovaní avantgardný objav 
prestáva byt záležitosťou prvej generácie; 
prechádza do rúk generácie druhej. 

Druhá generácia je generáciou kultivá
torov pestovateľov, zužitkovateľov a vy
užívateľov. Výdobytky prvej gener ácie 
zužitkuje čaS>to na vyššej umeleckej úrov
ni lenže z jej radov sa grupujú aj diskre
dÚovatelia výdobytkov prvej generácie. 

Pre druhú generáciu je príznačné, že 
sa ujíma výsledkov prvej generácie, že 
často ich len kultivuje, že jej tvorba 
nevyrastá vždy geneticky z tých život: 
ných pocitov a situácií, ktoré stimulovah 
objavnosť prvej generácie. Z. tejt o "au
tonómnosti" S>klzav a neraz 1 k snahe 
vyhoviet automatizovanému kánonu, mó
de, dopytu, Iúbivému ekvivalentu. 

Na rozdiel od pôvodnej avantgardy de
maskoval niektoré pseudoavantgardné čr
ty súčasnej modernej tvorby na Zápa~~ 
z tohto hľadiska aj Jii'í Há jek VO SVOJCJ 
prednáške Avantgarda 1964?, ktorú pred
niesol vo Viedni lanskej jesene. 

Kritériom avantgar dy je mu aj gené
za: či ona · vyrastá ako nevyhnut~osť z 
určitého životného pocitu. Pôvodnu , sku- . 
točnú avantgardu stavia voči pseudo
a vantgarde, ktorej už nejde o 7J.vot ~o 
avantgarde pôvodnej, ale len o. um~me, 
aj to len v r ámci módy, v rámc1 ormeľa
nia určitého ekvivalentného kánonu. Pre~ 
to hovorí že pôvodná avantgarda "prvá 
ako celok bola protestom proti stavu 
spoločnosti a situácie človeka, ktorý viac 
alebo menej vedome prekračoval hranice 
umenia. Včerajšej avantgarde išlo ďa-

lelro viac o život než o umenie: dada
istom išlo obzvlášt m álo o umenie, ktoré 
im v zúfalej situácii človeka uprostred 
prvej svetovej vojny a prvých povojno
vých rokoch prichodilo úplne bezmocné. 
Dnešnej západoeurópskej avantgarde ide 
naproti tomu len a l en o umenie a vše~ka 
jej revolučnosť sa programove začma 
a končí v týchto hraniciach . Stará avant
garda bola, dajme tomu, revoltou an~r
chistickou, ideove väčšinou dost neurč1te 
vyhranenou, alebo vôbec v týchto kate
góriách (najmä vo svojich nástupných 
rokoch) nepostihnuteľnou ... Týchto auto
rov inšpiruje predovšetkým životná sku
točnost, jej deformácie a rozpory" .4 

Avantgarda prvej generácie koren_í t e
da podľa J. Hájka v životných p oc1t och 
participujúcich na životl?ých pr~~lém~h 
človeka vôbec a preto Je nezluc1teJna s 
n ereálnym il~zionizmom, automatizova
ným omieľaním, tobôž nie vtedy, ak ne
vyrastá už ani z rozčarovanosti, ak už 
nie je záležitostou pôvodného a n eopako
vateľného citu, ale vecou práve opačnou: 
vášnivým vyhovení m módnej Júbivosti a 
pôžitkárstvu, ekvivalentným a služobníc
kYm varírovaním očakávaných kánonov 
a ilúzií. Avantgardnosť prvej generácie 
spočíva v objavnosti, avantgardnosť dru
hej generácie v p resadzovaní, rozširovaní, 
v kultivovaní, petrifikovaní, kanonizovaní 
a v automatizovaní. Pseudoavantgardnost 
druhej generácie spočíva v diskreditova
ní, ku ktorému automatizované kultivo
vanie smeruje najmä v rukách n etalen
tovaných. 

Problematiku nám osvetľuje aj záko
nitosť kOillŠtatovaná Tyňanovom, jedným 
z reprezentantov ruskej "formálnej n;e
tódy". Hovorí: "1. najsamprv sa vynarq 
dialekticky k automatizovanému kon-
3truktívnemu princípu protikladný kon
štruktívny princíp, 2. nasled~je, je~o apli: 
kovanie - konštruktívny pnnc1p Sl hľad!! 
-najlahšiu aplikáciu, 3. r ozširuje sa na 
najväčšiu oblasť a vrcholí, a na p c;>kon 4; 
.zut mnatizuje sa a vyvoláva protlkladne 
princípy konštrukcie" .s 

Prvá generácia avantgardy p~trí ~eda 
do prvej kategórie, predpoklada obJaV
nosť. Ostatné kategórie túto objavnosť už 
nepredpokladajú, alebo len v rámci p re
bratých výdobytkov, v rámci prebratého 

1 Václav Zykmund: Moderné ume-nie a dnešok, SVKL, Bratislav a, str. 57-58, 1964~ 
~ Mikuláš Bakoš : Problémy literárnej vedy včera a .dnes, Vydavateľstvo SAV, 

Bratislava, 1964. .. ... . 
s D. K. Kahnweiler: M é galerie a mOJt mal,;rt, . SNKL, Praha, 1964. 
4 Jiŕí Hájek:• Av antgarda 1964?, Plamen, c. 1., 1965. 
.5 Teória literatúry, Urbá-nek, Trnava, 1941. · . 



kánonu, teda v tom =ysle, q.ko je každé 
umelecké dielo v rámci sledovaného este
tického ideálu objavné - aspoň pokiaľ 
ide o skutočné umelecké dielo. 

Druhá generácia môže a nemusí zuži t
kovať prehraté výdobytky na umeleckej 
úrovni. Vývinový prínos prvej generácie 
bol v histórii často zdiskreditovaný "dru
hou generáciou" nasledovníkov. Spomeň
me s1 len na hnev Debussyho na svojich 
epigónov a na zdiskreditovanie impresio
pizffiu niektorými nasledovníkmi. Skála 
nasledovníkov je veľmi široká. Okrem 
_skutočÚých umelcov existuje široký zá
stup šikovných rétorov až po primitív
nych napodobňovateľov. Nie div preto, že 
M. Lifšic vo svojej najnovšej úvahe Pre
čo nie som modernista? (Estetika, č. 4 
!964) odpovedá, že nie je modernistom 
preto, lebo má dosť primitivi:z;mu XX. 
storočia. Argumentuje síce na širšom zá
k1ade, no príčinu k takémuto uzáveru mu 
nepochybne zavdali aj "vášniví" moder
nisti, "druhá generácia klasikov", tí čo 
v mene mode;rni=u moderní=us vlast
ne diskreditujú. 

Nejde p.ám, pravda, len o nich, ale aj 
o tých, ktorí sa síce držia na úrovní 
vmenia, ale v typickom zajatí kánonov 
druhej (alebo prvej) generácie. 

Celá teoretická estetika modernizmu 
~gu~entovala špecifickosťou: tvrdila, že 
mooerná umelecká tvorba nie je ničím 
ip.ým alm dovedením špecific~osti ume
nia do dôsledkov. V tomto zmysle doka
zoval - i Schonberg relatívnu autonóm
nosť a nezávislosť zážitkového obsah\! hu
dobného procesu od obsahového =yslu 
textu. · 

Dôkaz, že moderné umenie sa drží v 
medziach špecifickosti umenia bol nevy
hriutný . . v podstate aj argumentácia bola 
správna, že moderná umelecká tvorba len 
dovádza špecifickosť umenia do dôsled
kov. Zdôrazňovanie špecifickostri. však po
slúžilo aj pre niečo iné. Najmä "druhej 
generácií", ktorej argumentácia so špe
éifiokostau prišla vhod: i~h tvorba totiž 
často nepresahovala a neJ).resB,huje splne
nie špecifickosti alebó určitého kánon,u. 
(!i vž na umeleckej úroviili, alebo bez nej. 
.Qpuhá ge+terácia môže preto zohrať úloh1,1 
?-v~tga;-dy domácej i provincionálnej (v 
rozšírení), ale tento fakt nemení nič na 
toni, že je fakticky len "generáciou dru
hou", že nedokázala prekročiť kánon 
prevzatý od prvej generácie (ani ta:kým 
dóved~ím do dôsledkov, ktoré by malo 
za následok kvalitatívny zvret), hoci qo 
môže pestovať na vyššej umeleckej ú
rovni - čo, pravda, nie je pravidlom, ale 
potencionálnou možnosťou to .je. 

Je pravda, že- avantgardná umelecká 
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tvocba prvej generácie je subjektívna. 
Avantgardné výboje majú povahu subjek
tívneho experimentu, ktorý sa verifikuje 
vo vývoji spoločensko-historického proce
su. Z pohľadu na modernú tvorbu by sa 
iste tešili tí, ktorí sa v minulosti odvo
lávali napr. na Kanta, Fichteho atd'. Aj 
Hegel by bol prekvapený splnením svoj
ho proroctva, že umelecká tvorba vs tu
puje do vývojovej fázy subjektívnosti. 
Subjektívnosť sa stala predpokladom ďal
šieho imanentného objektívneho vývoja · 
umenia. Lenže subjektívnosť pie je sub
jekt ivizmom a skutočná umelecká tvorba 
musí mať aj vysokú umeleckú objektivi.:. 
tu. Tým viac to platí o avantgarde - na
koniec geniálnosť avantgardizmu spočíva 
práve v tomto. Preto nemoŽl!:lo subjektív
nosť avantgardnosti stotožňovať napr. so 
subjektiviz)llom, ak sa ešte nepozdvihla 
na úroveň umenia, jed~nečnosti. 

Hodnota a <,>bjavnosť, lepšie povedané: 
objektívna esteticko-umelecká hodnota a 
objektívna objavnosť sú faktory, ktoré sa 
v avantgardnej tvorbe prvej generácie 
navzájom "predpokladajú. Práve táto ne
odlučnosf robí pôvodnú avantgardu avant
gard01,1 a avantgardou umeleckou. 

Z tejto samozrejmosti však existuje ces
ta úniku, ktorú využíva práve "pseudo
avantgarda". Predmetom estetického vní
mania môže byť totiž hocičo. Nikomu 
nemožno zábrániť; aby sa mu páčilo to, 
alebo ono. De gustibus non · est disputan
dum. Pole estetickej páčivosti je voľné 
a individuálny estetický postoj je rela
tívny. 

Umenie je však užším poľom ako pole 
subjektÍvneho estetična ako javu. Pole 
umenia je ohraničené hranicami objektív
nej h9dn<;>ty; objektívnej hodnoty ume
leckej, lebo estetično a umeleckosť, po
jem estetickej hodnoty a umeleckej hod
noty nie sú totožné, nie sú synonymami. 
Umeleck~ dielo sa okrem špecifických 
estetických znakov vyznačuje jedin:ečnos.;. 
ťou špecifickej kvality. Z hľadiska prvej 
generácie ide vlastne o pôvodnosť tohto. 

"Pôvo(Jnosť" prv~f generácie je zvyčaj-
ne len atribútom umeleckých ambícií: 
abY dielo bolo v maximálnej miere ume.;. 
lecké. ,)Avantgardnost" sa u nicn dosta
vuje obyčajne ako atribút umeleckej ná
ročnosti, akoby "mimovoľne". Preto na
chádzame výroky, že avantgarda prvej 
geneŕácie sa menej starala o. to, aby bolá 
"avantgardná", že jej išlo predovšetkvm ' i 
o to, aby bola slrutočným umením. $ôr, 
aby robila umenie, ktorého pôvodnosť je 
samozrejmou vlastnosťou, 

U druhej generácie ~ aspoň u druhej 
generácie moderného umetúa - to 'Poló 
neraz práve opačne: predovšetkým · jej 

,. 

i~lo o "avantgardnosť", pre ktorú umelec
kosť a umelo~cká hodnota neboli, p ravda, 
vždy automatickým atribútom. 

P reto sa prvá generácia nepotrebovala . 
starať ani o kritiku v takej miere, ako sa 
o ňu starala generácia druhá.** Druhá ge
nerácia mala spravidla problémy s vydo
býjaním umeleckej hodnoty. Krivdy sa, 
pravda, stali, a nebolo ich málo - b olo 
by však paradoxné najmä zo strany dru
hej generácie nárokovať si paušálne úzna
níe všetkej svojej produkcie pod výrokom 
z xvnr. storočia "zabite psa, je to re
cenzent". 

Právo kritiky je takým istým právom, 
na základe akého autor predkladá svoje 
dielo verejnosti. Kritika h odnotí obyčajne 

_z hľadiska tôho zámeru a tej hqdnoty, 
ktoré autor sám pripisuje vlastnej tvorbe. 
Je zvykom hodnotit z hľadiska toho, čím 
chce byť. 

Avantgarda, ktorá si nárokuje byť 
avantgardou prvej generácie, musí prijať 
i jej kritériá, hlavne kritérium objavnosti 
čo do kvalitatívneho zlomu (ktorá môže 
byt niekedy výsledkom doveder.ia do dô
sledkov). Druhá generácia, pravda, už 
neZJnesie v takejto miere kritérium prvej 
generácie, . objavnosť. Preto -sa stáva, že 
kritika v jej službách n ie je vždy kriti
kou vo vlastnom zmysle slova: "kritická 
činnosť, ktorá sa vyhranene a sektársky 
stavala na pozície určitých umeleckých 
tendencií, nikdy nebola v pravom zmysle 
slov a umeleckou kritikou, ale skôr iba 
propagáciou týchto smerov". Pravda, ak · 
sa v rámci permanentne konštatovanej 
vÝčitky, že "kritika nedosú;ltočne plní 
svoje úlohy, že nie je dosť povolaná sú
diť" ne,sk:rýva staronový postoj, že autor 
,"sám sa pokladá za jediného zvrchova
ného kritika svojho vlastného diela" .6 

Kedysi aj Schonberg zastával názor, že 
kritika nie je oprávnená súdiť, lebo nie 
je inšpirovaná hudobne. Podla Schonber
ga môžu proti sebe stáť len dve tvorivé 
riešenia, preds·tava proti predstave, skla
dateľ proti skladateľovi. Skladateľ, kt.orý 
by začal. písať kritiku, _pocjJa Schonberg;;t 
prestal by byť skladateľom, lebo v tej 
chvíli by už nebol hud0brie inšpirovaný. 

Schonbergovi ušla "sp~ávacia funk
e~" kritiky, právo kritiky v rámci "spo
?'llávania" hodnoty, pôvodnosti a umelec
kosti. .. 

Skúsenosti, na základe ktorých sklada
teľ tvoťí svoje dielo, môžu byt rovno-

6 viď 2. 

cenné skúsenostiam, na základe ktorých 
vytvára svoje kritériá krit ika a na zá
klade ktorých spoznáva a hodnotí. To, čo 
oprávňuje skladateľa veriť vo svoju tvor
bu, oprávňuje i kritiku uplatňovať svoje 
kritériá. Na tomto podklade stojí aj právo 
rozlišovať prvú a druhú generáciu avant
gardy, ktorá si síce niekedy nárokuje byť 
prvou generáciou, hoci ňou nie je. 

História ako veda má väčši u záruku 
objektívnosti: má možnosť hodnotiť už 
z hľadiska ďalšieho vývoja, z hľadiska 
historickej zaradenosti a z hľadiska eli
minovanosti novosti - teda objektív
nejšie. 

Naproti tomu možnosti súčasného po
súdenia, súčasnej kritiky sú ·riskantnej
šie: uplatňuje sa v nej väčšia subjektív
nosť a na zábranu je i moment novosti, 
lebo sama novosť osebe nepredstavuje 
ešte umeleckú hodnotu, a niekedy ťažko 
rozlíšd.ť, čo na nás pôsobí, či novosť, či 
skutočná estet ická a umelecká hodnota. 
Pravdepodobnosť objektivit y, pravdepo
dobnosť možnpsti spozmania hodnoty sa 
rovná pravdepodobnosti vytvorenia ob
jektívnej h odnoty. Miera pravdepodob
nosti a rizika, kritiky i tvorby je rovna
ká. Treba však počítať s pravdepodobnos
ťou, h~bo bez nej by aj umelecká tvorba, 
aj kritika stratili zmysel. 

Druhej generácii t reba primať všetky 
práva a zásluhy. Má svoje historické po
slanie. Aj na p oli umeleckej hodnotnosti, 
aj na poli integrácie. Nepotrebuje v boji 
proti predchádzajúcej druhej generácii 
vydávať sa za generáciu prvú, hoci sama 
ni~ je ničím iným ako druhou generáciou. 

Historické úlohy druhej generácie sú 
nespoJ?né. No z hľadiska celkového VÝ-" 
vinu nemožno ustrnúť len na úlohách 
dr·uh~j generácie. -Záujem vývinu má 
prísnejší, imperatív: " ... preniknúť ta, 
kde nik druhý nevnikol, tvoriť t am, 
kde nik iný . netv·oril , pochopiť viac, ako 
umelec-súper ... musíš byť nový, l~bo len 
ten tvorí, kto preniká ďalej a ďalej ... 
odchyľ1,1j sa pocUa svojho hlasu . . . P otom 
bude tvoje. dielo nové, <;o by samo osebe 
nestačilo pre umenie, ale bude v ňom 
žit i tvoj duch a bude v ňom2JI1ieť i doba 
svojím kovovÝffi hlasom; tvoje dielo bude 
je!ho výrazom, bude mat jeho štýl".7 

Avantgardu prvej gener ácie predsta
vuje tvorba kliesniaca cestu celkov~mu 
svetovému vývoju umenia. 

Eugen Simúnek 

7 Bohumil Kubišta: Pŕedpoklady slohu, Pr aha, 1949. 
•• Nechceme tým povedať, že pr-vá generácia nemala taikosti s uznan ím. Mala ich 

až príliš . vera. 
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HONEGGER M.Á PRAVDU! 
• RUDOLF MACUDZINSKI • 

Clánok Fr. Herolda "Mel HONEGGER pravdu?" v 3. čísle bežného roč
·nika Hudebních rozhledu o potrebe zjednodušenia hudobného písma ma 
akosi vyzval, aby som hudobnej verejnosti predostrel aspoň zásady svojej 
"Grafickej klavírnej školy prítomnosti", ktorú som v minulom roku vy
tvoril na základe dlhoročných úvah a pod dojmom zmenených notácií, 
aké používajú v partitúr ach poľskí a západoeurópski modernisti a . u nás 
napr. Peter Kalman v kánonickej skladbe pre klarinet a basklarinet. 

Zjednodušenia navrhnuté v mojej práci (ktorú mám t. č. na lektora
-vaní v švédskom hudobnom nakladateľstve) sú oveľa radikálnejšie než 
·návrhy spomenutého článku na zrušenie doter az používaných predzna
menaní a posuviek. Vychádzam z novej klavírnej osnovy, v ktorej odpadá 
rozdiel medzi husľovým a basovým kľúčom a ktorá so svojimi 10 linkami 
a čiarou s ll bodkami predstavuje normálny obraz bielej klávesnice 
·od F po g" obrátenej o 90 stupňov. Na bodkovanej čiare leží, samo
zrejme, c' a klaviristovo oko vidí akoby stiahnuté doterajšie osnovy 
bez pomocných čiarok medzí 'nimi. Tento linajkový systém je rozdelený 
na 10 rovnakých políčok, každé predstavuje trvanie jednej sekundy. 
'Tým odpadá tak tové zadelenie i tempové označenie. Jedna strana obsa
huje 6 takýchto osnov a má teda trvanie práve jednej minúty. Jednotlivé 
tóny sa píšu podľa sily zvuku silnou či tenšou až celkom tenkou čiarou 
·od okamihu úderu po skutočné trvanie ich zvuku, odpadá teda dynamické 
·Qznačenie a pomlčky: čo je v políčkach voľné, sú pauzy. Päť poltónov 
klávesnice (čierne klávesy) 'sa píše na obvyklých miestach pre b, as, ges, 
·es, des namiesto súvislou prerušenou čiarou. Nevolil som O bu chovom 
-a Heroldom žiadaný spôsob zvýšených poltónov cis, dis, fis, gis , ais, aby 
sa nezjavila prerušená notová čiara na jednako už bodkovanej linke 
-osnovy pre c. (Okrem toho som presvedčený, . že ľahšie sa čítala pia
nistovi skladba písaná v Ges dur či es mol než notácia Fis dur .alebo 
<lis mol.) 

Grafická klavírna škola sa obíde a j bez frázovacích a artikulačných 
znamienok: viazané tóny majú čiarky kolmo k sebe pripojené, non legato 
·nadviaže bez spojenia, staccato podľa svojho faktického trvania skráti 
čiaru na r iadnu bodku, pri silnom údere asi veľkosti dnešnej tradičnej 
"noty", slabšie staccata sú, pochopiteľne, menšie až celkom malé bodky. 
.Pre s ta cca ta na čiernych klávesoch sú to bodky biele, ·t eda menšie či 
väčšie krúžky. Pre všetky tieto staccata sa hodí aj doterajší spôsob no..: 
tovania vysokých či hlbokých tónov mimo osnovy na obvyklých pomoc
ných linkách, čo pri znejúcich tónoch nie je možné a naznačuje sa cd ,. 
a hore alebo od E dole tradičným spôsobom 8 a 15 · · · · ·. 

Moj~ práca zai~te nepredstavuj e ideáli?,e riešenie, . chce byť iba pokusom 
pre jednotnejší spôsob no:vodobej notácie, ktorú s i zatiaľ rieši . každý 
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skladateľ podľa vlastného uváženia. Moja notácia nechce prepisovať ani 
s kladby tradičnej literatúry novým spôsobom, hoci pr íklady v t ejto škole, 
citované z Bartókovho Mikrokozmu a z inej inštruktívnej literatúry, 
celkom zreteľne vychádzajú z naznačených zjednodušení. Osnova stačí 
-dokonca pre bachovskú polyfóniu (prstoklad nad či pod osnovou určuje 
pravú alebo ľavú ruku), no je myslená v prvej linke pre klavírnu tvorbu 
prítomnosti, ktorá je postavená na diametrálne odlišných kompozičných 
prvkoch než zvukove· bohatá a interpretačne rozmanitá tvorba od roman
tiky až po impresionizmus. P rísna, časove grafická notácia pomôže k cel
kom presnej interpretácii i tých najkomplikovanejších rytmických útva
rov a uľahčuje skladateľovi záznam vlastných zámerov . bez priťaže za
staralých a nepružných konvenčných značiek. V dohľadnom čase mienim 
zaviesť Grafickú klavírnu. školu prítomnosti :vo forme skrípt VSl.VIU pre. 
klavírnu· prax študentov · dirigentského a skladateľského odboru. 

17.1. 
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NEINFORMOVANOSŤ? 

Prvé tohoročné číslo Sloven skej hud
by prinieslo dva články k problémom 
rozvoja koncertného života . Pokiaľ ide 
o "dávnovek", nemienim polemizovat s 
K. P. Sádlom a ani s A. Kovarovou, po
klal prehodnocuje situáciu dávnominu
lých čias. Považujem však za prepotrebné 
osvetliť skutočnosť v sprostredkovateľskej 
činnosti (či už ústrednej alebo kra jskej) 
trošku z inej stránky. 

Predovšetkým názov krajskej sprostred
kovateľskej organizácie znie: Krajský 
podnik p re film, koncerty a estr ády, teda 
KPFFKE, a nie Krajské zastupitelstvo pre 
film, estrády a koncert FEK, ako to 
uvádza K. P. Sádlo. Je možné, že aj 
týmto skomolením chcel bagatelizovať 
KPFKE, ak nie, tak je poľutovaniahodné, 
že nepozná meno podniku, ktorý v kaž
dom kraji existuje už pät rokov. 

Sprostredkovacia činnost prešla už rôz
nymi formami a doteraz an i jedna ne
bola bez chýb, ani súčasná prax nie je 
imúnna proti chybá m. Ale podstatný 
rozdiel na tom to úseku sa dosiahol práve 
zmenou právneho postavenia sprostred
kovacej činnosti zo systému príspevko
vých organizácií na hospodársku na pôde 
KPFKE. To znamená, že už pät rokov 

je koncertná činnost v krajoch plánovaná 
tak v počte a druhoch koncertov , ako aj 
nákladmi a príjmami, čím sa vo finanč
n om a hmotnom pláne KPFKE zabezpe
čuje pevná čiastka na krytie s traty alebo 
schodku pri sprostredkovaní koncertov. 
T ent o fakt potvrdzuje, že pracovníci prí
slušného útvaru nem ôžu robiť toľko a 
takých koncertov, ako chcú, ale m usia 
minimálne splniť plánované úlohy. 

A tu je jeden z hlav ných problémov 
rozvoja koncertnej činnosti, t. j . p l án o
va nie. 
Plánovať na úseku koncer t nom zname

ná na určité obdobie s predstihom vedieť, 
akí koncertní umelci (domáci či zahra
niční) a telesá budú môcť kedy a s čím 
účinkovať. To je, pravda, aj predpoklad 
ponukovej schopnosti sp rostredkujúcich 
organizácií, ako aj predpoklad kordinácie 
kultúrneho života a jeho r ovnomerného 
rozdelenia. 

2iaľ, ani HUDAG ani KDK dodnes 
nevedeli t úto úlohu zabezpečiť. Napríklad 
náplň hudobných jarí 1964 sa zabezpečo
vala už v r. 1963 v mesiaci apríli na 
celoslovenskej porade v Bratislave, a na 
ďalších poradách (v júni, auguste a ok
tóbri) sa menilo, čo bolo predtým dohod-

l' 

KTO SA OZVE. PRVY? 
Reagujem vari priskoro na článok M. L engyela v L č. SH KLA VlR AKO PROB

L11:M, v ktorom položil niekoľko veľmi zaujímavých a nemálo dôležitých otázok 
nášmu poprednému odborníkovi v odbore klavívneho nástrojárstva majstrovi A. 
Hankovi, a ten na ne nie menej zaujímavo odpovedal. 

Možno sa OZÝVam ceLkom zbytočne, lebo kým sa môj príspevok dostane na 
stránk..v SH, bude tam už určite iný, ten pravý, z kompetentných miest, lebo s i 
neviem ani predstaviť , že by na tých miestach rukto nemal k článku čo povedať. 
Veď už len taká "kádrová otázka" by si zaslúžila jasnú, zretelnú odpoveď. 
Ak majster Arnold Hanka pracuje na východnom Slovensku, kde niet vari 

jediného súceho koncertného klavíra - ·M. Lengyel to nazýva izolovaným majstro
vým pobytom - pravý výraz pre to však je: výsmech odbornosti, trestuhodné 
zneváženie, urážlivá nevšímavosť, ak uvážime, že odborník jeho formátu sa ZIVl 
opravami myšami obožratých pianových mechaník, pián vytiahnutých z potoka, 
n ástrojov, ktoré sú často žalostnými troskami niečoho, čo sa kedysi volalo: piano
forte. 

Je to niečo podobné ako keby sa wtiverzitný profesor-egyptológ živil čistením 
stôk, ako keby chýrny hudobný pedagóg a umelec pracoval na konzervatóriu ako 
domovník alebo kurič. 
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nuté. Fakt je, že 3 týždne pred začiat
kom Hudobnej jari v r. 1964 koncerty 
neboli fixované, a z toho d ôvodu Prešov 
odvolal 3 koncerty a napr. v Humennom 
boli zmenené 3 koncerty. 

P rvý návrh na H udobnú jar 1965 bol 
predložený už v mesiaci ap ríli 1964. 
Druhý, p ozmenený návrh je zo sep
tembra r . 1964. V januári 1965 už je 
ohláSená zmena. Ruší sa zájazd Sloven
skej filharmónie do K ošíc, Humenného 
a Michaloviec (vraj z programových dô
vodov). Pritom usporiadatel v Košiciach 
kládol veľký dôraz n a jubilejnú X . Ko
šickú hudob nú jar. KPFKE v Košiciach 
n ie je schopný plniť svoje záväzky, pre
tože KDK nerealizuje prisľúbené. Uzná
vam, že existuje vis maior, dnes je v3ak 
už pravidlom, aspoň pri zdôvodňovaní. 
T o znamená, že i keď sa v súčasnosti 
vypracovávajú jednotné plány kultúrno
osvetovej činnosti, n ie sme ešte schopní 
zabezpečit plánovanie koncertného živo
ta iba a!;; formálne, bez určenia druhu 
a 'programového obsahu, ako aj bez ná
kladov. Pri sprostredkovaní sa používa 
pojem "dramaturgia", ktorý však aj n_a
ďalej zostáva len pojmom. Otázne Je, 
kto a kde má robiť dramaturgiu. Moja 
skromná laická mienka je, že by sa mala 
robiť n a celú sezónu. Toto však predpo
·kladá vedieť nielen to, kto bude kedy 
účinkovať, ale aj s čím. Situácia je taká, 
že o programe (teda nie o repertoári) 
umelca sa dozvedáme niekedy až tesne 
pred koncer tom, heď už nieto času ani na 
vytlačenie p rogramu. Dramaturgia súčas
n ého koncertného života vyzerá asi takto: 

huslista, klavirista, violončelista, spevác
ky sbor, orchester plus navrhované dá
t umy. Ale či v progr ame budú skladby 
antických, romantických alebo moder
ných skladateľov, to niekedy nestačíme 
uviest ani na plagát. 

Tieto problémy sa už často "nanášali" 
a sú známe pracovníkom KDK, HUDAGu, 
ako aj odborom umenia PSK-SNR a 
1\'[SaK, žiaľ, náprava nenastáva. 

Nedostatky, prirodzene, sú a každý z 
nás v kraji je ochotný niesť svoj podiel 
viny. Ale zvarovat vinu len na kraje je 
n espravodlivé, pretože krajskí pracovnici 
znášajú pri zabezpečovaní koncertného 
života najťažší podiel. A ak na Slo
vensku odznelo 3000 koncertov, tak boli 
to predovšetkým krajskí pracovníci, ktorí 
túto skutočnost zabezpečili. 
Vyčíta sa nám, že nechceme našich 

umelcov. Nechceme sa ospravedlňovať ú
stredným organizáciám, ale práve ony 
nevedia dať záruku na uskutočnenie kon
certu a nad nami stále visí Damoklov 
meč v odrieknutí alebo zmene termínu 
pre rôzne príčiny. A okrem toho aspo!\ 
vo Východoslovenskom kraji sa cítime 
zodpovední i za to, aby aj naši "vidiecki" 
umelci mali možnost na svojom terajšom 
pôsobisku koncertovať ešte skôr, než sa 
z nich stanú "poprední" umelci (presfa
hovaním d o Bratislavy alebo iného väč
šieho mesta). My a j ich považujeme za 
svojich. 

V článku A. Kovarovej považujem za 
velmi problematické tvrdenie o poskyto
vaní metodickej pomoci zo strany KDK. 
Je pravda, že na úseku výchovných kon-

Majster A. Hanka však odpovedá: "zmeny vo vývoji ľudských vztahov ešte 
nezodpovedajú ekonomickej báze našej spoločnosti" . 

Potom vari ani nemožno ináč, ako hladat vysvetlenie týchto "socialistických", 
"Iudsl<ých" vztahov v módnom úsloví: "Ak dnes nič nevieš, je zle - ak vieš veľa -

·ešte horšie!" · 
A ja by som si dovolil ešte niekoľko otázok, ktoré M. Lengyel majstrovi Hankovi 

· nepoložil. 
Kto sú vlastne títo nevšímaví "kompetentní", "zodpovední", kde ich nájsť? Co 

robia? Za čo ich p latia? Sú to vôbec socialistickí občania? Alebo sú to intrigán i 
čo sledujú svoj osobný prospech na úkór spoločnosti ? 

Clánok sa dovoláva ministerstva školstva, do kompetencie ktorého patria spo
mínané záležitosti okolo výroby a údržby klavírov. Možno predpokladať, že by na 
tomto ministerstve nikto nečítal ani Hudební rozhledy ani S lovenskú hudbu? 

Ak číta, a nemá čo povedať k veci, o ktorej sa plsalo v obidvoch hudobných 
'časopisoch, tým horšie. ' 

Myslím,~ že b y nebolo od veci upozorniť na záležitost samého ministra, aby 
príslušným kompetentným činiteľom svojho rewrtu dal patričné pokyny v záujm~ 
.,prospechu umenia i štátnej pokladne". KaTol Novotny 
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certov poskytuje sa nám pomoc zostavo
vaním programov a vysielaním ukážko
vých výchovných koncertov, ale tým sa 
to končí. NepQpieram, že nás pracovníci 
ústredn ých úradov navštevu jú, pravda, 
nemôžem to považovať .za metodickú po
moc. I keď sa riešia n iektoré problémy, 
sú to vždy riešenia z momentálneho 
hladiska, a nie koncepčného rázu, to 
však nie je celkom len ich vina, p retože 
na tomto úseku chýba akákoľvek koncep
cia. Na druhe j strane je zase smutné, že 
napr. riaditeľ KDK s. Borský bol v na
šom Východoslovenskom kraji iba keď 
išlo o r eorganizáciu, a doterajší riaditeľ 
HUDAGu, s . Urban, ani raz. Riaditelia 
KPFKE mali za uplynulých 5 rokov jed
nu p oradu, a to vtedy, keď KDK potre
bovala údaje k návrhom na centralizáciu. 
Z toho vyplýva, že kraje sú vo veľkej 
časti pri riešení problémov ponechané 
samy na seba. 

Mohol by som vymenovať ešte veľa ne
gatívnych javov, to by však veci nepo
mohlo. 

Spomína sa činnost HAU. Doplnil by 
som ešte jednu organizáciu, a to PRA:Z
SKú ESTRÁDU. Hneď vysvetlím prečo. 

Pri rozvoji koncertného života je naj
väčším problémom jeho finančné krytie, 
resp. krytie schodku. Usporiadatelia majú 
'širokú škálu činnosti, a málok torá je 
zisková. Lenže práve estrády boli tou 
činnosťou, ktorá umožňovala finančné vy
r ovnávanie vzniknutých strát. Žiaľ, si
tuácia na tomto úseku sa v posledných 
roiDoch veľmi zhoršila, a práve tu by 
bolo p otrebné, aby ústredné organizácie 
v súlade so svojimi štatút mi boli ini
ciatívnejšie a starostlivejšie, na jmä po-

kia! ide o letné, amfiteátrové obdobie, 
pravda, nie s programami nad desať
tisíc korún, 

Nechcem plano diskutovať, ale dorn..>ie
vam sa, že ak chceme (ale všetci) zlepšiť 
situáciu v koncertnom živote, musíme 
pristúpiť k odstraňovaniu zná1nych nedo
statkov. Preto navrhujem: 

l. Dramaturgický plán zostavovať po
drobne podľa miestnych pomerov v 
tom-ktorom meste. Treba vedieť, o 
akého umelca ide (meno a nástroj ), 
poznať jeho najnovší repertoár a pri 
zostavení programu koncertu brať 
do úvahy stupeň náročnosti koncert
ného publika a cieľavedome ho viest 
vyššie. 

2. Zabezpečené koncerty (domáce a za
hraničné) dodržať za každú cenu a 
tým znovu získať stratenú dôveru 
obecenstva, čo by u možnilo propagá
ciu koncertného života, široká verej
nost by bola presne informovaná a 
každý jednotlivec by mal možnost 
plánovať svoj voľný čas. 

3. Aj pre odľahlejšie mestá sprostred
kovať našich i zahraničných špičkO
vých svetových umelcov. Co zname
ná striktne žiadať od zahraničných 
agentúr (všetkých) plnenie záväzkov,. 
ale plniť aj naše záväzky voči nim. 

Domnievam sa, že plánovaním a do
držiavaním dohôd, by bolo zabezpečené 
koncertovanie n ašich umelcov doma, ako 
aj ich využitie v zahraničí. Ale aj naši 
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Roman B er g er : 

Sonáta 1960 pre klavír 
Dokončené: január 1960. 
Trvanie: 8 min. 
Premiéra : 26. l. 1964. 

Skladba sa dostala na verejnosť rozhla
sovým uvedením v r. 1963 v naštudovaní 
J uraja Mašindu a dvakrát sme sa s ňou 
stretli v koncertných vystúpeniach "hudby 
dneška". Hoci samo značenie .tejt o so
náty prezrádza dátum vzniku, v doteraj
šej autorovei tvorbe zaujíma práve táto 
skladba dôležité miesto a je jedným z 
najcharakteristickejších ukazovateľov 
Bergerovho hudobného myslenia. V slede 
prác, ktoré sme dosiaľ z Bergerovej 
tvorby počuli, je vlastne východiskovým 
bodom jeho vývinu a skrýva v sebe as
pekty a zárodky postupov, ktoré zostá
vajú pre Bergera i naďalej charakteris-

umelci musia dodržiavať svoje záväzky 
voči domácim usporiadateľom aspoň tak 
seriózne ako vuč:1 zahraničným. 

Najprv odstráňme n edostatky, ktoré po
známe, a potom hľadajme ďalšie, ktoré, 
myslím, samy p rídu, nebude ich treba 
ani hľadať. Je úplne jedno, či to bude 
krajská or ganizácia a lebo cent ralizovan á, 
ak bude mať každý záujem na obsahu, 
a nie na forme, i keď uznávam jednotu 
formy a obsahu. 

Viem, že okruh svojich priateľov týmto 
článkom nerozšírim, ale pre vec a pre 
pravdu som ochotný prieť sa až do po
zitívneho r iešenia. 

Na konkretizáciu činnosti útvaru kon
certov a estrád KPFKE Košice na úseku 
koncertov odvádzam číselný vývoj kon
certného života vo Východoslovenskom 
kraji od roku 1960 do roku 1964 (viď. str. 
174!). . 

Poznámka: Estrádne a koncertné agen
túry pri KDO neplánovali počty koncer
tov ani vnútorné členenie na rôzne dru 
hy. Preto rok 1960 vykazuje l en súhrn 
koncertných podujatí. Anton Grega 

tické, hoci v niektorých nesk orších sklad-. 
bách sa natoľko nezdôrazňujú. 

Je to predovšetkým základná drama
turgická línia celej skladby. Proces sklad- . 
by sa uskutočňuje v relat ívne uzavretých 
fragmentoch, ktorých sled predstavuje 
skôr nadhodenie problematiky než jej 
definitívne rozriešenie. Fragmenty ostá-· 
vajú akoby nedopovedané, t ranzitne pre
chádzajú jeden do druhého, často sú pre
rušované na konci fermátami a d rama-
tickými zámlkami -e márne by sme hľa
dali plynulosť klasickej sonátovej formy. 
Toto ovzdušie hudobného procesu, ktorý 
sa hneď akoby strácal v lyrickom za
myslení, hneď je zas prerušený drama
tickou pauzou, silne pripomína ovzdušie 
diel Karola Szymanowského a p rezrádza 
provenienciu Bergerovho hudobného na
turelu. No výber hudobného materiálu a 
jeho spracovanie ukazuje, že Berger sa. 
už dlhšie zamýšľa nad otázkami súčas
ných kompozičných techník, inšpirovaný· 
zrejme svojím intenzívnym stykom s Poľ
skom; napriek tomu, že v čase vzniku 
sonáty sú jeho kompozičné skúsenosti 
ešte pomerne malé, r ieši svoj zámer až. 
obdivuhodne sústredene a zrelo. 

Predovšetkým: fo rmu sonáty nepreberá 
v klasicko-romantickej podobe ustálenej 
schémy, ale us iluje sa postrehnút jej 
princípy a tie po svojom realizovať. Vy-. 
chádza z problému vyváženosti princípu 
evolúcie a princípu r eprízy, na ktorom 
je tento formový ú tvar založený. Zdôraz
nením evolučných stránok hudobného· 
procesu dosahuje jednotný prúd a de
terminuje si tak riešen ie v jednej časti,. 
v ktorej jednotlivé t ematické oblasti, 
reprízové a evolučné celky vytvárajú ná 
znaky jednotlivých častí cyklu. Zamera
nie na presnú konštrukciu mikroštruktúry 
skladby má síce za následok, že kon
štrukcia formy v jej hrubých obrysoch 
strá ca na prvý pohľad jasnú prehľadnosť, 
no závažnosťou postupov, ktoré sú v jed
notlivých fázach procesu pr iliehavo zvo
lené, právom si zaslúži označenie sonáty 
v zmysle závažn ej a mnohoobraznej in
štrumentálnej kompozície, ako sa nám 
tento termín u.:;tálil v priebehu doteraj
šieho vývinu. Jej jednoznačnosť teda nie· 
je n ávratom k scarlattiovskej hravej so
náte, a le skôr domyslením niektorých 
vývinových tendencií v oblasti tohto hu
dobrého druhu: ak je tu vývojove daná 
t endencia k stále pevnejšiemu zjednoco
vaniu častí cykju, niet dôvodov proti to
mu, aby tieto časti vôbe c vychá dzali z 
jedného základného princípu a zmenili sa 
iba na náZnaky cykličnosti. Pritom je 
princíp kontrastu zachovaný a uskutoč-
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ňuje sa rôznou úrovňou intenzity proce
sových fáz. 

Základ všetkého použitého motivického 
a vztahového materiálu je obsiahnutý 
už v úvodnom Andante. Z jeho postupov 
vychádza technika práce celej skladby; 
tým sa blíži spôsob Bergerovho mysle
nia v tejto skladbe k seriálnej technike, 
hoci o seriálnej t echnike v plnom význa
me tohto termínu nie je tu možné hovo
rit. Veľkú úlohu t\.li hrá h!neď prvý t 5n 
gis\ ku ktorému sa skladba na citlivých 
miestach vracia: tento tón je akýmsi cen
trálnym tónóm, ktorý na. seba viaže vše
tok hudobný materiál. l)alšie vzťahy, dô
ležité pre hudobný proces skladby, dáva 
vzťah centrálneho gis k najbližšie k ne~ 

mú viazanému g2 a sledom triol, ktoré sú 
melodickým vyplnením malých tercií. Ich 
vzájomné -postavenie zdôrazňuje interva
ly: čistú kvartu, veľkú nónu, malú nónu, 
zväčšenú kvartu a veľkú septimu. Samo
zrejme, v ďalšom priebehu skladby hrajú 
úlohu i derivátne intervaly, získané ob
ratmi týchto základných vzťahových in
tervalov. 

Pôvodné tvary i vzťahy naznačené v 
tomto úvode sa potom v priebehu procesu 
skladby postupne znova realizujú. Moto
ricky spádny úsek hlavnej tematickej 
.oblasti vychádza predovšetkým z vyplne
nej maléj tercie, doplnehej kvintou a· 
sprevádzanej údermi veľkých non v ba
sovom registri. Silne evolučný proces sa 
tu dosahuje postupnou elimit·áciou nie
ktorých tónov zo základného motivického 
útvar u a pridávaním iných: napriek to
mu je tónový okruh tohto úseku osti
nátne zovretý a omedzený tak v registro
vom rozsahu, ako aj v počte použit)'ch 
tónov. Jednotvárnosti však zabraňuje 
vždy nové metrické umiestenie základ
ného útvaru. Celá evolúcia smeruje k 
uplatneniu novej intervalovej kvality -
veľkej tercie (reSp. zmenšenej kvarty), 
nerovnomerne vyplnenej (malá sekunda 
- malá tercia). Zdôraznenie tohto inter
valu ovláda úsek, ktorý je spojovacím 
dielom ku kontrastnej oblasti. 

Kontrastná oblast sama prináša h1Jdob
ne úplne nové ovzdušie, h oci princíp jej 
budovania je monotematický, je derivá
tom materiálu hlavnej oblasti: je tu 
uplatnený račí postup základného moti-

vického jadra. Postupne sa dostáva opäť 
k intervalovým vzťahom spojovacieho ú
seku a . prechádza do rozvedenia. To vy
chádza v svojej vstupnej fáze z materiálu 
úvodu. Vypreparovaním niektorých inter
valových vzťahov (malá sekunda, veľká 
sept~ma, malá nóna). vytvára sa t u prvá 
veľká gradácia, svojím charakterom nad
väzujúca na motorickú hlavnú tematickú 
oblasť. Po rozvedení uvedená p rvá r eprí
za materiálu spojovacieho úseku má cha
rakter scherza a zrejme zastupuje tento 
element sonátového cyklu. Nasledujúci 
náznak pomalej časti, k torý opäť zdô* 
razňuje prevahu inter valov sekundových 
a malej tercie, je vlastne vstupom do 
druhého rozsiahleho evolučného pásma, 
ktoré predstavuje zlomove traktovanú 
gradáciu k J;llaximálnemu vrcholu formy, 
využívajúcemu vypäté zvukové možnosti 
klavíra, dané clusterovým úderom mno
hozvuku a glissandom cez väčšinu r ozsa
hu nástroja. Význam vrcholu podčiarkuje 
nasledujúca statická epizóda, po ktorej 
nasleduje druhá repríza, vybudovaná na 
račom postupe základných . troj tónových 
útvarov h lavnej oblasti (vyplnenie malej 
tercie), kombinovaných s útvarmi spojo
vacieho úseku. Táto repríza má zreteľný 
finálny charakter a vyúsťuje do kódového 
útvaru, v ktorom sa proces rozplynie na 
centrálnom tóne gis1. Reálny zvuk sklad
by sa skončil, ale zostáva pocit, že p roces 
skladby ešte trvá a doznieva v posluchá
čovi. 

Z uvedených postrehov vyplýva, že Ber
gerova Sonáta je skladba, v ktorej nič 
nie je ponechané náhode. Celá koncep
cia je prísne racionálne premyslená, i keď 
sa to javí skôr v detailoch ako v celku. 
Možno práve preto je to skladba, ktorá 
silne emocionálne pôsobí. Pritom na prvý 
pohľad vidno, že autorom skladby je kla
virista: skladba premyslene využíva mož
nosti klavírneho zvuku, všetko je "po
sadené" pre nástroj, i keď pred interpre
ta i po technickej stránke stavia značné 
hároky. Celý spôsob záklannej kompo
zičnej koncepcie - technika nedopove
daných fragmentov - má v sebe nevšed~ 
né čaro, ktoré túto skladbu, hoci stojí 
na začiatku Bergerovej tvorby, zaraďuje 
m edií najpozoruhod_nejšie skladby mla
dých slovenských skladateľov. 

Juraj Pospíšil 

B. Hanák ako CardiHac v rovnomennej Hindemithovej opere na scéne SND. ..... .. 
Foto J. Vavr:o 
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Juraj Pospíšil: 

·ll-. symfónia, op. 19 
Hmlovina v Androméde 
Trvanie: 12 min. 
Dokončené: 19. augusta 1963. 
Rozhlasová premiéra: 1964." 

Možno objaviť zákonitosti štnlktúry no'
vej hudby, nemožno však postihnúť zá
konitosti jej hudobného významu. O tom 
prvom sa dočítame v učebniciach a teo
retických prácach, o tom druhom sa do
zvieme z diel tých skladateľov, ktorí 
síce poznajú princípy novej hudby, na
rábajú s nimi - a predsa nepíšu novú 
hudbu. Pospíšilova cesta od Monológov 
po IL symfóniu je potvrdením tejto kru
tej pravdy. Je jej uskutočnením, ale zá
roveň jej popretím. Lebo v IL symfónii 
- menovite v jej prvej časti - nastal 
okamžik v k torom sa skladateľ prestal 
pohybov~ť na techn ick om povrchu sú
časnej hudby a dostal sa pod jej povrch . 
Pospíšilorva partitúra v týchto miestach 
nielen vyzerá novo, ale i novo znie. Až 
tu našiel skladateľ to, o čo sa pre9-
rokmi začal pokúšať, prestal interpreto
vať štrukturálne vlastnosti novej hudby, 
začal nanovo myslieť - ak chceme, za
čal t úto hudbu pr imerane, teda novo 
cítiť. 

Rozpor medzi tradičným myslením a 
novými technickými prostriedkami je jed
ným z najpríznačnejších protirečení náš
ho opozďujúceho sa vývoja. Seriálha -
a ani žiadna iná - technika nie je for
malistická. Formalistická je iba skladba, 
ktorá využíva iba techniku a zabúda 
na to, že technika predpokladá urči
-tý spôsob myslenia. Možno .sa dočítať 
y knihách, ako sa permutuje rad,. ne
možno sa však dočltať v žiadnej učeb
nici, ako sa tým fragmentalizuje pro
ces a ako to urobiť, aby sa neraz
padol a pritom predsa nebol motivicko 
·evolučným. Rad nie je téma, tak isto 
ako generátor nie je d ruh k lavlra -
-nástroja. Je materiálom, ktorý. vyžaduje 
nový prístup a novú koncepciu. 

Pospíšil je prvým z tej skupiny, ktorý 
sa. snaží nájsť túto koncepciu. V Prológu 
tejto symfónie skladateľ myslí prime
rane tým prostriedkom, ktoré uplatňuje. 
Naši:el pre ne charakteristický výraz, 
nervózny dynamizmus, eruptívnosť a dra-

vú linearitu, a všetko, čím upúta poslu
cháča bez toho, aby ~ugeroval obligátnu 
otázku: kde je tu séria? · 

Pre Pospíšilovu metódu myslenia je 
príznačná práca s kategóriou kontrastu. 
Počnúc dvanásťtónovým radom, ktorý 
svojou k oncepciou predstavuje potenciál
ne s.ilnú zásobáreň zaujímavých inter
valových vzťahov až po oblasť tempa 
a sóničnosti. Logika rozvíjania Unif je 
obetovaná logike prudkého a príkreho 
protipostavenia najrozmanitejších elemen
tov partitúry. Pospíšil sa nebojí bezo: 
hladného zvuku dychových nástrojov, ale 
nehazarduje ani so sprofanovanými slá
·čikovými efektmi. Nedovoli poslucháčovi 
privyknúť alebo predpokladať, neumožní 
mu nájsť stabilitu. Naopak, provokuje ho, 
prekvapuje ho s tále čímsi novým, čo 
formálne azda nesúvisí, .ale čo práve 
preto vytvára energiou nabitý celok. Tým, 
že Pospíšll našiel spôs.ob, ako zjednotiť 
formu bez toho, aby zjednocoval vonkäj,. 
šou podobnosťou tvaru, melodiky, harmó: 
·nie, faktúry či inštrumentácie, a súčas
ne bez toho, aby sa forma ro.zdtobila na 
mozaiku odlišných a nesúvislých frag~ 
mentov - práve tým na~iel skladateľ 
"kľúč k mysleniu, ktoré neznáša kompro
misy a pred vstupom do ktorého bolo 
treba zahodiť všetky zábrany špekulatív
neho rozumu a nechať sa strhnúť dó 
víru muzikantskej imaginácie. Je to pa,:. 
radoxné, ale zdá sa, že nepochopenie, či 
skôr neprežitie tejto jej dia1ektičnosti je 
hlavným zdrojom skladateľských strosko~ 
tani v t ejto oblasti. 

Ak sme na začiatku ' hovorili o P ospi
.šilovej ceste po IL symfóniu ·ako o ceste 
zvnútornenia a prežitia koncepcie novej 
hudby, tak táto symfónia je s~ojou roz
pornosťou dokumentom tohto zapasu. Po~ 
pri spomenutej prvej časti obsahuje tra
dične koncipované Scherzo - pričom tra
dičnosť alebo avantgardnost nemerajme 
na disonancie, ale na spôsob skladate
ľovho myslenia. Sesf fragmentov .- tretia 
časť symfónie je zauj-ímavou štúdiou or
chestrálnej sadzby, v k torej notový za
znam ešte prekonáva . zvukový výsledok. 
Opätovný výskyt rrionorytmických sláči
kových figúr, evolučná gradácia a ma
s!vny zvuk orchestra vo Finále často 
prerážajú ponad základnú k oncepciu, kto
rá sa miestami bliži k Prológu. 
Vzhľadom na túto kompromisnosf, nie 

je Pospíšilova symfónia úplným repr-e:
zentantom novej hudby. Je dielom zro9-.~;_ 

~ Kláštorná scéna z Verdiho Sily osudu v SND. V · popredí G. Zelenay ako 
~ gvardian. Foto. A. ·smotlak 
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Dožili sme sa ... 

l 
Frederick Loewe-A. J. Lerner: 
My fair lady. 
Preklad: Ota Ornest a Dalibor Heger 
Dirigent: Zdenek Macháček 
Réžia: Bedŕich Kramosil 
Chor eografia : Boris Slovák 
Výprava: L adislav Vychodil a. h . 

Strážcom operiet závisťou horia oc1. 
"Nevídali, toľká sláva a toľko kriku pre 
jeden musica!! Veď je to hot ový Lehár 
a počuť tam všeličo!" Môžeme sa po
hádať, či je to musical alebo opereta -
keď si už v terminológii sami nevieme 
daf rady - môžeme mať akékoľvek vý
hrady, iba jednu nie, že musica! My fair 
Lady je urobený s veľkým vkusom, 
kompozičným majstrovstvom, že libreto 
j e skvelé, že hudba je práve taká výbor
ná a vtipná ako Straussov Netopier a lebo 
Offenbachov Par ížsky život, že kompo
zičná invencia autorov musicalu stojí vy
soko nad schopnosťami operetkárov. To 
je aj príčina popularity a slávy musicalu 
My fair Lady, a le aj mnohých iných 
západných a h lavne amerických musica
lov. To je a j jedna z príčin. prečo je 
m usica! musical om, a nie operetou. pre
tože staré, naivné, nenáročné, zastaralé 
klišé tu nahradila nová kvalita: je to 
nový pojem pre nové, modernejšie po
chopenie i stvárnenie zábavnej javis
kovej formy. V My fair Lady niet ope
retného klišé; pokiaľ je, tak je to vý
smech konvencii, je tu trošku lehárov
ského sentimen tu (tu je namieste, veď 
aký by t o bol musica! bez pr !jemných 
melódii?) i offenbachovského vtipu a es-

v ktorom dospel skladateľ tam, kam sa 
u ž dlhší čas p okúšajú prtst iní. Našiel 
pevninu na oporných bodoch ktorej by 
mal teraz stavať ďalšie diela. Metóda 
myslenia P rológu by sa mala stat prin
cípom Pospíšilovej ďalšej tvorby. Bolo 
by škoda ju nevyužiť. I keď má toto 
dielo· prevratný význam, predovšetkým 
pre skladateľa samého, mohlo by sa stat 
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pr1tu (baletná hudba, piesne z prvého 
obrazu), je tu aj samostatná skvelá cha
rakteristika postáv, v ktorej si Loewe 
podáva ruku napríklad s Orffovou Múd
r ou ženou (charakteristika periférneho 
prostredia, Doolitleove pijanské piesne, 
p aródia na maďarský folklór s citáci ou 
Lisztovej Uhorskej rapsódie a pod.). V 
·partitúre v ládne skúsená ruka. Skladateľ 
Frederick Loewe, syn kedysi p opulárne
ho viedenského operet ného tenoristu (o. 
i. barový klavirista, pastier dobytka, kov
boj , zlatokop, profesionálny boxer, jaz
decký cvičiteľ), má v krvi okrem roman
tiky i operetný esprit ; pravda, ten mu 
n emožno popriet. No prenáša ho a up lat
ňuje v novej kvalite. Ba prináša do 
m usicalu na svoju dobu - My fair Lady 
vznikla pred 10 rokmi, a tak sa treba na 
ňu dívať - mnoho novost L Prináša pre

. kompon ovanost, bohatšiu tematickú prá
cu, uplatňuje recitatív, rubato, parlando, 
hovorené slovo, voľný, nebadateľný pre
chod z hovoreného slova do ariosa a 
opačne, vynikajúco je napísané kvarteto 
predavačov ovocia a londýnskych p ova
ľačov, melódie sú príjemné, nevtieraiú 
sa, a le pritom ľahko zapamätateľné. Loe
we nehľadal popularitu v módnych tan
coch, v džezových prvkoch, jeho orches
ter i hudba sú skôr komorného, salón
n eho - v d obrom zmysle slova - cha
rakteru. Vytvárajú výbornú adekvátnu 
emocionálnu charakteristiku základného, 
rovn ako komorného a intímneho príbe hu. 
Tu sa zase prejavila skúsená ruka libre
t istu Alana Jay Lernera. ktorý si na
priek svojej doterajšej početnej tvorbe 
nezískal väčš[ úspech. V librete vychá
dza z Pascalovej filmovej verzie, akcep
tuje nim prikomponované periférne sl:é
ny, ktoré dávajú možnost práve p re 
hudobný kontrast; vytvoril vtipné pies
ňové texty, ponechal základný jemný, 
kultivovaný shawovský vtip a iróniu. 

Slávna My fair Lady sa t eda p o dlhých 
r okoch a po nekonečných pokusoch ko
nečne objavila aj v Bratislave. Dožili sme 
sa svetového šlágru č. l. posledného d~
saťročia. Dožili sme sa h o, pravda, one-

súčasne zárukou, že po ňom budú nasle
dovať ďalšie, k toré budú zodpovedať naj
prísne jším kri tériám novej hudby. Už 
t u povedal P ospíšil viac ako in! rutino
vaní veľkovýrobcovia skladieb, od kto
rých možno okrem osvedčenej šablóny 
ťažko čosi očakávať. Pospíšil ic'h preko
náva nepokojom, odvahou a ochotou ris
kovať. P eter Faltin 

l 
skorene, ako aj mnohých iných vecí, a 
sme n a to už zvyknutí, a le predsa . Ute
šuje nás heslo "nikdy nie je neskoro", 
i keď naši au tori h udobných komédií, 
musicalov či oper iet sa už dávno m ohli 
poučiť. Pravda, p red desiatimi rokmi slo
vo musical bolo h riešne, patrilo n a pra
nier kozmopolitizmu. Cas dáva za prav
du dobrému umeniu i v oblasti ľahkej 
múzy. Aj tu sú hodnoty, ktoré n emožno 
ignorovať, ktoré práve v masovom po
ňatí najprístupnejších hudobných žán
rov a foriem nemožno podceňovať. Prá
ve naopak. Z hľadiska širokej spotreby 
sú pre ovplyvňovanie spoločenského žán
sového vkusu tieto formy vari najdôle
žitejšie. (Nemysl!m tým nadradenosť žán
ru, a le jeho kvalitu. A j opereta (či mu
sica!], ak chce splniť svoju funkciu musi 
byť r ovn ako kvalitná ako symfónia či 
opera. Ináč splňa opačnú funkciu.) . 

Inscenácia My fair Lady n a Novej scé
ne skutočne príjemne prekvapila . Nerád 
by som spomínal isté maličkosti, s ktorý
m i subjektívne i objektívne možno nesú
hlasiť, pretože vôbec neboli rozhodujúce. 

B oli t o čiastkové problémy ktoré sa 
niekde na premiére obja vili ~si z nervo
zity a trémy, pr etože na generálke boli 
za~e v poriadku. Tým myslím počiato::nú 
n etstotu a kŕčovitosť. Strach pred zodpo
vednosťou akoby zviazal účinkujúcim ru
ky, ;'lohy i hlas. Až pri pijanskej scéne 

-dostavalo predstavenie živšie tempo a 
šarm. Režisér Bedi'ich Kramosil odviedol 
tu jednu zo svojich najlepších reži!. Od
búral o.peretné man iere, uvoľnil pohyby, 
dal pnestor hudbe a individuálnym 
schopnostiam hercov. Preto moh la byt 
skoro k aždá postava p resne charak terizo
vaná. Najväčšie absolutórium si odniesla 
Mária Schweighoferová v titulnej posta
v e Elízy Doolitleovej. Bola nevzdelaná 
tupá, b ol to primitív s naivným šarmom' 
bola to naivná dáma, skôr dievčatko, bo~ 
la to mladá žena, ktorá si začínala u ve
domovať svoje city, svoje postavenie svo
ju ľudskú hodnotu. Henry .Higgin~ Ja
roslava Rozsívala bol panovačný i sa
moľúby, milova l svoju staromlá deneckú 
ješitnosť viac než svoju vedu. Nebol 
skostnateným profesorom, chcel čosi, čo 
n evedel, ako na to, ba najskôr sa hanbil 
za svoje city. Ka rola Vlacha často vída
vame ako operetného milovníka. Aj ten
~oraz bol milovníkom, avšak iným , a t o 
Je, myslím, režisérova zásluha jeho te
norová úloha mu dala veľké' spevácke 
m ožnosti, ktoré plne využil. .Skoda že 
taká dôležitá postava, ako je pluko~ník 
Pickering, sa u jeho predstaviteia Dana 
Zivojnoviča nestačila dostat nad text , 

mal s n ím veľké problémy. Rovnako ško
da, že ináč výborný Kuchár v úlohe sme
tiara-Elízinho otca nerozšlril výrazové 
prostriedky. To je aj na margo režiséra. 
Na margo choreografa: tance boli vcelku 
vynachádzavé, výborne vytvárali scénic
ky "spoj text", no technicky boli málo 
pr esné. Jedinečná bol a scéna Ladislava 
Vychodila, k torá bola nielen výstižná 
moderná a striedma, ale aj vynikajúco' 
stried_ala množstvo obrazov. Dirigent 
Zdenek Macháčtk má veľký podiel na 
hudobnom naštudovaní, na presných tem
pác\. na komornom hudobnom "pod
text~ . ~resn?st a .čistota niektorých ná
s~ro)ov .Je stale otazka kvality orchestra 
( l napnek tomu bol to v rámci možnosti 
~eden z jeho najlepších výkonov). Druhá 
cast hr~ tro~ku poklesla v tempe i ryt
me. Snaď aJ u autorov, ale práve t u 
m?hol r ežisér - už a j vzhľadom na 
dlzku predstavenia - niečo vymyslieť 
prísť s n ejakým novým nápadom. ' 

. Ne~hcem viac ospevovať túto inscená
Cl;t•. Je to sk~r úprimná nádej, že insce
na~IOu My fatr Lady sa začnú písať nové 
deJmy speyohry .na Novej scéne, že jej 
dramatu.rgta a . mscenačno-interpreta('ná 
tvár opušfa p oc1ty dávnominulé že za 
čí;'la objavovať nové b rehy v zábavnom 
divadle. 

Marian Jurík 

Sila tradície 

l 
Giuseppe Verdi: Sila osudu. 
Dirigent: La·dislav Holoubek. 
Réžia: Miroslav Fischer. 
Scéna: Pavol Gábor. 
SND Bratislava. 

T~badúr (1963) Maškarný bál (1964) 
a Slla osudu (1965) dávajú tušiť snahy 
o systematické sprístupňovanie Verdiho 
umenia, magneticky pôsobiacej veličiny 
spod vplyvu ktorej nie je a nikdy nebud~ 
možné vyll!anit sa, vysokej školy spevu 
a . um_eleckeho prednesu, našim javisko
vym mter.pretom takej prepotrebnej. Vý
ber sa zahaľ správne upriamil na oblasť 
u nás menej známych nekmeňových" 
skladateľových d iel. ' " 

Vzácnym súzvukom kolektívu tvorcov 
p redchádzajúcich dvoch inscenácií poda
rilo sa posunúť predstavu o verdiovskej 
interpretácii do vyšších polôh reprodukč
nej náročnosti, a preto každé, nové v 
tomto smere nevyhnu tne sprevádza a 
bude sprevádzať kritickejší pohľad. Mož
no i preto sa pociťuje posledná premiéra 
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ako čiastočné sklamanie. Najmasivnej
šou oporou inscenácie je hudobné naštu
dovanie: dôkladné a dôsledné, v rukách 
umelca znamenite počujúceho, umelca s 
veľkou dávkou reprodukčnej fantázie. 
Už samotn é vypracovanie známej predo
hry nieslo pečať veľmi solidnej koncert
nej produkcie, a táto úroveň sa stala 
tmelom celého predstavenia, ba i akousi 
maskou mnohých disonancii na javisku. 

Sila osudu stavia pred réžiu ťažkú úlo
hu. Rozštiepenosť mnohých výjavov, 
priam mozaikovosť spletilej predlohy 
možno sklbiť v jednoliaty dramatický 
tok len cieľavedomou koncepciou. opie
rajúcou sa o rýchle, pružné striedanie 
scén, pevnou rukou. načrtnutou kresbou 
jednotlivých charakterov a organickým 
včlenením sboru do javiskovej akcie. V 
tomto, i keď sa prihliada na nevďačnosť 
predlohy, možno hovoriť iba o polovič
nom úspechu. Na jednej strane menej 
by znamenalo viac - v stvárnení výraz
ných žánrových scénok (druhé, najmä 
však tretie dejstvo), priam nabitých prv
kami, ktorých rodokmeň možno odvodiť 
z "velkooperných" masových a trakcii. Na 
druhej strane pomerne unavujúco pôsobí 
"striedmosť" prejavu ústredných postáv, 
živiaca sa z neveľmi populárneho zásob
níka gest a pohybov. Pravda, nemožno 
generalizovať, nevzťahuje sa to na všetky 
momenty rovnako (vymyká sa z toho 
napríklad i výtvarné krásne riešená scé
na v kláštore). 

Buduje sa reprodukčná tradícia Verdi
ho opier. S novými, čerstvÝmi umelec
kými silami. S úspechmi i chybami. 
Kliesni sa cesta, ktorá, dúfajme, dovedie 
našu scénu k inscenačne perfektnejšiemu 
znoYUvzkrieseniu Othella a najmä k Fal
staffovi. veličine pre mnohých ešte ne
známej. Z M 

Viedenská 
Katarína lzmajlovová 
· Máloktorá opera mala taký protirečivý 
'a pohnutý osud ako tá, ktorá mala svoju 
premiéru 12. februára vo Wiener Staats
·oper, Sostakovičóva Katarína Izmajlovo
vá (Lady Mackbeth Mceriského obvo
·du). Išlo o inscenáciu Sostakovičom zre
vidovaného znenia; o dielo, ktoré vytvoril 
·po viac .ako 30 r okoch. Treba však hneď 
úvodom povedať, že revízia sa nedotýka 
pQdstaty dramaturgickej osnovy ani hu
dobnej dikcie; v prvej i druhej zložke 
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zmiernil naturalistické hroty, urobil in
štrumentačné retuše (odľahčená faktúra), 
rovnako zmiernil preexponované vokálne 
pasáže. Wiener Staatsoper použila verziu 
z roku 1963, ktorá odznela mimo SSSR 
v londýn skej Covent Garden, v Záhrebe 
a u nás v Brne. Na jej realizácii sa po
dielali poprední českí umelci: dirigent J. 
Knombhc,lc, režisér K. Jernek, výtvarník 
O. Simáček, v sérii úvodných predstavení 
v úlohe Katariny vystupovala L. Dvoi'á
ková. K novele N. Leskova netreba 
zvláštneho komentára, ide o obraz bezo
hľadnej kupeckej ženy s črtami sadizmu 
a chamtivosti, neštítiacej sa i vrážd, ži
júcej v prostredí patriarchálneho des
potizmu. Na pozadí tejto charakterove, 
morálne i prostredím determinovanej 
osnovy prebieha erotický príbeh. 

U Sostakoviča je táto Leskovova "hr
qiťlka", možno povedať, podaná temer 
protichodne, alebo aspoň ako negatívny 
typ prepointovaný na relatívne pozit ívny, 
predstavená tak, aby si podľa Sostako
vičových slov zaslúžila "spolucítenie obe
censtva". Je to nepochybne úloha drama
ticky sysifovská, po dvoch, resp. troch 
vratdách budiť súcit, akokoľvek by ich 
bolo možné motivovať láskou, zhodou 
ok-olností, túžbou po oslobodení a vykres
liť Katarínu Izmajlovovu ako obeť, kto
rá sa vzoprela prol.i malobur žoáz.nemu 
lmpeckému prostrediu. 'ľemo vnútorný 
zvrat zmien v zmysle, ktorý urobil Sos
takovič pri ponechaní sujetovej a psy
chologickej osnovy Leskova s jeho hr
dinkou, je bezpochyby rozpor, ktorý divák 
vidí a cíti počas celého predstavenia, ktorý 
ako-tak vyrovnáva vzrušujúci, do apo
teózy Judského utrpenia vyrastajúci zá
verečný obraz. Toľko asi k pohnútkam 
drámy, ktorá sa pred nami odohráva. Ka
,tarína Izmajlovová bola druh á opera 
Sostakoviča, po ktorej mali nasledovať 
ďalšie dve, venované postaveniu ženy 
v Rusku v rozl1čných epochách. Katarína 
je však doteraz poslednou Sostakovičovou 
operou, trilógia zostala torzom. Ak sa 
pozrieme na osud tejto . opery, nehľadiac 
na desiatky· úspešných prevedení doma 
i za hranicami SSSR, ale na morálne, 
ideologické, politické osočovanie, ktoré sa 
Sostakovi~ovi za ňu dostalo od "oficiál
nych" stalinských kritikov, nemôžeme sa 
diviť že Sostakovič na dl'hé desaťročia 
stratÍ! chuť komponovať novú operu. Dú
fajme, že jeh-o revízia Kataríny z roku 
1936 zna..rnená znovunadviazanie tvorivé
'ho kontaktu s touto hudobnou oblasťou. 

Kritikou · tohto diela v Pravde roku 
1936 ("Chaos namiesto hudby") začína sa 
naháňanie . "formalistov", kt9rého nové 

l dejstvo priniesol Ždanov o 12 rokov ne
skôr (r. 1948). Toto dvadsaťročné obdobie 
politického kriticizmu dalo Sostakovičovi 
nepochybne silnú pečať. Možno povedať, 
že zlomilo vývin mladého, ale nie začína
júceho skladateľa. Opera Katarína Izmaj
lovová je d ielo 25-ročného skladateľa, hu
-dobne i štýlove hľadajúceho samého seba. 
Dielo nebolo bezpochyby bez problémov 
v umeleckej koncepcii ani dramatickej, 
ani hudobnej, na čo poukázali aj kritické 
p olemiky v tridsiatych rokoch. Hlavná 
t1'agédia bola však v tom, že táto ume
lecká diskusia nadobudla politický cha
rakter a bola politicky a morálne zneuži
tá (spomeňme si len, že 2danov škanda
liZJoval v r. 1948 18 rokov staré Sosta
kovičovo dielo), V tom b ola morálna 
tragédia všetkého nenormálneho, čo sa 
okolo tejto opery udialo. Preto sa javis
ková apercepcia tohto d iela u nás usku
točňovala na uvedomel om pozadí všet
kých týchto mimoumeleckých a mimohu
·dobných faktorov. Preto ani tento referát 
nechce podať "zásadné", "objektívne", 
,,ideové" informácie, nevieme ešte s aký
mi a tribútami, nechce orekr·očiť rámec 
úzkej subjektívnej konfrontácie s týmto 
-(lielom, nechce byt ani rozborom. 

Hudba v nás "vzbudila", resp. vyvolala 
reminiscencie troch k at egór ií (neviem, či 
ich pomenovať štýlom, rovinou, zážitko
vou osnovou). Azda najsilnejšou v pr
vých dejstvách bola naturalistická dra
vosť (erotika, sadizmus, surovosť, po
msta atď.), ďalej groteska oscilujúca k 
sarkazmu a chladnému cynizmu (vlastne 
hudobná charakteristika celého prostre
d ia) a sentiméntalizmus. To sú tri póly 
tejto opery; štvrtý - apel ľudskosti, sú
citu, nádeje je· veľmi málo výrazný, pre
·pukne až v t r agicky protirečivom posled
nom ob raze, ktorý pôsobí štýlove najmo
nolitickejMe, ako skutočne nefalšované, 
hudobné, ale i d ramatické finále, v kto
rom Sostakovič našiel seba, kým v pred
·Chádzajúcich obrazoch zrejme viac hľa
dal, ako nachádml. Stýlove budil prie
.klektický dojem od ruskej romancovej 
sentimentálnej rozcitlivenosti až po-dra
matickú vtieravosť Musorgského, wagne
rovskú šírku i mahlerovskú dynamickú 
<!lenitos!, štýl chladnej vecnosti grotesky 
(ktorý tak dobr e poznáme u Prokofieva, 
:ale i u Martinťl), drásavej naturalistickej 
zvukomaľby línie S trauss-Stravínskij, a 
ešte mnoho iného známeho. Napriek tej
to heterogénnosti je obdivuhodné, že tieto 
prostriedky Sostakovič predsa dokázal 
udržať natoľko pod svojou tvorivou in
venčnou kontrolou, že .tvoria pre bežného 
poslucháča relatívne prijateľný jednolia ty 

hudobnodramatický prúd. V tomto smere 
rozhodne nebude mať dnešný poslucháč 
s touto operou apercepčné ťažkosti, pre
tože jej štýl stojí na rozhraní sveta ro
mantického i expresívneho, v ktorom po
lyton alita je ešt e len zriedkavým h ostom. 
Stýlový problém tejto opery sa nám zdá 
byt trocha iný, ako bol doteraz in terpre
tovaný. S týlová mnohovrstvovost sa vy
svetľuje paušálne žá nrovou charakteris
tikou · alebo intonačnou chara kteristikou 
postav, prostredia, charakterov a podob
ne. Takúto tendenciu možno v tejto ope
re nesporne pozorovat, hoci táto realist ic
kosť charakteristiky pôsobí niekedy viač 
dojmom pôžičky než schopnosti riešiť da
né dramatické detaily vlast nou osobit nou 
invenciou a hudobnou koncepciou. 

Tieto momenty sa nám rozhodne ne
zdajú byt štýlovými prednostami tejt o 
opery. Nechajme však hodnotenie Kata
ríny Izmajlovov ej budúcnosti, súdu hu
dobných dej ín. S doterajšími rezultátmi 
tohto nemilosrdného selektora dejín mô
že však byt Sostakovič viac ako spo
kojný. 

Niekoľko slov k interpret ácii. Jeden 
z najlepších operných orchest rov pod 
vedením J. Krombholca skutočne zvládol 
všetky raf-inesy orchestrálnej palety ob
divuhodným spôsobom, nemenej vyti~hol 
dirigent i zo sborov, hoci na posledný 
obraz, zrejme, ani to nestačilo. Jernekova 
réžia viedla spevákov k prirodzenému 
logicky vypointovanému hereckému pre
javu, v celkovej režijnej koncepcii veJ
kých dramatických plôch, čo pri rýchlom 
až prekotne rýchlom (skoro filmovom) 
slede obrazov a dejových zvratov nebola 
úloha ľahká. Simáčkova scéna bola- triez
va, poučná, s podčiarknutím baladických 
polôh, pri najúčinnejšom vystavení záve
rečnej scény. Vá ha predstavenia charak
terove i spevácky spočívala na Dvoi'áko
vej, ktorej partneri ~aul Schoffer (Timo
fej), Karl Ter.klal (Borisovič), G. S tolze 
(Sergej) uspokojili v tej,to konkurencii 
maximál.ine, vytv orili vyrovnané, vy
hr anené charaktery s jemne d iferencova
ným kultivovaným speváckym prejavom. 
Aj ostatni predstavitelia P. Klein, G. 
Schnapka, R. Bolsch ukázali v menších 
úlohách veľký zmysel pre vcít enie sa do 
celkovej atm osféry opery, tak vzdialenej 
ich mysleniu a dramat ickej tradícii. To 
všetko viedlo, možno povedať, ku sku
točne veľkému úspechu inscenácie, na 
záverečmých fázach ktorej sa zúčastnil aj 
sám Sostakovič. Právom 2ložal na premié
re i s celým súborom veľké ovácie, zo
pakované i na prvej repríze, ktorú som 
mal možnost vidiet. Oskár Elsche.k 
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SlOVENSKA FILHARMONIA 

Dramaturgia nad výkonmi 
4. a 5. februára 1965. Dirigent: Marcel Dautremer (Francúzsko), sólista: Emit 

Kamilarov (Bulharsko). Prdgram: Paul Ducas: Učeň čarodej - symfonická báseň~ 
Johannes Brahms: Koncert pre husle a orchester D dur, op. 77, Peter Kolman~ 
Styri . skladby pre orchester, -Albert Roussel: Bacchus a Ariadna (2. suita z baletu) .. 

Dautremer ktorého učiteľom bol krátky 
čas medzi inými aj Paul Ducas, svojím 
vystúpením ukázal, že dob['e ovláda di
rigentské umenie. Umelec má za sebou 
už veľkú prax a orchester drží pevne v 
ruke. Na jeho vystúpení upútala skôr 
technická stránka výkonu ako umelecký 
zážitok. V Ducasovi dominovala charak
terizačná schOPnosť, francúzsky zmysel 
pre odtieňo·vanie nálad - od tajomného 
napätia cez bezočivú spupnosť ľahkomy
seľného žiaka a hrozivú katastrofu až 
po utíšenie rozpútaných živlov. Technic
ká úroveň orchestra dosiahla štandard. 

Kamilarovov Brahms odznel v pomer
ne blízkom susedstve a v krátkom časo
vom odstupe od predvedenia tejto sklad
by Ladislavom Jáskom so Symfonickým 
orchest rom čs. rozhlasu. Ak Kamilaro;v 
vôbec v niečom predčil českého huslistu, 
tak to bolo brilant nejšie vyznenie . nie
ktorých pasáží a mohutnejšie vybudo
vanie · n iektorých gradácií. Celkové poňa
tie bulharského huslistu však zaostá•:alo 
za pozadím českého umelca. Kamilarov 
sa totiž zameral skôr ná virtuóznu strán
ku a na rozumovo vybudovanú koncep
ciu diela. Jeho podaniu chýbali predo-

všetkým osobitosť a individuálnejší prí
stup. Bolo to cítiť najmä v prvých dvoch 
častiach. I keď niektoré miesta vyzneli 
snáď i dramatickejšie, bol to skôr vý
sledok väčších dynamických možností ná
stroja. 

Peter Kolman je významný predstavi
teľ n ašej skladateľskej avantgardy. Jeho 
zvukové výboje už prerástli rámec expe
rimentov a vyrovnávania sa s novou 
problematikou. Kolman má vkus, zmysel 
pre účinné budovanie formy. Jeho š t yri 
skladby pre orchester vyrastajú z rozlič
ných princípov zvukovej sadzby. Toto 
v poradí už tretie uvedenie diela (s ·or
chestrom SF prvé) by si bolo vyžadov alo 
možno ešte viac precíznosti a suverenity 
zo strany interpretov (napr. v punktua
listicky vybudovaných "Farbách"). 

Rousselova suita prezrádza' pcovenien
ciu i francúzsku šk,olu skladateľa. Cítime 
to v pôvabe, ušľachtilosti, prepracovanej 
inštrumentácii, precíznej výstavbe, p re
myslených gradáciách a v citovej zdr
žanlivosti, ba až povrchnosti. Je to sklad
ba ideálna pre naturel dirigenta Da ut
remera, ktorý tu mal vhodnú príležitost: 
rozvtnúť svoje dirigentské schopnosti, 

11. a 12. februára. Dirigent: dr. Ľudovít Rajter. · Sólista Lazarij Berman, SSSR: 
:_ klavír. Program: Johannes Brahms.: Koncert pre klavír a orchester d mol, op. 15,. 
Henry Purcell: Suita pre sláčiky, Hans Werner Henze: 4. symfónia (čs. premiéra). 

Lazarij Berman sa bratislavskému pub
liku prédstavil ako jedinečný, originálny 
interpret. Jeho výkon iste vyvolá vera 
diskusií a polemík. Pianista je totiž ten 
typ umelca, ktorý hlboké prežitie, stvár
nenie obsaihu a účinnú koncepciu širo
kých plôch kladie na prvé miesto v in
terpretácii, miestami i na úkor exakt
noSti hry. Pritom riskuje á nie vždy sa 
mu to podarí, i keď jeho technické mož
nosti sú priam neobmedzené. Ak sa mu 
niekedy nejaký ten · úsek či pasáž snáď 
aj nevydarí (.a u klaviristického Brahmsa 
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o krkolomnosť nikdy niet núdze), pri 
repríze si trošku dá pozor a to isté mies.,
to zvládne suverénne, dokonale. Ak snáď 
ešte v I. časti koncertu monla jeho hrá 
vyvolať d ojem, že Berman je typom 
umelca, ktorému chýba umelecká rozva
ha, v IL časti neobyčajnou hlbkou, muž-: 
nou nehou, prostotou citu uchvátil. Bola 
to koncepcia Brahmsa, čo svojou osobi-. 
tosťou a jedinečnosťou predčila všetky 
predchádzajúce (i tie n ajvyn1kajúcejšie). 
Spomeňme si len na hru Erika-Then 
Berga, Zechlina, Pontiho, Maxiána ~ 

1 
t iných! I keď . mnohí z týchto umelcov 

h rali azda technicky spoľahlivejšie a vo 
vrcholoch kovovejšie, Bermanov výkon 
ich predčil svojou osobitosťou. I tech
nické možnosti tohto pianist u siahajú do 
brilantnej ľahkosti a zreteľnosti najjem
nejších pianissím, ktoré priam až dych 
zarážajú, až po titanskú vervu v drama
tických vrcholoch. Berman má istotu v 
skokoch, brilantnú zreteľnosť a ľahkosť 
v oktávach, v akordoch i prst ových pa
sážach. Je to predstaviteľ vynikajúcej 
úrovne sovietskej klavírnej pedagogiky, 
naturelom bližší skôr Richterovi ako Gi
lelsovi. Sprievod dr. Rajtra má tiež ne
malú zásluhu na tom, že pianista mohol 
do dôsledkov realizovať svoju koncepciu 
a čo najmenej sa sústreďovať na súhru 
s orchestrom. K intonačným kazom došlo 
najmä na začiatku l. časti pri expozícii 
sólového nástroja u plechov. Solídne na
študovaná Purcellova suita bola zas ďal
~ím dokumentom Rajtrovho štýlového cí-

tenia, kultivovaného muzikant stva vy-_ 
spelosti našej sláčikovej skupiny. Azda 
najviac zap ôsobila svojou hlbkou, prosto
tou a svo jráznym citom predposledná 
časf - Largo. 

PochOPenie, pohotovosť a porozumenie, 
aké dr. Ra jter venuje modernej hudbe, 
ukázali sa i p·ri naštudovaní čs. premiéry 
náročnej symfónie Henzeho. P omern e roz
siahle dielo kladie na poslucháča, diri
genta i h!ľáčov nadpr iemerné nároky naj
mä pri ·hľadaní a vnímaní nejakého spo
jiva, ktoré b y zdanlivo izolované zvuky 
uviedlo do súvisu , čo by umožnilo po
strehnúť prúdenié dodekafoŕlickej huqby. 
Orchester vďaka dirigentovi bol ten1o-, 
raz pripravený dobre a statočne sa sn#il 
dosiahnuť čo najlepší výkon (spomeňmé 
si napr. na krásne sólo anglického rohti 
alebo na napätie gradácie, o ktorú sa za
slúžili zas bicie nástroje), kt orý značne 
prekročil :ZVyčajnú ·úroveň. 

18. a 19. februára. Účinkoval Slovenský komorný orchester. Umelecký vedúci_ 
Bohdan Warchal. Sólisti : Imre Hajmássy (NSR) ~ k lavír, Bohdan Warchal, husle 
a Vladimír Piatkowski, husle. Program: L eoš · Janáček: ' I dyla, Johann Sebastian 
Bach: K oncert pre klavír a orchester. d mol, Koncert pre dvoje husieľ a sláčikov"!} 
orchester d mol, Arcangelo Corelli: Concerto grossa F dur, op. 6, č. 2 .. 

Výkony Warchalovcov i na tomto kon
certe potv.rdili, že cesta umeleckých úspe
chov, na ktorú nastúpili, zaväzuje ich 
k neustálemu skúšaniu, brúseniu detailov, 
k sústavnému individuálnemu štúdiu a 
k nemenej dôležitej dôkladnej spoločnej 
práci. Súbor si kladié pred seba vysoké 
úmelecké nároky, statočne ich zdoláva, 
najmä ak ho povzbudzuje veľa úspechov 
i uznaní významných zahraničných krí
tikov. 

Myslím si, že existencia súboru sa za
slúžila i o vyzdvihnutie Vlada Piatkow
ského na k oncertné p ódium ako sólistu, 
hoci ho ako takého temer vôb ec nepozná
me. Byt partnerom vynikajúceho huslis
tu, akým je Bohdan Warchal, je pre 
Pia tkowského iste neľahká úloha, no 
obstál v nej viac než čestne. Verím, že 
tento úspech ho p ovzbudí d o ďalšej a 
rozvinutejšej sólistickej činnosti. Jeho 
husľový tón je ušľachtilý, t echnika so-

lídna, muzikantský prejav disciplinovaný, 
no vrelý. . · 

Výkon · Imre Hajmássyho bol pre n ás 
- podobne ako pri jeho prvej návštevé 
v Bratislave r oku 1957 · - čiastočným 
sklamaním. Bývalý žiak profesorov Né
metha-Samorínskeho, Suchoňa a Kafen -. 
dovej, žiak i zat slávneho Giesekin ga, 
umelec veľkých m edzinárod11ých skúse
ností, sklamal však vo finále Bachovho 
koncertu. Hajmássy je skôr typom lyrika 
(vrúcna a hlboko prežitá 2. časť) ; m á 
výbornú techniku , kultiv ovaný úder. Ba
cha chápal komo!ľne, intímne, nie vir 
tuózne sólisticky (žiaľ, iba v prvých 
dvoch častiach - a tu sa m u i darilo). 
V III. časti sa dal strhnúť m uzikant
ským elánom do príliš rýchleho tempa; 
čo malo za n &sledok veľa t ech nických 
kazov, "mazaním" začínajúc a pr ekleprni 
končLac, takže výkon bol potom pozna
čený n ervozitou a analogicky utrpelo aj 
slohové pochopenie skladby. 

25. a 26.· · teb~ára. Diri gent : . Ladislav · SlČľvák Režisér Karol Zachar. Sóli sti: 
Emília Vašáryová (Jana z Arcu), G ustáv Valach (brat D omi nik), Alžbet a Poni
čanová, Jozef Sodoma, Kar ol Zachar, František Zvarik; Alžbeta Svobodová sopran, 
(panna), Ev a Blahová, soprán (Margaréta}, · Ľuba Baricová, alt (Katarína), dr. 
Janko B laho, tenor , Ľudovít Buchta, tenor, Gejza Zelenay, bas. účinkovali: Orchester 
a · Spevácky sbor SF. Sbormajster: Ján M. Dobrodinský; Detský sbor Cs. rozhlasu 
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v Bratislave. Sbormajster Ondrej Francisci. Program: Artur Honneger: Jana z ·Arcu 
na hranici. Text: Paul Claudel. Dramatické oratórium pre sóla, sbor, detský sbor 

a orchester. 

Muselo prejst. ži.aľ, až tridsať rokov 
odvtedy, čo Artur Honneger dokončil 
pa1mtúru svojej "Johanky", než došlo 
k jej živému predvedeniu v Brat islave a 
so slovenským textom. Ak chceme hod
notiť jej uvedenie, treba nám na prvé 
miesto položiť fakt jej uvedenia, menej 
už umelecká vyspelosť interpretácie. 

Necítim sa povolaný posudzovať stupeň 
umel eckéh o výkonu hereckých interpre
tov . no musím konštatovať, že (okrem 
v~imiek) bolo dosť cíťit ich nemuzikál
nosť (zapadanie ich textu do hudby). 
Tým, že ťažisko deja spočívalo zväčša 
v hovorenom slove, tr eba tiež konštato
Vať, že zreteľnosť deklamácie textu mohla 
byt tiež ešte lepšia. V tomto smere treba 
snáď pripomenúť, že v dynamických vr
choloch bolo miestami slabo počuť hlas 
titulnej predstaviteľky (Vašáryovej). Só-

!isti - speváci tentoraz nemali možnost 
výraznejšie uplatniť svoje hlasy. Azda 
preto, že sa nemohli lepšie rozospievať, 
spomedzi mnohých dojmov, ktoré toto 
dielo nevyhnutne prináša, mi najlepšie 
utkvel v pamäti výkon dr. Janka Blahu, 
ktor:f i napriek pokročilému veku neustá
le udivuje svoj imi speváckymi možnos
ťami - pohotovosťou, dynamickým rozsa
hom, technickou istotou i hereckým stvár
nením (pokiaľ tak možno hovoriť pri sta
tickom predvádzaní diela). Solídny vý
kon, i keď úrovňou nedosahujúci vysoký 
štandard, podal Spevácky sbor SF. Veľmi 
milo p ôsobili speváčRovia z rozhlasového 
sboru, i k ed sa im v uspávanke IX. scé
n y menej darilo. Zrejme boli už unavení 
z napätia predchádzajúceho večera a ne
stačŕli už p ohotove reagovať na diri
gentove gestá (počul som piatkové uve
denie). 

Orchester SF, ako to už pri podobných 
príležitostiach býva, hral dosť neisto (spo
meňme napr. na záver I. scény, IX. scé
nu a inde). Ešte tak 2-3 skúškY, a bolo 
by to určite bývalo presnejšie a do
tiahnutejšie. 

Dirigent večere. Ladislav Slovák, ktorý 
vystúpil s Honnegrom, vlastne na rozlúč
ku pred svoj ím odchodom do Austrálie; 
zdá sa, robil, čo sa za daných okolností 
dalo urobiť. J eho koncepcia sa však ten
toraz nemohla na mnohých miestach vý
raznejšie uplatniť, pretože ju musel pri
spôsob oYaf veľkému aparátu._ účinkujú
cich. Zo5táva · nám iba veriť, že veľké 
investície - hmotn é i pracovné zaťaženie, 
ktor é sa na n aštudovanie vynaložili, ne
ostanú nevyužité a v krátkom čase dôjde 
k ďalším r eprízam, pretože záujem o die
l o bol u obecenstva nebývalý a k oncert 
n á sieň b ola naplnená rekordne. I na~ 
priek značným nedostatkom v interpre
tácii zásluhou majstrovského spracovania 
námetu, otriasajúceho súcitu skladateľa 
s hrdinstvom dievčaťa bolo uvedenie die
la prijaté u obecenstva s nadšením i po
chopením. Vlado Cižík 

Z Kardošovej komornej tvorby 
. Ak si uvedomíme; že až d_on;edávna. sa 
o Kardošovej predvojnovej tvorbe písalo 
vyhýbavo, odmietavo a tendenčne, pre
tože v n ej "bohatá, plnokrvná tvorivá 
potencia a ko<mpoZÍčná práca sa K ardo- · 
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šom obmedzila len na rozumovú .špeku
láciu" (Z. Nováček), potom ľahšie po
chopíme, prečo je ešte aj dnes pre poslu
cháčov oblasťou úplne neznámou. Nie je 

-div, .že v snahe prelomiť bariéry mlčan-

I livostú a sprístupniť konečne túto periódu 
verejnosti, venovali usporiadatelia pre
važnú časť komorného koncertu, ktorý 
sa konal 21. IL z príležitosti autor ových 
päťdesiatin, práve jeho ranej tvorbe. Me
dziiným odzneli tu II. klavírna suita, 
Burleska pre 2 klavíry a Sláčikové kvar
<teto, op. 3. Piesne o láske z neznámych 
príčin vypadli.-

!!. klavírna suita z r. 1938, ktorá vznik
la počas štúdií u V. Nováka, je Kardo
šovým vyspelým pokusom o vyrovnanie 
sa so štýlom svojho učiteľa. Groteskný 
pochod z tejto suity dokazuje, že sklada
tel veľmi pozorne sledoval svetový hu
dobný vývoj tej doby. 

Sláčikové kvarteto, op. 3 z r . 1936 tvo
rilo vrchol koncertu. Napriek tomu, že 
"je zrejmé, že Kvarteto je celkom pre
siaknuté formalizmom a skladateľ vo ví
re technických špekulácií obetuje ľudské 
t eplo .. . " (Nováček), musí človek oceniť 
vyspelosť hudobného myslenia mladého 
Kardoša, a tým nepochopiteľnej šou osta
ne pre neho tvorba tohto autora v začiat-
koch rokov päťdesiatych. · 

Z účinkujúcich spoľahlivé výkony po
dali Sláčikové kvarteto a manželia Ma
cudzinskí. Veľmi však rušili technické 
kazy pianína pri Burleske pre 2 klavíry. 

I van Marton 

Doldinger v PKO 
Množiace sa džezové akcie (z nich 

najmä I. medzinárodný festival v Prahe 
a tiež dosť intenzívna publicistika) do
končili proces stabilizovania okruhu zá
ujemcov o túto hudbu. Kým ešte v ne
dávnej minulosti akékoľvek zahraničné 

podujatie malo nádych senzačnosti, v sú
časnosti aj koncerty svetoznámych inter
pretov môžu zaplniť maximálne do dvoch 
tretín Veľkú halu PKO. No tí, ktorí prí
du, vedia dosť p resne, čo môžu od mo
derného džezu očakávať, a citlivo reagu
j~ na výkony hudobru'kov. 

Takáto bola situácia i na koncertoch 
západonemeckého kvarteta Klausa Dol
dingera, ktoré vo februári vystúpilo vo 
viacerých mestách CSSR (v Bratislave 
5. Il.). Skupinu predchádzala výborná po
vest. Ved v ankete časopisu Jazz Podium 
sa umiestila ak<a najlepšie combo NSR 
a traja hudobníci - tenorsaxofonista Dol
dinger, organist a Ingfried Hoffmann a 
kontrabasista P eter Frunk získali p rvé 
miesto. Keďže pomerne nedávno (v ok
tóbri 1964) sme mali možnosť vidiet vý
borné avantgardné kvinteto Alberta 
Mangelsdorfa, boli sme zvedaví na skupi
nu, ktorá získala viac hlasov. Mohli sme 
sa presvedčiť, že džezové qpkety často 

prinášajú dosť skresľujúce poradie. 
Koncepčne K. Doldinger Quartet ne

prináša nič nového ani zaujímavého. V 
ich prejave je mnoho r ôznych vplyvov 
od swingu po moderné smery a často sa 

nevyhýbali ani lacným, . efektným manie
ram. Za najsilnejšiu stránku ich prejavu 
môžeme pokladať swingujúci pulz ryt
miky. Je to najmä vďaka vynikajúcemu 
P. Trunkovi, ktorý potvrdil, že sa o ňom 
právom hovorí ako o jednom z najlepších 
európskych kontrabasistov. Bubeník 
Klaus Weiss už nie je hudobník take{ 
triedy, i keď svoju úlohu zastal spo
ľahlivo. Bohaté akustické možnosti Ham
mond organa demonštroval Ingfried Hoff
mann, ktorý výborne ovláda tento u nás 
v džeze t3kmer nepoužívaný nástroj . 
Casto sme sa však nevedeli zbaviť dojmu, 
že brilant nou technickou hrou zakrýva 
nedostatok invencie. Ani Klaus Doldinger 
svoju pozíciu v džeze NSR nijako pre
svedčivo n eobhájil. Disponuje síce hut
ným svingovým tónom, no v improvizá
ciách sa často opakoval a tiež dal viac 
na efekt ako na výraz. Ostáva ešte spo
menúť vcelku priemernú speváčku Stellu 
Banksovú, ktorá disponuje prirodzeným 
eitom pre rytmus a frázovanie, no rušivo 
pôsobilo jej distonovanie. 

V celkovom kontexte bol koncert pred
sa len zaujímavý. Mali sme možnost sle
dovať výborne :whratých hudobníkov s 
typickým profesionálnym prejavom, a to 
talk v kladnom, ako aj zápornom zmysle 
slova. Každopádne to bolo podujatie, kto
ré nám priblížilo ďalšiu z p opredných 
európskych skupín a dalo impulzy k za
mysleniu a konfrontácii. IW 
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. Ako bol december na koncerty chudob
Úý, tak januárový a februárový konc~rt
ný život ožil veľkou ne:Vída?,ol:l ener.g10u. 
Zápas o publikum, dohehaJUCl na agen
túry a všetky ďalšie typy usporiadateľov, 
vstupuje do ďalšej dramatickej fázy, pre
tO'.le Pražskou jarou sa vlastne končí pra
videlná sezóna - ostáva teda len niekoľ
ko mesiacov. 

Prahu vzrušila - aspoň tú hudobnú -
návšteva Oliviera ·Messiaena, ktorý sa 
osobne zúčastnil na predvedení svojej 
skladby Ceskou filharmóniou a · v: Neu- · 
mannom (Vtáci) a diskutoval s umelcami 
o svojej tvorbe na operatívne rýchlo 
priprävenej besede. Táto skladba, inšpi
rovaná hľasmi exotických vtákov, bola 
milo prijatá. Je to dielo s roztomilým 
z:vukovjm vybavením, originálnymi ná
padmi, nevšednou inštrumentáciou. Je 
zbavené hraničných výrazových polôh a 
má v sebe kus dobrej pohooy. Lenže 

drobková" inšpirácia, z ktorej je táto 
hudobná mozaika vystavaná, nie je do
statočne obsažná, aby P.evne udržala ta
kú náročnú architektúru, akou je pomer
ne rozsiahla skladba. A tak sa stalo, že 
napriek zaujímavosti a roztomilosti kom
pozície celok· pôsobí zdlha vo a unavuie. 
Zdá sa, že umenie stručnosti, ktoré tak; 
sympaticky sprevádza novú hudbu, nie 
je vlaslm.é všetkým autorom, mená kto
ŕ'ých stoja v popredí súčasných hudob
ných dejín. Messiaen napokon aj v iných 
dielach ukazuje, že m á rád široké plát
na. Konfrontácia s autorom na besede 
bola skutočne cenná, interpretovať ju tu 
stručne nemožno. Chceli by sme iba do
dať: k.iež by bolo viac skladateľov z ce
lého sveta prizvaných na predvedenie 
svojich diel a kiež by sa mohli stre
távať s našimi umelcami. Mnohé sa takto 
vyjasní." Veď aj umelci sú ľudia a potre
bujú udržovať a budovať kontakty --' 
a nielen o nich čítať. 

Temer osem rokov čakala v autorovej 
zásuvke na svoju premiéru lmntáta Ilju 
Hurníka - Noe. K edysi záporne ohodno
tená rôznymi odborníkmi, nedostala sa 
na pódium medzi nové skladby, takž~ 
rolu "novorodeniatka" musela zohrať uz 
v značne pokročilom veku. Je pochopi
teľné, že čakanie mení meradlá. Hudobné 
di·anie sa medzitým siršie . rozhliadlo po 
celom svete, skladatelský prejav sa už 
ú .mnohých osobností (vrátane Hurníka) 

...,. MÁ SLOVO 

obrátil k novým zdrojom, a tak sa pre
miéra (do určitej miery) stala i retro
spektívnou, pozorujúcou autorov umelec
ký vývoj. Je to dielo nesmierne seriózne 
vypracované, má pôsobivé miesta, kde CÍ-' 
time, že hudobná atmosféra dosahuje ma
ximum. Niekde zase, naopak, vzniká po
cit, akoby výrazové prostriedky už zo-' 
starli, akoby potrebovali osvieženie. Ce~ 
lok však vyznieva veľmi sympaticky, 
biblický príbeh o potope má rolu epickej 
osnovy, akejsi vnútornej drámy, ktorú 
sklactatei osvetľuje tak zo stránky samej 
fabuly, ako aj z hľadiska morálnych a 
filozofických problémov. Vcelku - sklad
ba výsostne muzikantsky precítená, vý
borne predvedená Ceskou filharmóniou 

. a Ceským speváckym sborom, zase pod 
taktovkou Václava Neumanna. Ale -
opäť to nevyhnutné ale - poučenie . do 
budúcnosti ostáva: dielo sa má prvý raz 
uplatňovať v tom tvorivom kontexte, 
v akom vznikalo, Taký dlhý odstup od 
dokončenia nie je bez škody pre autora. 
Keby umlčanie skladby trvalo desatročia; 
potom by jej cena získala snáď zase inú 
hodnotu, pretože by už neplatili meradlá 
aktuálnych relácií. Takto sme však neu
st ále v rozpore, pretože skladba je ešte 
mladá, ale nie je už nová, je v nej vera 
nového, ale ešte dosť stareho atď., atď. 
Dôležité však je, že zaznela a že sa zase 
odstránil jeden z dlhov obdobia dogma
tizmu. 

V Mestskej knižnici nebývajú vždy pr
vo.radé koncerty, netýka sa t o však vý
beru účinkujúcich. Je to koncertná sála, 
kde sa preverujú nové sily, nové progra
my, nové publikum. Práve preto je zv:lášť 
sympatická, pretože nie je opradená še
divastou unudenej profesionality, na kon
cert och, .ktoré tu odznejú, sa vždy o nie
čo bojuje, prejavu·je sa mladosť a snaha 
po dobývaní nedobytného. V sobotu 23. 
januára sa tu začal cyklus z diel Igora 
Stravinského. Výborný podnet - pretože 
za nielmľko večerov možno poznať diela, 
ktoré sa málokedy uvádzajú na oficiál-. 
nych koncertoch. Prvý večer zaznel Kon
cert pre dva klavíry, Talianska serenáda. 

Druhý večer (13. februára) mal vysokú 
úroveň vďaka Komornej harmónii (Okte-. 
to pre dychové nástroje, .Príbeh vojaka), 
Ivanovi Strausovi a Jane Roubalovej (a 
ďalším), teda interpretom, pre ktorých je 
dielo Stravinského nielen koncertným ku
som, ale i láslmu. Dúfajme len , že po-. 

·dobné autorské cykly veľkých osobností 
nebudú ojedinelé,. aby sme významné me
ná poznávali nielen z piatich, Šit.~tich 
slávnych diel, ale i z pohľadu menej 
efektného, hoci zo skladieb, ktoré patria 
skôr k dolinám než k vrcholom vývoja. 

Orchester FOK, vedený dr. V. Smetáč
kom, predniesol 2. a 3. februára premiéru 
novej skladby Miloslava Kabeláča Zr
cadlení. Je to devät· miniatúr pre orelhes
ter, ktoré majú niekoľko predností: su 
nesmierne stručné, sú kontrastné, a to 
tak výrazovo, ako aj použitím rôznych 
moderných techník. Kabeláč dokázal, že 
v jednej skladbe môže existovať nový 
i· tradičný materiál a štýlová čistota sa 
tým vôbec nenaruší. Vyžaduje to však 
.majstrovsku ruku, a tú v ' diele póznať 
na každom kroku, predovšetkým v ume
ní: až lekársky presne vážiť a merať 
množstvo i dlžku. Aký vzácny dar v su
časnom umení! 

' Začiatok roku bol veľmi bohatý na ná
·vštevy západných autorov. Okrem Mes-: 
siaena prišiel aj Luigi Nono, aby si 8 .. 
februára vypočul · predvedenie svojej 
skladby Spanielsko v srdci. Medzi svoje 
koncerty ju zaradil Symfonický orchester 
·Cs. rozhlasu v Prahe. Dirigoval B. Liška. 
Nonova hudobná podoba sa tu ukázala 
v trošku inom svetle, než sme zvyknutí 
- · kompromisná. Toto slovo sa však týka 
iba porovnania s jeho inými skladbami. 
·Treba povedať, že práve preto veľa ne
<l.ôverčivých poslucháčov našlo v tejto 
skladbe "kľúč" k talianskemu umelcovi, 
objavilo jeho primárny muzikantský ta
lent a schopnosť vytvoriť sugestívnu at
mosféru. Rozhodne by som nesúhlasU 
s tými hlasmi odborníkov, ktorí dielo 
považujú za matné. Je nečakane iné, než 
sme boli dosiaľ zvyknutí, ale má hudob
ný, ako aj obsahový rozlet, ktorý by mu 
väčšina súčasnej českej hudby mala zá
vidieť. Niekedy sa zdá, že úzky uhol 
poh!adu vyrastá i z nových podmienok, 
na základe absolutizovania riovooobých 
prostriedkov. Treba skutočnú umeleckú 
veľkosť, aby sa bez prepadnutia mozaiko
vosti a roztrieštenosti hudby dosiahla 
umelecká jednota v dielach natoľko roz
dielnych. A túto jednotu badať vo všet
kých N ono'Vých skladbách, ktoré boli v 
CSSR uvedené. 

Pôžitkom z iného sveta boli dva kon
certy Sviatoslava Richtera, vypredané ako 
vždy už skôr, než sa začal predpredaj. 
Beethovenove sonáty sa s·tali náplňou 
prvého večera, súčasná svetová hudba 
druhého. Bez toho, že by sme citovali 
dielo za die1om, treba povedať, že je 
stále· rovnakou rozkošou počúvať. génia, 

Medzi mnohé hudobné relácie vysiela
né v mesiaci februári patrili i relácie 
adresované školskej mládeži. Je obzvlášt. 
sympatická skutočnosť, že v novom type 
raňajších rozhlasových relácií - Vysiela- · 
nie. pre školské fonotéky - popri histo
rických a literárnych témach sa ne
pozabudlo ani na oblasť hudobnej vý
chovy. Táto je obsiah:qutá v 30-minúto
vom pásme; paralelne s učebnými osno
vami rowberá ' život a diela jednotlivých 
skladateľov s použitím príslušných hu-
dobných ukážok. Nakoľko hudobnej vý
chove na všeobecnovzdelávacích školách· 
C!hýbaju v mnohýCh prípadoch · učebné 
pomôcky a doteTaz· sa vyrovnáva i s mno
hými inými ťažkosťami, bud. relácie vo 
vysielaní pre -šlmlské forrotéky môžu len 
prispieť k skvalitneniu práce pedagógov 
na výsledkoch vedomostí žiakov. Je tu: 
však rozhodne potrebná informovanosť 
zo strany pedagógov, aby tú-ktorú reláciu 
vedeli vhodne zúžitkovať, a tak spojiť 
s predpísanou učebnou látkou hudobnej 
výchovy. 

I ďalší typ relácií - Vysielanie pre 
školy - určený I.-V. roč., splňa hudob
novzdelávací zámer. Spomedzi tých , ktoré 
oboznamujú žiakov s hudobnými nástro
jarní symfonického orchestra, ich inter
pretmi a hudobnými skladateľmi, treba. 
pripomenúť t ie, ktoré sa zaoberajú 'lrý
cvikom piesn.í. Ich autor Jozef Klocháň 
sa celkovou koncepciou a metodickým 

Nikdy som nepoužíval tento romantický 
titul, ale Richterovi náleží celkom určite. 
Jeho koncepcia raz provokuje, inokedy 
zas ťažko prikývnuť (práve skladby 
Beethovena), niekedy n ás ohromí logičnos-
ťou a suverénnosťou (Prokofiev). Ale 
vždy ostáva naplnená dychom nepopísa-, 
teľnej veľkosti, pre ktorú ťažko nájsť 
pravé pomenovanie, lebo adjektíva veľ- 
kosti sa tak často skloňujú naprázdno. 

Prechádzka hudobnou Prahou sa končí. 
Ale v budúcnosti sa budem musieť ešte 
k všeličomu vrátiť, pretože hudby bolo 
príliš mnoho a miesta je vždy málo. 

Jifí Pílka 
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prístupom pričinil o to, že tento typ 
.relácií dnes zaraďujeme medzi veľmi 
hodnotné, nakoľko sú cennou ukážkou 
správneho intonačného nácviku piesní 
najelementárnejšieho stupňa hudobnej 
výchovy. 

Do dramaturgie programového vysiela
nia pre mládež patrí i sobotňajšie po
poludnie pre pionierov pod názvom Há
daj, hádač! Sprístupňuje danú tému nie
len formou fantasticko-romantického roz
právania, ako to bolo v relácii Tance 
storočia 27. II., ale zároveň núti mladého 
poslucháča domyslieť to, čo bolo v re
lácii nepriamo nadhodené. Tematické 
nadväzovanie, ktoré sa prejavilo i v tzv. 
Sobotňajšom mesačníku zábavných fo
tiem a bolo obohatené o rozhovor poslu
cháčov baletného oddelenia bratislavské
ho konzervatória - dalo celkovej náplni 
relácie punc poučného, ale i vtipného 
nádychu nonšalantnosti. 

Konfrontáciou týchto relácií sa dá kon
štatovať, že rozhlasovým vysielaním sa 
môžu vytvoriť veľmi dobré podmienky 
na vyvolanie živšieho záujmu o hudobné 
;vzdelanie školskej mládeže. 

Problematika nedelňajších predpolud
ňajších lmncertov i ná2l0ry vychádzajúce 
:z;o snahy pomôcť tomuto vysielaniu sa už 
objavili na stránkach tejto rubriky. Pred
sa by som sa však chcela dotknúť mo
mentu týkajúceho sa časového rozvrh
.nutia koncertov typu spomienkových re
lácií. Zamyslieť sa i nad touto zdanlivo 
malichernou záležitosťou ma nutkala ne
dalňajšia relácia Krá-sne melódie maj
strov, vysielaná 21. II. z príležitosti 155. 
výročia narodenia Fryderylm. Chopina, v 
súvislosti s reláciou zo dňa 28. If., keď 
v tom istom čase ·odzneli u kážky z diel 
Mozarta, Dvoi'áka a Ravela. Nakoľko vý
ročie Chopinových narodenín pripadá na 
l. marec, dramaturgická koncepcia by 
nebola v žiadnom prípade utrpela ich 
vzájomnou výmenou, naopak, bola by len 
splnila účel, ktorý spomienkovým vysie
laním klavírnej tvorby F. Chopina sle
dovala. Pokiaľ ide o príležitostné spo
mienkové relácie, chcela by som sa ešte 
zmieniť o vysielaní relácie 28. Il. venova
nej 90. výročiu nedožitých narodenín Vi
liama Figuša-Bystrého. Bol reprezentova
ný iba 4 ukážkami svojej tvorby; darmo 
sa očakávalo, že zaznie aspoň úvodný text, 
7hrňujúci umelecký význam, a docení 
tvorbu skladateľa i z hľadiska historic
kého vývoja slovenskej hudby. Skoda 
ne využi tej príležitos ti. Alebo to urobí 
niekito za nás? 

9. Il. o 22,15 sme mali možnost sledo
vať prierez jednej z najvýznamnejších 

188 

opier 20. st. - Woyzeck a 26. Il., taktiež 
v tom istom čase, prierez Prokofievovej 
Lásky k trom pomarančorn. V obidvoch 
prípadoch išlo o nahrávky vynikajúceho 
interpretačného predvedenia, a ak berie
me do úvahy veľmi seriózny a pôsobivý 
sprievodný text Mariána Juríka, ako aj 
umelecký prednes člena činohry SND 
Františka Dibarboru, dá sa povedať, že 
prierezy týchto opier patrili k najhodnot
nejším večerným programom februárové
ho vysielania. 
Keď som doteraz spomenula jednotlivé 

typy hudobných relácií, nemožno mi obísť 
pravidelné sobGtňajšie relácie - Hudobné 
zpravodajstvo. Predpremiérový rozhovor 
s reŽlisérom Novej scény Bedi'ichom Kra
mosilom, s dirigentom Zdeňkom Macháč
kom, ako i hlavnými predstaviteľmi LO
wovho musicalu My fair lady, taktiež ho
vorí o inteligentnom a citlivom prístupe 
v spracovaní jednotlivých zpravodajských 
relácií, ktorých pohotové reagGvanie na 
najdôležitejšie hudobné udalosti, ako aj 
osobné zainteresovanie autorky Luby 
Ballovej do ich priebehu, vytvára ich 
dGbrú úrGveň. Skoda, že ·sa táto pozoru
hodná relácia nevysiela vo výhodnejšom. 
čase (napr. po niektorých rozhlasových 
novinách namiesto populárnej hudby ale
bo reklamného zpravodajstva). 

Edita Hartmanová 

ll. fonosyntetické pracovisko 
v Bratislave 

Keď sa v roku 1961 začali prvé pokusy 
s experimentálnou hudbou na pôde zvu
kového pracoviska Cs. televízie zásluhou 
inž. Ivana Stadtruckera a Ilju Zeljenku, 
začali aj technickí pracovníci vývojového· 
oddelenia Cs. rozhlasu budovať na p rofe
sionálnom základe fonosyntetické praco-· 
visko. V televízii zatiaľ prišli na to, že 
doterajšie zvukové pracovisko na nároč
nejšie úlohy už nevyhovuje, i keď veno
vali veľa úsilia na adaptačné práce. Pre
to začali od základu budGvať aj nové 
fonosyntetické pracovisko v spolupráci s 
Výskumným ústavom pre rozhlas a tele
ví:záu v Prahe. Ukazuje sa, že nové pra
covisko v televízii bude dohotovené do 
konca tohto roku. 

Po počiatočných prekážkach, ktoré sú
viseli s nedostatkom miestností, bolo za
čiatkom toh to roku inštalované fonosyn
tetické pracovisko v r éžii I V. v budove 
Cs. rozhlasu na Leninovom námestí s 
tým, že pracovisko bude slúžiť jednak 
výrobe expeliimentálnej hudby a tiež aj 
ako triková réžia pre niektoré druhy slov-
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ných relácií. Pracovisko bude možné po
stupne doplňať ďalšími zariadeniami. 

Fonosyntetické pracovisko v bratislav
skom roz:hlase d ispGnuje dnes týmto prí
strojovým vybavením:. 

4 generátory sínusových kmitov 
l generátor bieleho a farebného šumu 
l generátor veľmi nízkych kmitočtov 
2 generátory úzkych impulzov (syme-

trických a nesymetr ických) 
l. frekvenčný a amplitúdový modulátor 
2 štúdiové magnetofóny typu SJ 100 

a SJ 103/2 
l a daptovaný magnetofón s plynule 
meniteľnou rýchlosťou p GSuvu pása 
v rozsahu dvoch oktáv 

2 frekvenčné oktávové filtre 
l úzkopásmový činGherný filter 
l nelíneárny skresľovač 
l zariadenie na vopred nastaviteľný 

dynamický priebeh 
l prístroj na vytvorenie umelého tr e

mola 
2 zariadenia na umelý dozvuk. 

Synchron izáciu štyroch kanálov m ožno 
po kratších úsekoch (do 45") realizovať 
v čindhernej réžii, kým nebude réžia 
prispôsobená aj na synchronizáciu ce
lých skladieb bez ohľadu na trvanie. 

Hovorí sa o zriadení podobných pra
covísk v Plzni a v Prahe, no výsledky 
z n ich sa dosiaľ temer vôb ec nedostali 
do praxe, zatiaľ čo výsledky z bratislav
ských pracovísk sa uplatn ili ako úžitková 
hudba v plnej miere. Takto sa dostávajú 
do rúk slovenských skladateľov možnosti 
pracovať v tGmt() novom hudobnom od-

vetví; nepochybujem, ze v krátkom čase 
obohatia našu kultúru o nové hodnoty. 
• • • Jozef Malovec 

Stav, ktorý momentálne vládne v hu
Q.obnom oddelení našej t elevízie, sotva 
možno nazvaf inak ako marazmatickou 
kríZiou. Nielenže sa situácia vo výbere 
a programovaní hudobných relácií a ni 
o vlások nezlepšila, ale navyše ešte 
silne utrpela i technická kvalita odvy
sielaných prog·ramov. Takmer ani jedna 
relácia v uplynulGm mesiaci nebola bez 
kazu. Raz "vybuchol" zvuk, inokedy ob
raz. Tak napr. televímy záznam z kon
certu Komorného združenia (2. II.) bol 
t echnicky priam katastrofálny. Vibrácia 
zvuku úplne znemožnila posluch skla
dieb. Samot ná myšlienka odvysielať zá
znamy zaujímavejších podujatí v Stúdiu 
m ladých je veľmi podnetná, treba však 
bezpodmienečne zlepšiť kvaiitu nahrá
vania. Iným retardačným činiteľom v 
práci televízie je i nepôvodnosf progra
mov, jasnejšie povedané: hrabanie sa 
v archíve. Veď oba záznamy, ktoré od
zneli v relácii Z klavírnej tvorby slo
venských skladateľov (8. l l.), Jurovského 
Tance z baletu Rytierska balada i Cikke
rove Tatranské potoky sme mali možnost 
vidiet už niekoľkokrát. Aj revuálny film 
Staré, ale dobré (19. II.), ktorý má síce 
prijateľnú úroveň, no nebol vysielaný po 
prvý raz, tiež akoby potvrdzoval dom
nien ku, že hudobná <redakcia melie z po
sledného. 

Relácie Z tvorby majstrov, v ktorých 
odzneli Chopinove klavírne diela (3. II.) 
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a Kardošove Piesne o láske (7. II.), ne
majú v podstate žiadny význam (napriek 
tomu, že podobné sa. objavujú nieke~y 
i na obrazovkách Viedne a Buda pešt!), 
nakoľko sa v nich úplne potláča vizuál
ny efekt, a tým a j stiera rozdiel me?zi 
rozhlasovou a televíznou reprodukcwu 
hudby. Jedinú výnimku tvorí azda in
scenácia Bachovej Chromatickej fantázie 
a fúgy (Karin, l 7. Il.), v ktorej kamera
man prejavil viac vynachádzavosti . ~o 
. r emesla. Zaujímavou hrou svetla a ttena 
dosiahol akúsi "trojprojekciu", ktorou sa 
opticky snažil umocniť divákove asocla
cie priestorovosti a kolosálnosti Bacho
vej hudby. Táto inscenácia, v ktorej 
jasne vystúpil do popredia režisérov veľ
ký objav, že hudba. v televízii nie je po
stavená iba. na. zvuku, by mala byt vzo
rom pre relácie podobnéh o typu. Ziai, 
t akýchto svetlých miest je v našej tele
vízii ozaj máló. Ivan Marton 

Hudba v krátkom filme - to bol názov 
konferencie, ktorá sa uskutočnila kon
com februára v Bratislave. Filmoví re
.žiséri a filmoví skladatelia tu rokovali 
o svojich problémoch. Povedalo sa veľa 
zaujímavého, i keď sa diskusia vytrvale 
obracala smerom na organizačné a tech
nické tažkosti, na ktoré sklarl.atelia pri 
svojej práci narážajú. Spomeňme ako ku
r ióznu absurditu napr. to, že hudobné 
pásy našich filmov sú po veľmi krátkom 
čase zmazané (o rok a lebo o dva), takže 
sa stane, že pri p redaji českých filmov 
do zahraničia sa musí použit cudzia hud
ba. Napríklad Trnkova Kybernetická ba
bička - hudbu zložil J án Novák - sa 
-premieta v NSR s hudbou západonemec
kého autora, pretože pôvodný hudobný pás 
sa "strat il". Inou kuriozitou je, že K rát
ky film . ako výrobný podnik si najíma 
Filmový symfonický orchester (zložku 
hraného filmu) tak, že za jedného hráča 
platí 300 Kčs za frekvenciu. Prakticky 
to znamená. že pr odukcia musi nútiť 
skladateľa, aby písal výhradne pre malé 
obsadenia, pretože na väčšie nemá. Zdá 
sa, že pla tí: ."film filmu vlkom". Admi-
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nistratíva slávi .vítazstvo a umenie kdesi 
v kútiku plače. To sú však starosti von
kajšieho rázu, ktoré síce upútajú svojou. 
výraznosťou, ale priveľmi vyplnili ·kon
ferenciu, ktorá sa nevenovala tvorivým. 
otázkam dostatočnou mierou. P odnety 
k nim priniesli dva úvodné referáty (Pav
la Simaia a Jirlho Pilku), ale nadvia
zalo sa na ne skôr v niekoľkých "ku
loárnych" diskusiách - zato však veľmi. 
podnetných . 

Dôležitou zložkou konferencie bolo pre-
mietanie nových krátkych filmov. Niet 
pochýb o tom, že tu vedie slovenská 
produkcia a skladateľsky Ilja Zeljenka 
ako autor nezvyčajnej šírky výrazového
registra a dramatickej citlivosti. Spomeň
me za všetky jeho hudbu k filmom 
65 000 000 alebo adaptáciu historických 
melódií a vlastnej hudby v Stítnickom 
objave. 

Konferencia ukázala, že je potrebné
pokračovať v pracovných stretnutiach a 
že je pre všetkých · prospešné zoznamo
vať sa s čo najväčším počtom filmov, 
ktoré prinášajú možnosti najrôznejšieho 
riešenia. Jii'í Pilka 

Z českých hudobných deiín 
Stereo Suprapbon SV 8168 Nejstarší pa

mátky české hudby 
Stereo Supraphon SV 8097 V. Michna,. 

Vánoční muzika 
Fr. X. Brixi, Missa pastoralis. 

Vzťah ku kultúrnemu dedičstvu a k hod
notám minulých vekov je dn:s jedný~ 
z uznávaných kritérií duchovneJ _vyspelo~t~ 
jednot livca i närodného kolektlvu. Zat1aľ 
čo na Slovensku sa ešte ne dávno na hanbu 
sveta komusi a kdesi podarilo odstrániť 
notové príklady st redovekej hud~y zo ~á
mych a ináč seriózne spracovanych sknpt. 
L. Mokrého a J. Tvrdoňa, v českých kraji
nách sa prikročilo k nahrávaniu tejto hud
by na glľamoplatne. z doteraz ešte _nepo_
četných nahrávok tohto druhu "NeJstaršl: 

l 
památky české hudby" si zasluhuje zvlašt
nu pozor-IiQsť, a to nielen preto, !~bo pri
n áša solfdny prierez najstaršou· písomne 
zachovanou českou hudbou, ale i preto, 
lebo ide o platňu z viacerých hľadísk rep
rezentatívnu. S uznaním sa treba zmieniť, 
že na jej realizácii sú zainteresovani po
prední predstavitelia českej hudobnej' me
dievalistiky (Fr. Mužík, ktorý pripravil 
kritický prepis skladieb s českým textom 
a inštrumentálne sóla, a V. Plocek, pôvod
ca transkripcií latinských skladieb), če je 
zárukou autentičnosti a akribie, ako aj 
reprodukčného umenia (Český p~vecký 
sbor s J. Veselkom, Kúhnuv detský sbor, 
Noví p~vci madrigalu a komorní . hudby 
pod vedenfm M. Venhodu a sólisti I. Židek, 
L. Mráz, M. Klement, J. Kolganová,. V. Pe
chäčková, B. Túmová, M. Nemcová, M. 
Boublíková, E. Túma, H. Legerová, J. Srb, 
M. Rabas, M. Mrázová), čo garantuje vy
sokú úrov.eň interpretácie. Nemenej rep
r ezentatívny je aj výber skladieb, začína
júci sa na jednej strane "Hospodyne· po
miluj ny" a končiaci sugestivnym "Ktož 
.jsú bož! bojovníci", a na druhej tropova
ným Agnus Dei z r. 1235, po ktorom nasle
duje ozaj krásna svätojurská veľkonočná 
liturgickä dráma, vagantská pieseň, známa 
,.0 quantum solliciter", a mariánsky plank
tus zo 14. storočia. Ak výber 19-tich skla
dieb veľmi dobre postihuje to, čo je jed
nak t ypicky stredoveké a v týchto relá
ciách súčasne aj typicky české, i r ealizá
ciu možno považovať za t emer dokonalú, 
čistú, bez kazov. To, že občas zaznejťi aj 
ženské hlasy, to sotva možno počítať ako 
prehrešenie prot i štýlovosti. Domnievam 

'sa, že prlnos gramoplatni tohto typu ne
spočíva len v tom, že sa oživuje hudba 

.dávnych vekov, že sa vážnemu záujemcovi 
otvära nový, doteraz z vlastnej skúsenosti 
má.lo poznaný svet, ale aj v tom, že na ta
kej úrovni pripravená nahrávka môže po
skytnúť estetický a intelektuálny pôžitok 
každému, kto je schopný vyvinúť určitú 
aktivitu a vie prekonať návyk pasívneho 
odovzdávania sa hudbe. V tejto súvislosti 
treba ľutovať, že k platni nie je pripojený 
sprievodný text, kde by sa aspoň stručne 
vysvetlili · určité pojmy. 

. Zatiaľ čo ,;Nejstarší památky české hud
by" sú pre dsa len hádam viac u m e l e c
k ý m d o k u m e n t o m, druhá platňa, 
o ktorej tu chcem stručne informovať, 
platňa, ktorá pr ináša skladby Adama 
Michnu z Otradovic a Fr. X. Brixiho, je 
umeleckým die l om par excellence. Je 
síce trocha nezvyklé hovoriť o platni ako 
o umeleckom diele, ale robím to úmysel
ne, lebo chcem zdôrazniť, že skladby v tej 
podobe, v akej sťi podané na platni Stereo 
Supraphon SV 8097, t . j. v tej úprave, vý-

here, obsadení, umeleckom a technickom 
vybavení možno a treba' hódnotiť ako ume
leckťi udalosť nevšedného významu. Je to
tiž priam obdivuhodné, v akej život nosti, 
sile a presvedčivosti vystupuje pod spo.,. 
!očným názvom ,.Vánočni muzika" sta
rostlivo vybraný, uvážený, do organického 
celku skibený výber Michnových · skladieb 
z jeho dvoch zbierok "česká mariánska 
muzika" (1647) a ,.Svatoroční muzika .. 
(1661). Je to iste hlavne zásluha M!rosla.: 
va Venhodu, autora prepisu a realizácie 
a sťičasne vedúceho veľkého súbor u, po
zostávajúceho zo 6 sólistov-spevákov (M. 
Bouliková, M. Nemcová, B. Blachut, D .. 
Jedlička, S. Raizl, J. Srb), 5 ensemblov · 
(Noví p evci madrigalu, Pro arte antiqa, 
Kvarteto zobcových fléten M. Klementa. 
Členové české filharmonie, Rejchovo de
chové kvinteto) a M. Klementa, pôvodcu 
inštrumentá cie, že sa Michnová · hudba 
zaskvela v takej podobe. Nemenšiu zá
sluhu však majú aj uve dení interpreti, 
ktorí našli k tej to hudbe ozaj vrúcny vnú
torný vzťah. Nie som špeciálny znalec 
Michnovho diela, nemám poruke potrebný 
notový materiál, nemôžem a nechcem sa 
vyjadriť k autentičnosti nahrávky. Rovna
ko nepovažujem za potrebné púšťať sa do 
diskusie, či sú náznaky· romantizovania 
funkčné alebo nie, faktom však ostáva, že 
Venhodova celková koncepcia Michnovej 
barokovej hudby je i napriek prlpadným 
zásahom podarenou syntézou vcrnGsti a 
štýlovosti a "aktualizácie v dobrom", t . j . 
striedmom zmysle. Rozhoduje konečný 
výsledok, a ten je, myslim, nad všetky 
pochybnosti. 

,.Missa pastoralis" od Fr. x. Brixiho. 
skladl5a výslovne koncertantná, je v po
daní J. Wyszoczanskej, M. Mrázovej, J. 
Hlavsu, Zd. Kroupu, českého peveckého
sboru a Symfonického orchestra hlavního 
mesta Prahy (FOK) pod vedením J. Ve
selku veľmi dobrým doplnkom a rovnocen
ným kontrastom k lyrickému a meditatív
nemu Michnovi. Brixiho omša, založená na 
mimoriadne sviežej, i keď, pravda, nie 
absolútne pôvodnej invencii, spracovaná 
s ozajstným majstrovstvom efektnými 
vokálnymi sólami a polyf6nnymi partiami, 
sa ukázala ako dobrá príležitosť, kde mož
no uplatniť zmysel pre lesk a brilantnosť, 
ako aj cit pre plastičnosť a vyváženosť 
formy. Domnievam sa, že práve tým, že 
snaha o zvukovú plnosť, lesk a koncernosť 
j e v morálke s ús!Um o vyváženosť charak
terizuje nielen Ve se !kov prístup k hudbe 
tohto českého majstra, ale aj vnútorné kVa
lity Brixiho tvorby, ktorá je doteraz, žiaľ, 
viac známa len n epriamo, t . j . z knih a noto
vých materiálov, a priam volá po zvuko
vom oživeni. Richard Rybarič 
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Za Otom Zítkom 
Spomínať na Ota Zítka znamená ľutcr 

vať predčasný odchod jedného z našich 
najväčších divadelných znalcov a odbor
níkov. Umelec takrečeno renesančný -
sám hu\lobný skladateľ, režisér, drama
turg, ale aj skúsený praktik vo všetkých 
aivadelných odvetviach umeleckých i ad
ministratívnych, bol vynikajúco fundo
vaný pre riadenie umeleckej prevádzky 
divadiel. 

Po dramaturgickej a režisérskej čin
nosti v brnenskej opere sa tam stal aj 
riaditeľom (v rokoch 1929/31). V rovnakej 
funkcii dlho pôsobil aj v Plzni, kde mu 
jeho riaditeľovanie najmä za okupácie 
prinieslo veľa krušných chvíľ a nakoniec 
ho väznili v koncentračnom tábore v Bu
chenwalde. 

V p ovojnových rokoch 1947/ 49 bol Zí
tek už druhýlcrát riaditeľom v Brne. Ria,
!liteľ prísny až despotický, ale práve taká 
osobnosť, aké nám dnes na týchto mies
tach tak chýbajú. 

Na sklonku života sa konečne dostáva 
k pedagogickej činnosti, najprv na Ja
náčkovej akadémii v Brne, kde vystriedal 
chorého J. F. Munclingera, a neskôr aj 
VšMU v Bratislave, kde sa tiež založila 
katedra opernej réžie. Svojich zveren
cov z režijného i speváckeho oddelenia 
vychovával s veľkou starostlivosťou a 
svedomitosťou. Chcel, aby operný umelec 
bol priam nasiaknutý hudobnosťou, aby 
mu hudba bola druhou prirodzenostou, 
ktorá diktuje mysleniu i citeniu. V po
hybovej výchove bol odchovancom Dalc
rozovým a neúnavne s nami pFeberal 
zložité rytmicko-pohy bové cvičenia, cie
ľom ktorých bolo úplné uvoľnenie a 
zmechanizovanie pohybov v rytme hudby, 
čo je iste základom prirodzeného, pritom 
však dokonale umeleckého prejavu oper
ného umelca na javisku. Mať hudbu 
v krvi, to bolo jeho krédo a tak učil 
aj budúcich adeptov operného umenia. 

Oto Zít ek bol s Ferdinandom Pujma
n om spoluzakladateľom našej m odernej 
opemej réžie a svoje na vtedajšie časy 
veľmi pokrokové a umelecky seriózne 
házory zachytil v knižke O novou zpevcr 
h ru. Bol zásfancom štylizácie operného 
prejavu, a to t ak v hereckej časti, ako aj 
vo výtvarnej zložke. Nikdy ·však nesú
hlasil s pov rchnou ilustráciou a vonkaj
ším prístupom, vyrátaným na efekt. V 
umení bol dieťaťom zrodeným z výbojov 
výtvarného a hudobného umenia z per 
čiatku tohto storočia. Derain, Piccasso, 
Braque, ale tiež Dufy, Debussy a, pri
rodzene, parížska šestka. Jeho vlastné 

192 

h lboké zážitky z Ďagilevovho Ruského 
baletu a z diela Swavinského boli veľkou 
inšpiráciou pre Zítka-skladateľa i reži
séra. Jeho farebné videnie a vášnivá ex
presívna citovosť h o označujú ako auto
ra v oboch týchto jeho hlavných umelec
kých odboroch. 

Napísal dosia! nepredvedenú operu 
Vznešené srdce a druhú, Pád Petra Krá
lence, neskôr premenoval na Dve lásky. 
Zasiahol aj do baletnej tvorby spieva
ným baletom Milá sedmi loupežníkli na 
báseň Viktora Dyka; a Baletom o ruži, 
skicovaným čiastočne už v Buchenwalde, 
u zavrel svoju skladateľskú činnost. 

Ako režisér bol umelcom veľkej tvo
r ivej fantázie a k vrcholom jeho práce 
tu nesporne patria p.redovšetkým jeho 
janáčkovské inscenácie. Bol prvým režisé
rom Líšky Bystroušky, Veci Makropulos, 
Káti Kabanové, Sárky a Z mrtvého do
mu, na ktorých pracoval priamo so sa-
motným L eošom Janáčkom. · 

Ozaj úctyhodným dielom bol Zítkov 
cyklus Janáčkových opier v roku 1948 
v Brne, kde bola s veľkým ohlasom 
predveäertá väčšina majstrových opier. 

Bola. to skutočne nešťastná chvíľa pre 
československé divadlo, keď profesora 
Zítka zrazila električka pred bratislav
skou Redutou. Strata, ktorú najviac poci
ťujeme my, čo sme ho poznali, lebo si 
uvedomujeme, koľko bohatých skúseností 
a jedinečných poznatkov by profesor Zl
tek b ol mohol odovzdat mladým generá
ciám, a tak ich zachovať pre českosloven
skú divadelnú kultúru. 

václav v ežník 
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HUDOBNA VYCHOVA 
PRfLOHA SLOVENSKEJ HUDBY 

"' Látka o L. Janáčkovi na ZOS 

Vyučovanie hudby a látka napr. o Sme
tanovi, Dvoi'ákovi, Beethovenovi, Janáč
kovi a pod., je jednotný proces vzájom
nej :>polupráce učiteľa a žiaka, aktivity 
a receptivity. Tento proces utvárania 
n ávyk ov, pojmov a vzťahov medzi nimi 
vyžaduje, aby učiteľ . volil správnu metó~ 
du .a prostriedky, aby sa rozhodol pre 
určitú hlavnú didaktickú funkciu vyučo 
vacej jedn·otky, starostlivo vybral nové 
poznatky a zamedzil rozporu medzi men
tálnou úrovňou žiaka a medzi nárokmi, 
k toré kladú na žtaka učiteľ i látka o 
skladateľovi. B\>lo by nad sily žiaka 5. 
p ost. ročníka, aby pochopil vyjadrovacie 
p rostriedky v rapsódii Taras Buľba, etic
ký postulát opery Vec Makropulos, kore
n e skladateľovej tematickej práce a dek
lamácie atď. Myslenie žiakov ZDŠ naj
mä v nižších triedach je veľmi konkrét
ne a len veľmi pomaly sa formuje do 
oblasti abstrakcie. Preto budeme mat 
~ dielami L. Janáčka úspech, ak v žia
koch vyvoláme predstavu, že tvorba br
nenského majstra priam živelne vyžadu
je scenér,iu a jej spätosť s obsahom. 
Rozpamätajme sa aspoň na konkrétnosť 
skladieb cyklu Po zarostlém chodníčku. 

Marxistická didaktika odmieta jedno
strannú psychologizáciu vyučovacieho 
procesu. Zdôrazňuje, že výlučne subjek
tívne chápanie činnosti žiaka, ktorá je 
odtrhnutá od výchovných cieľov socia
listickej spoločnosti, m ôže viesť k de
formácii žiakovej aktivity smerom k sve
tonázórovému idealizmu, k banalite a 
gýču. Janáček, ktorý vytváral svoje die
la v duohu ľudovej nápevnosti, bude 
v procese estetickej výchovy vždy neu
tralirujúcim činiteľom proti kozmopoli
t izujúcemu vplyvu mnohej tanečnej hud
by. Podobne Smetana, Dvoi'ák, Grieg, 
Cajkovskij, Chopin atď. Oboznamovanie 
žiakov s JanáčkovQu tvorbou najmä v 
najvyšších ročníkoch ZDS a SVŠ prehl
buje proces národnej výchovy, upevňuje 
česko-slovenskú vzájomnosť, slovanskú 
solidar itu a sociálne cítenie. Pre este
tika, učiteľa i žiaka je Janáček slovan-

ským realistom s ľudovo-sociálnou ten
denciou. 

Pretože z konkrétľlej a boľavej sku
točnosti preniklo do Janáčkovej tvorby 
mnoho závažnej sociálnej, nacionálnej a 
etickej motivácie, skladateľov tvorivý od
kaz zaberá široký ideový a žánrový prie
stor, v ktorom sa ruská tematika strieda 
s ohlasom Iudového. života moravského, 
politickosť s osobnou autobiografickou a 
spomienkovou črtou. Táto neúplná cna
rakteristika JanáčkQvej osobnosti pre
svedčuje, že učebnú látku o skladateľovi 
môže učiteľ motivovať najrozmanitejším 
spôsobom, pričom vôbec nemusí žiakom 
vopred prezrádzať cieľ vyučovania. Ne
schematické možnosti účinnej motivácie 
učebnej' látky poskytujú žiakom estetické 
2;ážitky. 

Dobre vieme, že hudobná výchova na 
ZDS a SVš, návšteva výchovných kon
certov, rozhlas a televízia, Ziakova hra 
na hudobnom nástroji a hudobné vzdela
nie rodičov poskytujú našej mládeži čas
to veľmi bohatý mozaikovitý obraz po
znatkov o hudbe. Rozhlas a televízia síce 
neumožňujú sústredené vnímanie hudob
ného diela, ale niekedy to nemôže po
'>kytnúť ani vyučovanie, ak škola n em á 
dostatočne erudovaného učiteľa hudob
nej výchovy. Ziak veľa počuje a v lastne 

· prechádza opakovaným vnímaním a zno
vupoznaním. Je úloha učiteľa, aby žiako
vym zážitkom dal ucelený myšlienkový 
systém postupnej abstrakcie a vzťahov. 
Preto sa v hudobnej výchove osvedčí 
premyslené cyklické QSnovanie učiva, u
platnenie princípu "spätnej väzby" a 
sústavné utrieďovanie látky, aby podpo
rovalo zapamätanie i hlbšie emócie. 

Ak by učiter hudobnej vých ovy pre
beral látku o skladateľoch v chronolo
gickom poradí ako napr. v dejepise, 
zaoberal by sa Smetanom, Dvoi'ákom , 
Mozartom, Janáčlrom iba v jedinom roč
níku. Rozhodne by nedosiahol dobrých 
výsledkov. Každý pedagóg potvrdí efek
tívnost takého postupu, v ktorom učitei 
rozvíja lá tku okolo obrysového jadra. 
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Konkrétne : v jednom ročníku učiteľ pred
vedie a vysvetlí skladbu Sýček neoclletél, 
v inom ročníku predhrá Ríkadlá, v ďal
šom období nacvičí niektorú pieseň z Li
dov~·ch noktum a pod. Správny výber 
z bohatej Janáčkovej tvorby patrí k sa
mozrejmému rozhľadu dobrého učiteľa 
hudobnej výchovy. Vychovávať žiakov na 
známych dielach vyžadoval napr. aj Zd. 
Nejedlý a takýto výber skladieb zdôvod
ňoval psychologicky i esteticky. Požia 
davk ám v tomto zmysle slova vyhovie 
napr:. opera Líška Bystrouška, Lašské 
tance, spev regrútov z L dejstva Pastor
kyne a pod. 

L'1telektualistická hudobná výchova sa 
často usiluje o to, aby žiak vypočul z 
predhrávanej skladby všetko, čo mal skla
dateľ na mysli a v pláne. Absurdnosť 
tejto normy na ZDŠ a najmä v látke 
o Janáčkovi je jasná. Učiteľ b y tak za
menil cieľ výchovy za prostriecl!cy. Síce 
nenamietame, že učiteľ hudobnej výchovy 
si počína veľmi často analyticky, zdô
razňujeme však, že v h udbe ide predo
všetkým o zážitok, ktorý po::lporujú naj
ľozmanitejšie asociácie. Pokiaľ máme na 
vedomí zásadu primeranosti učiva, mož
no pomerne skor·O začať s La,šskými tan
cami a Lidovými nokturnami, a to bez 
obáv, že sa dopustíme hriechu proti 

· proporciám medzi náukovým a výchov
ným zameraním, že nesplníme zásadu 
jednoty vnímania a prežívania um2lec
kého diela, tvorivej a reprodukčnej čin
nosti žiakov. 
Zreteľ na funkciu osvojeného učiva 

o Janáčkovi vedie pedagógov ku kom
plexnej estetickej výchove a k v;~:tahom 
medzipredmetovým. Janáčka možno spá
jať v literárnej výchove s P. Bezručom, 
K . Capkom, G. Preissovou a ruskou rea
listickou beletriou. Nesporne tu kladieme 

na učiteľov značné nároky, pretože mu
sia vedome reagovať na to, čo jednotlivé 
predmety spája. Je to závažný metodo
logický problém. Co poskytujú napr. ča
rovné večerné spevy dievčat z Rovného? 
Pozrite si schému: 

Hudobná výchova: 
a) intonácia: nácvik viachlasu v para
lelných terdách, zväčšená kvarta, me
los piesní so znakmi kvinttonálnej 
štrukt úry; b) hud. t eória: znaky zápa
doslovenského . a kysuckého folklóru, 
vztah L. Janáčka k sLovenskej ľudovej 
tvorivosti. 
Zemepis CSSR: 
Rovné - dedina drotár ov. Hospodár
sky život vo Veľkom Rovnom dnes. 
L iterárna výchova: 
Veľké Rovné - rodisko básnilta M. 
Ferka. 
Občianska výchova: 
V",:ťahy Cechov a Slovákov, strach ma
ďarskej vlády z panslavizmu a česko
slovenskej vzájomnosti, Janáčkov útek 
pred maďarskými žandármi Karlovic
k)'m priesmykom. 
Uvedené dielo L . Janáčka je tu pred

metom koncentrácie učiva a dialektickej 
integrácie základného učiva. Pôvodne 
rámcová a schematická charakteristika 
Janáčka takto nadobudne vo vyučova
cej h odLne konkrétny obsah v službe 
aktívnej a receptívnej hudobnej výcho
vy. Ak učitelia literatúry skepticky tvr 
dia, že žiak 8. triedy vôbec nemôže po
chopiť nap r . pojem literárneh o typu, v 
hud obnej výchove porovnaním tvorby 
B. Smetanu a L. Janáčka to možné je. 
2iakovi tu pomôže niekedy viac citová 
rezonancia než m yšlienková reflexia. Ex
pertment na \Ilnohýcb. školách nám to 
potvrdil. Jozef Tvrdoň 

Výstava učebných pomôcok 
~ l • 

Ak má výchovné pôsobenie h udobného 
umenia v rámci hudobnej výchovy nájsf 
pole pôsobnosti, musí vyučujúci rešp~H:
tovať niektoré základné, no p ritom veľ
mi dôležité zásady, ku ktorým patrí aj 
did.<lktická zásada náz.ornosti a aktivity 
žiakov. 2iaľ, na našich školách je veľmi 
m á lo p omôcok pre názorné vyučovanie 
hudobnej výcho.vy. Vychádzajúe i týchto 
nedostatkov a zo skúseností z výstavy 
inštruktívnej litera:túr y a iných pomôcok 
na medzinárodnej konferenci p.re. h,u-

lO 

dobnú výchovu ISME v Budapešti, pr i
stúpil kolektív Katedry hudobnej výcho
vy Pedagogickej fakulty v Banskej Bys
trici k realizácii výstavy učebných po
môcok pre hudobnú vých oN"u. 

Výstava sa uskutočnila v dňoch 9.- 22. 
novembra 1964 v Banskej Bystrici. Sme 
radi, že vý()tava bola inštalovaná práve 
v tom čase,. v čase intenzívnej c;iisku sie 
o hudobnej výchove u nás. 

Pedagogická fakulta sa touto výstavou 
cbcela prihovorí€ učiteľom hudobnej vý· 

Premietací prístroj, bicie nástroje, 
e.ptäž.askop 

chovy na všetkých stupňoch škôl, aby 
názorným vyučovaním vyvolali aktivitu 
a trvalý záujem žiakov o hudobné ume
nie. Už pred inštaláciou sa vedelo, že 
výstava nebude môcť ukázať všetky exis-

Zobcove flauty, diaprojektor 

tujúce učebné pomôcky, prípadne pomôc
ky používané na niektorých školách v 
našej republike. No napriek tomu sa 
získalo niekoľko svojpomocne vyhoto
vených učebných pomôcok, aby návštev
níci-učitelia videli pomôcky iných učite
ľov, prípadne rozličné možnosti ich pri
pravovania a aby tak získali inšpirácie 
k tvorbe nových učebných pomôcok. Vý
stava sledovala i in ý cieľ: ukázať n á
vštevníkom niekoľko nových možností, 
postupov a metód pre samot n ý vyučovací 
proces: Boli to: -1. využitie filmov v hu
dobnej výchove, 2. príprava a využitie 
d iafilmov a diapozitívov, 3. p ríprava a 
použitie nástenných notácií piesní a 4. 
možnosti použi tia jednoduchých hudob
n ých nástrojov na ZDS a Ľ.udových ško
lách umenia. 

Z exponátov výstavy uvedieme len tie 
najdôležitejšie. Ich výpočtom chceme 

orientovať predstavu čitateľa (ktorý ne
bol na výstave) na jednotlivé druhy po
môcok, z kt orých by aspoň niektoré mo
h ol použit na vlastnej škole. 

Sú to nové klávesové hudobné nástroje, 
ktoré sú ľahko prenosné a nezaberajú 
mnoho miesta. Z nich boli na výstave 
lacnejší klavifón a zložitejšia, ale zvuko
ve b ohatá a zauj ímavá ionika (poe:ri 
obrázok). · 

Z audiovizuálnych pomôcok treba spo
menúť (okrem gramofónu a magnetofó
nu) epidiaskop (premietanie jednotlivých 
aj farebných) obrazov hudobných skla
dateľov, h udobných nástrojov, notových 
ukážok a pod.) a diaprojektor (Adior 
Medior a Predior). Ide tu o premietaní~ 
diafilmov alebo jednotlivých obrázkov 
(diapozitívov), získaných rozstrihnutím 
diaf ilmu alebo zhotovených fotografova
ním na farebný inverzný film . 
Ďalej sa tu vystavovali ľahko ov láda

teľné hudobné nástroje, ktoré dnes stoja 

Nástenné tabule, flaneiogmf, Ceňkova 
intonačná tabu'Ca 

v popredí záujmu pri správnej tendencii 
"muzicírovať" so žiakmi, a tak zlepšiť 
ich aktívny prístup k hudobnej skladbe. 

Ionika (v prostriedku), klavifón (vpravo) 

ll 



(O t ejto novej a zaujímavej otázke 
v hudobnej výchove prinesieme osobitné 
články. Pozn. red.) Ide o metalofóny, úst
ne harmoniky, zobcové flauty a súpravu 
bicích a zvučiacich nástrojov. 
Veľmi dôležitú zložku výstavy tvorili 

ukážky svojpomocne vyhotovených po
môcok. Sú to hlavne na tvrdšom papieri 
napísané piesne, notové ukážky, rozbo
ry skladieb, použitím ktorých (zavesia sa 
na tabuľu) zíslmva učiteľ čas. 
. Z ostatných exponátov treba ešte spo
menúť učebnice hudobnej výchovy (naj
mä zahraničné), časopisy, fotografie, noty, 
pomôcky k hudobnej náuke a akustike, 
rozborové hárky výchovných koncertov, 

. . -"Ja som tenká, vysoká " - je veselá 
tanečná ľudová pieseň od Trenčína. Troj
hla sná úprava · pre detský sbor je nená
ročná a v hodná aj pre priemerné sb ory. 

Br ilantné predvedenie vyžaduje značnú 
rýchlosť tempa ( • = 76), dirigovanie "na 

. jednu", od spevákov veľmi presné rytmi
zovanie, krát ke staccato v 3. hlase (1.-12. 
takt) a v l. hlase ( 13.-20. takt), k ontrové 
marcato v 2.-3. hlase (13.-20. takt), no 
spevne vedenú melódiu v l. a 2. hlase 
(7.-12. takt). 

Úprava vyžaduje prísne metrum bez 
najmenších tempových výkyvov aleb o 
zdržaní. 

Úprava, t empo i dynamika je zamera
ná na výsledný efekt tzv. programovej 
"prskavky". . 

Postup pri nácviku je zrejmý z úpravy 
a daný· jej štruktúrou: 
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l. 3. hlas (1.-6. takt) so všetkými ob-
menami textu), 

2. 1.-2. hlas (7.-12. takt), 
3. Spojenie l (-2), 
4. l. hlas (13.-20. takt), 
5. 2. a 3. h las (13.-20. takt), 
.6. Spojenie 4 (-5), 
7. Nácvik cody po hlasoch 1-2-3. Spo

jenie jednotlivých častí, nácvik s 
textom 2. a 3. slohy (pozor na repe
tície!). 

flanelografy, Ceňkova intonačná tabuľa, 
magnetická tabuľa a pod. 

Pri výstave sa uskutočnil a j seminár 
o použLtí učebných pomôcok v hudobnej 
výchove. Z disku sií n a seminári vzišli 
niektoré uzávery pre lepšiu starostlivosť 
o učebné p omôcky v našej republike. 
Kolektív pracovníkov hudobnej výchovy 
na Pedagogickej fakulte v Banskej Bys
trici prijal uznesenie, že sa bude hlbšie 
zaoberať problematikou učebných pomô
cok, preto bude potrebné všetky otázky, 
nové poznatky a pripomien ky týkajúce 
sa tejto tematiky sústreďovať na toto 
pracovisko. 

Alexander M elicher 

"'"""""' h J, ;±,.-_~ 

1:1 
%som len - /t.Ó. {JfjSOf<d_ - j, Jom len - ~,4 "l~ Jo ~n - éi - fle . ..,,..""_ r-11 !ten ·- č{ - ne ~j . '· 

ľ;z ~ m ienl<á.p somk_nk~ ""soliá, p so•dt~M. p Jl)lr! lrfkó, u sokrí 

~.t: 
~Yf' kf ) ':. : ' 

<Ť.J:~ 
.P .som lenW: 

J.ľ. !... . .L 
.fl) JORI knkJ: 

! ~ 

1 n 11 
"1"' l<ól 

~ --
~-

. . . 

Bejamin Britten bol vyznamenaný zlatou 
medailou Londýnskej královskej filhar
monickej spoločnosti. - Teo Otto dostal 
umeleckú cenu mesta Zúrichu za rok 1961. 

* * * DirigentSká súťaž pre mladých dirigen-
tov od 20 do 30 rokov sa uskutoční v Ko
penhagen. - Na medzinárodnej dirigent
skej súťaži Dimltri Mitropoulosa df?Stali 
zlatú medailu šiesti dirigenti: Edo de 
Ward (Holansko), Jacques Houteman 
(Francúzsko), Ricardo del Carmen (Gua
temala), Niklaus Wyss (švajčiarsko), Ja
mes Depriest a Lawrence Smith (USA). 

* * * 
Medzinárodnú cenu Edison, udefovanú 

holandskými kritikmi, dostali koncom mi
nulého roku Mstislav Rostropovič a Svia
toslav Richter za nahrávky Beethoveno
vých sonát. - Firma Dekka vydala prvú 
platňu ~ názvom Zobrané pochody a tan
ce W. A-. Mozarta. · 

* * * Hans · Werner Henze napísal Piesne 
o ostrove podra lngeborga Bachmanna pre 
zmiešaný sbor, portativ, dve violončelá a 
bicie nástroje. Premiéra je naplänovaná 
na máj t . r. 

* * * Od 23. novembra do 4. decembra t. r. 
sa v Helsínkách uskutoční medzinárod
ná Sibeliova husrová súťaž. Zúčastniť sa 
na nej môžu huslisti narodení medzi r . 
1932-1948. 

* * * 
Mladý rumunský skladater ·Corneliu Ce

zar napísal operu Galileo Gaiilei podla 
rovnomennej · Brechtovej hry. Opera bude 
mať premiéru v Bukurešti. - Heinz Rott
ger v spolupráci s Edi Weber-Frjedom na
písal operu Cesta do Palerma. Dielo štu
duje opera v Dessau (NDR). . 

* * * 
Na vysokej hudobnej škole v Kolíne sa 

v januári otvorila trieda elektronickej 
skladby. Vedie ju Herbert Eimert, šéf 
elektronického štúdia západonemeckého 
rozhlasu. - V paláci Orslni v Ríme sa 
zriadila hudobná akadémia pod názvom 
Accademia Internazionale di Musica da 
Camera; vyučuje na nej o. i. Yehudi Me
nuhin, Caspar Cassado, Nadja Boulanger, 
Efrem Kurtz a Goffredo Petrassi. 

* * * Od 11. do 23. septembra sa v Buda-
pešti uskutočni ôsmy ročnik medzinárod-

nej interpretačnej sút aže. Tohto roku sa 
bude súťažiť v hre na drevené dychové 
nástroje: flauta, klarinet, fagot a v sú
borovej hre v dychovom kvintete. Veková 
hranica pre sólistov je 32 rokov, pre 
členov kvinteta 36 rokov. 

* * * 
Baletný súbor berlínskej štátnej opery 

hosťoval v januári vo Varšave s Pro
kofievovým Márnotratným synom, Ro
meom a Júliou, Siedmimi smrtelnými 
hriechmi malomeštiaka od Brechta-Wellla 
a Otrokmi Hohenseeho. - S Brecht-Weil
lovým baletom a s operou Vzostup a pád 
mesta Mahagonny od tých istých autorov 
sa berlínska Štátna opera zúčastni v máji 
na· záhrebskom hudobnom bienále. 

. * * * 
Poľský klavirista KazimierZ Morsld 

obdržal cenu Harriet Cohen Musica! 
Awards za výkon na Medzinárodnej sú
taži kráľovny Alžbety; vyznamenani boli 
o. i. tiež Alexander Slobodianik (klavír), 
Teresa Berganza (spev), Ayla Erduran 
(husle), Jacquellna du Pré (violončelo) . 
PoJský skladateľ Andrzej Panufnik sa 
stal nositeľom Sibeliovej medaily. 

* • • 
Don Rodrigo, opera Alberta Ginasteru, 

mal premiéru v Buenos Aires. Dej čerpá 
z obdobia maurských vojen v Spanielsku. 
- Francúz v New Yorku sa nazýva 
skladba Dariusa Milhauda, akýsi vedo
mý antipód k známej Gershwinovej 
skladbe Američan v Paríži. Milhaudovo 
dielo je však rozsiahlejšie: je to osem
časfová suita s programovými názvami. 
Premiéru diela pripravil bostonský sym
fonický orchester pod taktovkou Artu
ra Fiedlera; ten istý orchester ho nahral 
aj na platne - samozrejme, s Gershwi
novou skladbou. 

••• 
U Thant požiadal Benjamina Brittena, 

aby skomponoval kratšie sborové dielo 
pri príležitosti 25. výročia založenia Spo

·Iočnosti národov. Okrem toho píše Brit
ten skladbu pre violončelo určenú Rostro
povičovi a cyklus piesní pre Dletricha 
Fischera-Dieskaua. 

•• * 
Gerhard Rudolf Bauer, prvý dirigent 

Drážďanskej filharmónie, bol vymenova
ný za hudobného riaditeľa Státneho di
vadla v Chemnitzi. Je nástupcom gene
rálneho hudobného riaditeľa Gerda Bah
nera, ktorého povolali do Komickej ope
ry v Berlíne. 
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26. marca sa v Dome SCSI' v Bratislave 
uskutočnilo hudobné matiné krajských 
krajských organizácií SSS. úvodom zahral 
V. Tichý Imagini T. Hirnera; dalej zazneli 
Hatríkove Kontrasty pre husle a klavír 
v podani K. Petrócziho za sprievodu au
tora, Grešákovo Concertino pastorale pre 
hoboj a klavlr (M. Ježo-ľ.. Marcinger), 
cyklus piesní Vysoké letné nehe M. Vi
leca zaspieval M. Bozdech za sprievodu 
Z. Strnadovej-Paräkovej a M. Ježko, L. 
Šoka a E. Bombara predniesli Skladbu pre 
3 dychové nástroje l. Paríka. 

* * * 
V rámci záhrebského Biennale uspo

riadali výstavu skladieb zapísaných no
vou notáciou, ktorá sa akýmkoJvek spô
sobom odlišuje od tradičnej. Na výstave 
boli aj ukážky skladieb slovenských skla
dateľov Ladislava Kupkoviča a Petra Kol-
mana. 

* * * 
V rámci koncertov Akadémie ftir Mu

sik und darstellende Kunst vo Viedni 
odznel dňa 30. apríla t. r. koncert z pies
ňovej tvorby slovenských sldadateľov -Eu
gena Suchoňa, Jána Cikkera a Otta Fe
renczyho. Účinkovali rakúski umelci. 

* .. .. 
Baletný súbor divadla J. G. Tajovského 

v Banskej Bystrici usporiadal koncom 
marca a začiatkom apríla päť baletných 
večerov s baletom Andreja Očenáša Vr
chárska pieseň vo Wittenbergu, Wolfene 
a Luckenwalde. Spoluúčikoval orchester 
wittenberskej opery pod vedením Jána 
Valacha. Dňa 6. apríla usporiadalo česko
slovenské kultúrne stredisko v Berlíne 
besedu so skladateJom Andrejom Očená
šom, ktorý sa na predstavení zúčastnil. 

* * * 
Začiatkom apríla odcestovala do Kije

va niekoľkočlenná delegácia pracovníkov 
Cs. rozhlasu v Bratislave v rámci družby 
oboch rozhlasových staníc, ktoré budú 
uskutočňovať výmenu programov v čo 
najširšom meradle. 

* * * 
Dňa 22. apríla odcestovala do Poľska 

trojčlenná skupina mladých slovenských 
umelcov: klaviristka Terézia Horáková, 
speváčka Darina Markovičová a violon
čelista Peter šochman. Umelci uskutočnili 
v oblasti Štetína a Kašalína 7 koncertov 

z tvorby slovenských skladateľov. V pro
gramoch ich koncertov sú diela Eugena 
Suchoňa, Jána Cikkera, Alexandra Moy
zesa, Mikuláša ·schneidra-Trnavského, 
Frárttiška Babuška, Milana Nováka a dal
ších. 

• * * 
Koncom marca odcestoval dirigent Sto- . 

venskej filharmónie Ladislav Slovák na 
vyše polročný pobyt do Austrálie, kde je 
angažovaný ako dirigent rozhlasového or- ~ 
chestra spoločnosti ABC. Predvedie tu 37 
rozhlasových i verejných koncertov. Okrem 
Symfónie in C od Ilju Zeljenku odosiela 
Slovenský hudobný fond pre potrebu au
strálskeho rozhlasu partitúry a materiály 
Serenády pre sláčikový orchester od Eu- • 
gena Suchoňa, Prelúdia pre orchester od 
Františka Babuška a Spomienok od Jána 
Cikkera. 

"' * * 
Slovenské kvarteto dostalo ponuku na 

vyše tridsať koncertov v Kanade a v USA. 
Koncerty sa uskutočnia začiatkom budú
cej koncertnej sezóny. 

* * * 
Na koncerte komorného súboru symfo

nického orchestra Rádio-Televízie v Zá- · 
hrebe bola l . marca predvedenä skladba 
Jozefa Malovca Malá komorná hudba. 

.. * * 
Koncert komorného združenia Hudba 

dneška 10. marca v ľ.ubfane hodnotí slo
·vinská tlač vefmi sympaticky. Najmä den- · 
ník Delo sa podrobnejšie zaoberá sklad
bami slovenských skladatefov, ktoré na 
koncerte odzneli. 

* * * 
Predvedenie Zeljenkovej skladby Oswi~

cim pripravil bullapeštiansky rozhlas. Kan
táta sa predviedla v maďarskom preklade. 

* * * 
Celovečerný dokumentárny film našej 

výroby Stretnutie s elektronickou hud
bou od · Nju Zeljenku mal premiéru 
v Moskve 5. mája t. r. 

* * • 
Koncertný zájazd Niny Hazuchovej a 

Kláry Havlíkovej v druhej polovici mar- _ 
ca do Juhoslávie mal mjmoriadne pekný 
ohlas najmä v Novom Sade a Petrovci, kde 
sa koncertov zúčastnili aj početní Slo-
váci. 

* * * 
Slovenské kvarteto odcestuje v auguste 

na koncertný zájazd do Nemeckej spol
kovej republiky, kde okrem diel sveto
vých skladateľov predvedie aj Sláčikové 
kvarteto Ota Ferenczyho. 



Jubilejná 

20 
nášho hudobného 

života 

LADISLAV BURLAS 

Dovolím si začať tieto úvahy spomienkami. Ako študent prišiel som rok 
po skončeni vojny do Bratislavy a vtedy som rpo prvý raz v živote počul 
symfonický orchester na profesionálnej úrovni. Bolo to v Redute, kde 
v terajšej koncertnej sále bolo súčasne kino ošarpaného výzoru s vŕzga
júcimi stoličkami. Na koncerte nebola ani tretina miest obsadená. 

V tých časoch som zachytil záverečnú fázu "zakladateľského" procesu 
slovenskej hudobnej kultúry, no fázu o to intenzívnejšiu a - možno 
smelo povedať- revolučnú. Bol som svedkom toho, ako sa obnovil por-ia
dok v evakuovanej knižnici Seminára pre hudobnú vedu a ako sa v tejto 
disciplíne začínalo nanovo. Bol som svedkom zrodu rprepotrebných inšti
túcií, bez ktorých sa vyspelá kultúrna spoločnosť nezaobíde. Zažil som 
každú "povojnovú" premiéru novej slovenskej skladby - aj keď sme sa 
(ako študenti) vkrádali do koncertnej siene a opery bez lístka. Každ~! 

úspech či neúspech sme intenzívne prežívali, porovnávali, hodnotili. Ne-
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možno nespomenúť prvé koncerty novozaloženej Slovenskej filharmónie, 
prvé vystúpenie SĽUKu y Banskej Bystrici, prvé povojnové hudobné 
knihy, partitúry! 

Pamätám sa, ako sa to potom kdesi v polovici 50. rokov "prevalilo" 
tak, že už málokto z nás mohol získať podrobnejší prehľad o tvorivej 
činnosti a málokto stačil obsiahnuť všetky hudobné produkcie .Bratislavy. 
Pohyb nastal na celom Slovensku ... čoskoro sa všetko, čo vznikalo pred 
našimi očami, stalo samozrejmým. Keď naši mladší kolegovia vstupovali 
do života, prijímali už t ieto skutočnosti ako samozrejmé a nemožno sa 
diviť, že čoskoro vedeli aj odhadnúť, čo nám ešte chýba, čo nie je dosť 
dobré - proste stavali si ďalej nové túžby a čoskoro aj úlohy. Taký je 
život! 

A teraz, keď sme dovŕšili dvadsať rokov povojnového vývoja, je dobre 
vrátiť sa takto v spomienkach k jeho začiatkom a nájsť tie .,nesporné" 
výsledky v čase, keď sa o všeličom z tohto vývoja diskutuje a keď sa 
názory na mnohé otázky odlišujú. Pokúsim sa teda zhrnúť, v čom vidím 
základný prínos vývoja našej hudobnej kultúry posledných dvadsiatich 
rokov. 

Vznik nového hudobného publika. Kto sa vie rozpamätať na pomerne 
malú návštevnosť hudobných produkcií •po vojne a uváži, že dnes bežia 
frekvencie Slovenskej filharmónie týždenne ,s jednou reprízou, dá mi za 
pravdu, že BraHslava si vychovala stabilné koncertné publikum a že 
veľký podiel na ňom má mladá generácia. Zavše prejavujeme svoju opráv
nenú nespokojnosť, že naša rodiaca sa socialistická spoločnosť nespravila 
v oblasti hudobnej výchovy všetko, čo bolo v jej silách. No jednako nie
koľko desaťtisíc ~iarkov na Ľudových školáoh 'Umenia a toto nové kon
certné publikum, tých vyše 2000 čitateľov časopisu Slovenská hudba 
a 5000 (v celoštátnom meradle) časopisu Hudební rozhledy, členovia 
Kruhu priateľov umenia, poslucháči Ľudových univerzít atď. - je r eálna 
báza, na ktorej možno budovať ďalej. Radi by sme videli plné opery, 
rovnomernejší rozvoj hudobných produkcií na celom Slovensku. Jedno
ducho: tempo a rozsah tohto procesu nás neuspokojuje. Predsa len, čo 
sa už dosiahlo, je reálny úspech. 

Slovenská hudobná tvorba zaujala dôstojné miesto v slovenskej kultúre. 
Je známe, že slovenská hudba sa nemohla primerane rozvinúť v dobách 
národnostného a sociálneho útlaku predovšetkým pre nedostatok potreb
ných inštitúcií, potrebnej ekonomickej zákládne atď. Slovenskú kultúru 
dlho reprezentovala iba slovenská literatúra, potom slovenská literatúra 
a výtvarné umenie. Teraz je tento obraz vyrovnanejší a v každom prípade 
treba doňho započítať aj hudbu; hlavne preto, že si to vydobyla umelec
kými činmi. 

v slovenskej hudobnej kultúre prebieha proces extenzifikácie a inten
zifikácie. Týka sa to nielen oblasti koncertného publika, ale aj sféry 
interpretačnej (súbory, orchestre, spevoherné scény, tendencia zvyš~v~~ 
úroveň a nároky) a hudobnej tvorby. Je viac skladateľov a zvysuJU 
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sa nároky na úroveň tvorby. Tlak z "nadbytku" priemerných skladieb 
vyžaduje čor.az náročnejší prístup k tvorbe v akomkoľvek žánri. Máme 
nesporne vysokú úroveň v tzv . . špičkovej tvorbe, no badateľne sa zvyšuje 
štandard celkového priemeru tvorby. Rovnomerné rozloženie síl preniká 
temer do všetkých hudobných žánrov, k toré sa u nás pestujú. 

Momo povedať, že tento proces je všeobecným svetovým trendom. No 
u nás získava špecifické socialistické črty. Na jednej strane je to finančná 
podpora rozvoja koncertného a operného života. Na každú vstupenku 
dáva štát u nás priemerný príspevok v .sume 20 Kčs. Okrem právnej 
ochrany autorstva prispieva štáť na rozvoj hudobnej tvorby hudobnými 
fondami a treba povedať, že to nie sú malé sumy. Ideovo sa riadi hudobná 
tvorba a interpretačné umenie prostredníctvom umeleckých sväzov. To 
všetko sú potenciálne predpoklady pre to, aby ciele kultúrnej politiky 
v oblasti hudby bolo možné dosiahnuť čo .najrýchlejšie. 

Rozvíja sa muzikologické bádanie a neustále stúpa počet vyda:ných hu
dobných publikácií, a to tak knižných, ako aj notových. Rastie celkový 
objem nákladu. Postupne sa zatína bádať v takých disciplínach, aké sa 
u nás doteraz nerozvíjali. 

Slovenská hudba je štýlove stále diferencovanejšia. Najpodstatnejšou 
črtou tejto diferenciácie je nástup skladateľov .,druhej vlny" v 50: rokoch, 
zásluhou ktorej ,sa 1slovenská h udba vyrovnáva ·s niektorých smermi 
a podnetmi svetového vývoja. Táto skutočnosť nesie so sebou nielen nové 
kompozično-technické problémy, ale aj estetické a ideové. Nová orien
tácia slovenskej hudby nemôže byť totiž len problémom novej matérie 
a nového zvuku. Je to otázka oveľa hlbšia, vychádzajúca z úloh vytvoriť 
umenie hodné našej doby: byť jej svedkom i jej tvorcom. že sme dozreli 
na riešenie týchto úloh, t reba vidieť aj v súvise so skutočnosťou, že slo
venská hudba dovŕšila svoju konštitúdu ako novodobá národná kultúra; 
proste si takúto orientáciu môže dovoliť bez rizika ohrozenia svojej exis
tencie. Niet vari vášnivejšie predebatovávanej témy, ako je práve táto, 
hoci som presvedčený, že spomínané otázky môže vyriešiť iba umelecká 
prax, a nie spory. Je pravdepodobné, že nový vývoj si aj naďalej bude 
hľadať svoju špecifiokú slovenskú cestu, i keď sa to nebude diať iba na 
tej štýlovej báze, na ktorej nová s lovenská hudba vznikala. Tvorba posled
ných rokov vydáva už o tom svoje svedectvo. 

Bilancujeme dvadsaťročný vývoj a každý z nás cíti tvorivou energiou 
nabitú prítomnosť. Hľadíme nielen na diferenciáciu a rozvoj ~lovenskej 
hudby, ale pozorujeme aj mnohé integračné črty s českou hudobnou 
kultúrou, a to bez akýchkoľvek náznakov zániku národných čŕt slovenskej 
hudby. Zdá sa nám to všetko samozrejmé a prirodzené. 
Hľadíme na ďalší rozvoj hudobnej kultúry v socialistickom českoslo -

· vensku s dobrými p erspektívami. Máme všetky predpoklady získať čoraz 
väčšie a širšie zázemie pre našu hudbu doma i v zahraničí. 

Takä je atmosféra jubilejného dvadsaťročia nášho hudobného vývoja. 
Ladis l av Bur l a s 
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20 ROKOV 
slovenskej hudobnej tvorby 

V DISKUSII 
I 1945 

1948 
Nutnosť nového pohľadu na vývoj našej spoločnosti za uplynulých dvadsaf 

rokov si vynút i lo nedávne poznanie krutej pravdy o jeho deformáciách. členovia 

Sekcie hudobných vedcov a kritikov d iskutovali pravidelne v priebehu tohto roku 

o jednotlivých etapách vývoja slovenskej hudby. Cieľom besied nebolo vytvori( 

novú koncepciu vývinu slovenskej hudby, ale umožniť platformu pre otvorenú 

diskusiu a výmenu. názorov, ktorých rozdielnosť nás dnes viac teší , ako znepoko

juje. Na besedy boli pnzvaní i samotní skladatelia, aby m ali možnosť potvrdiť, 

opraviť, alebo nesúhlasiť s názormi t eoretikov a kritikov na ich miesto vo vývoji. 

Počnúc týmto číslom predkladá redalécia svo jim čitateľom na pokračovanie stručný 

výťah zo stenografického záznamu uvedených diskusií. Tak ako besedy, ani my 

si nerobíme f árok na vynášanie definitívnych súdov. Chceme iba zaznamenať 

dnešný stav názorov na niekedy až veľmi pálčivé ot ázky, chceme podporiť dnes tak 

prepotrebnú diskusnú atmosféru a nakoniec, ale nie v poslednom rade, chceme 

podnietiť na rozmýšľanie o etape, ktorú sme práve dožili. Lebo t oto premýšlanie 

v slovenskej hudbe dnes ešte len začína. 

LADISLAV MOKRÝ 

Ťažko mi vravieť o rokoch 1945-1948, pretože musím hovoriť o udalostiach, ktoré 
s om sám neprežil, pred rud'mi, čo ich sami tvoríli a žili. A preto sa budem viac oriento
vať na formulovanie ot ázok než na to, aby som sa pokúsil na ne nejako ucelene odpo
vedať. Vyšiel by som z faktu, ktorý na prvý pohľad sa bude zdať nezvyklS·, z práce, 
ktorä vyšla v novembri 1945, zo štefánkových Základov sociografie Slovenska. Knižka 
má samostatnú, asi 40-stranovú kapitolu o slovenskej kultúre, kde sa o slovenskej 
hudbe píše j e d i n o u· vetou. V stati o knižnej produkcii sa konštatuje, že vyšli aj 
publikácie hudobné, ktoré vlastne znamenajú čosi c elkom nové v slovenskej kult úre. 
To je skoro dos lovne veta, ktorú tam štefánek venuje s lovenskej hudobnej kultúre. 
Palo by sa povedať, že toto konštatovanie na prahu obdobia, o ktorom dnes chceme 
hovoriť, vyplývalo zo štefánkovej n einformovanos ti, no mne sa zdá, že predsa len do 
značnej miery verne vystihovalo postoj slovenskej inteligencie, n emyslím už celého 
slovenského národa, ale aspoň jeho špičky, k hudobnej kultúre. To znamená, že to, 
čo dovtedy slovenská hudba vytvorila, sa len v minimálnej miere prenieslo do vedomia 
s lovenského národa ako organická súčasť národnej kultúry. U väčšiny slovenských 
vzdelancov slovenská kult úr a sa rovnala literatúre a školstvu. A keď si teraz porovnáte 
knižku, ktorú o podobných · problémoch v roku 1921 vydal Ján Lajčiak (Slovens~~ 
a k ultúra) , zistite, že vo vedomí ľudí (i vzdelaných) sa za tie časy podstatne mc 
nezmenilo. Bolo t o skutočne tak, alebo tí ľudia nevideli? Myslím, že najskôr platí, 
že to, čo sa fakticky už. dovtedy odohralo v oblasti slovenskej hudobnej tvorby, hlavne 
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zásluhou generácie, kt orá nastupuje v tridsiatych rokoch; ešte neprerástla o~ruh 
úzučkého kruhu hudbymilujúceho publika. Ešte sa organicky nevčlenilo do kontextu 
národnej kultúry. Možno, že to znie vermi príkre , ale existuje vi~c faktov, ktoré to 
potvrdzujú. Pravda, ak máme dnes vychádzať z toho faktu konštatovaného v roku 
1945 Štefánkom a porovnať so situáciou, v akej sme teraz, tak myslím, že práve to 
je jeden z najpodstatnejších prínosov tých posledných dvadsiatich rokov, že sa naša 
hudba včlenila do slovenskej národnej kultúry vo vedomí näroda. Dne s u ž s l o -
v e ns k ý nár od v ie, ž e existuje s l o v e ns k á hudobn á k. u l túr a. Je 
to aspekt, ktorý sa v prvej chvíli zdá možno paradoxný, ale predsa len zaváži. Sme 
síce zvyknutí trochu imanentne posudzovať vývin hudby a konštatovať, povedzme, že 
v tom roku vznikli tie skladby a v nasledujúcom iné, ale z hľadiska kontextu sloven
skej kultúry je pravda, že s lovenská hudba: až po -roku 1945 - prirodzene, na základe 
toho, čo vytvorila už predtým - začala získavať predpoklady preniknúť š iršie· do 
vedomia slovenského národa. Je pravda, že aj dnes je to ešte velmi protirečivý fakt, 
pretože u mnohých prísluš níkov tohto národa slovenská hudba je známa len tým, že 
exist uje SĽUK alebo tá čl oná opera, či, povedzme, meno Moyzes atď. No oproti tomu, 
čo bolo v roku 1945, keď tieto veci pre širšie spoločenstvo takmer neexistovali, sa od 
roku 1945 predsa len uskutočnilo strašne veľa. 

Teraz je otázka, čo sa vlastne odohralo v tej prvej fáze, čo sa stalo· z hľadiska 
ustálenia postavenia slovenskej hudby medzi rokmi 1945-1948. 'Myslím, že je dobre 
vyjsť zase z niektorých faktov, ktoré nebudú výlučne hudobné. Treba si totiž uve
domiť, že oslobodenie, ktoré, prirodzene, nemohlo od základu zmeniť s ituáciu v našeJ 
hudbe, mechanicky neprinieslo prevrat v hudbe, s amo .osebe predsa len začalo vytvárať 
nové spoločenské podmienky pre hudobnú tvorbu. Nové napríklad v tom, že sa mohol 
začať obnovovať československý kultúrny kontext. Jedna z otázok, ktoré ma zaujímaj iii 
j e práve tá, ako sa toto prejavilo hneď po oslobodení. Zdá sa mi, že po oslobodení bola 
dosť odlišná situácia od tej, v akej sa tento kontext vytváral do r oku 1939. Vtedy· totiž 
slovenská tvorba existovala viac-menej ako odvetvie Novákovej alebo pražskej školy, 
Naproti tomu za vojny, keď sa slovenská hudba v nútenej izolácii neprestala vyvíjať, 
ale práve naopak, predovšetkým v prípade Jána Cikkera zaznamenala veľmi prudk·ý 
vývoj, sa vytvorila situácia, že od roku 1945 už nemusel platiť vzťah učiterov a mladýci! 
žiakov, ale začali sa vytvárať podmienky pre partnerstvo, pre zrovnoprávnenie dvoch 
hudobných kultúr. Inými slovami, ak sa v roku 1945 znovu vynára problém českoslo..! 
venského kontextu v hudobnej oblasti, tak už v podstatne inej situácii. Samozrejme 
nie je to všade rovnako intenzívne, pretože je isté, že to, čo plati o tvorbe, sa ešte 
nedá vzťahovať na koncertné umenie, na školstvo a mnohé iné oblasti. Ale tvorba 
predsa len - ak ju konfrontujeme so súčasnou tvorbou českou - stojí v celkom inej 
sit uácii v roku 1945, n ež bola v roku 1939, aj preto, že popri skla"dateľoch, ktorí sa 
presadili v tridsiatych rokoch, za vojny začali dozrievať ďalší príslušníci tejto gene
rácie. Teda okrem Cikkera prichádzajú Kardoš, Očenáš, Jurovský, ktorí po vojne už 
vytvárajú š iršie skladateľské zázemie. Tít o potom pre ďalší vývoj našej hudobnej 
kultúry zohrali veľkú a rozhodne pozitívnu úlohu. 

Pokiar ide o ost at n é odvetvia našej hudobn ej kultúry, netreba o nich hádam teraz 
podrobnejšie hovoriť ; chcel by som povedať len toľko, že v r oku 1945 ešte stále bola 
aktuálna otázka, ako dovŕšiť profesionalizáciu našej hudobnej kultúry. Spomeňme 
prípad ~yt~orenia filharmónie alebo Vysokej školy múzických umení ; zdanlivo vec iba 
m štituc10nalna, v podstate skr ýva práve riešenie tohto problému, t eda problému 
dotvorenia základov profesionálnej hudobnej kultúry. To sa, pravda, odohralo, ako 
všetci veľmi dobre vieme, až v nasledujúcej f áze, až po roku 1948. Ale faktom ostáva, 
že ak aj zásluhou celéh o predchádzajúceho vývoja v roku 1945 skutočne u ž na pomerne 
širokej báze existovali základy profesionálnej hudobnej tvorby, nedalo sa to povedať 
o ostatných odvetviach. Vieme veľmi dobre, že k vyriešeniu tohto problému pr ispeli 
potom pr edovšetkým iniciatívne kroky skladatelov, podporované Novomeským. Ale 
faktom. zostáva, že istá roz~ornosť. vývoja tu zostala l po roku 1945. Dnes~ samozrejme, 
z hľadiska roku 1965 sa nam to Javí ako passé, ale v roku 1945 to ešte bol akútny 
spoločenský problém. Tým, že som použil slovo spoločenský, mimovoľne som naznačil 
jeden nový aspekt, ktorý napriek tomu, že sa s prvu navonok nejako prevratne neod
razil, pr~dsa len existoval. Je totiž zaujímavé všimnúť si, že SNR ako vrcholný národný 
orgán uz v roku 1945 konštatuje, že veci hudobné s ú vecami ver ejnými spoločenskými. 
To je kvalitatívne nový postoj k problémom hudby, ktorý sa hádam ~kamžlte nepre 
javil, no· vytvorenie štátn ej filharmónie alebo štátnej vysok ej školy atď., to všetko 
napo~on vyplývalo z koncepcie, ktorá sa presadila už v roku 1945. Takže to je predsa 
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len známka toho, že i v spoločenskej oblasti sa začali pripravovať predpoklady pre 
veľmi dôležité štrukturálne zmeny v celej hudobnej kultúre. 

Toľko azda na okraj toho, čo nás, samozrejme, zaujíma najviac, na margo situácie 
v tvorbe. Poviem teraz svoje súkromné stanovisko, ale bol by som rád, keby sa práve 
toto stalo predmetom diskusie. Nazdávam sa totiž, že pokiaľ ide o štýlovú, ai: aj 
s vetonázorovú orientác iu, obdobi~ 1945-1948 sa v l;JOdstate nevymyká z toho vyvo
jového trendu, ktorý sa začal v tridsiatych rokoch. Ze išlo viac o prehlbenie, o suve
rénnejšie formulovanie, o umelecky zrelš ie zvládnutie daných úloh, ale úloh, ktoré sa 
cítili v podstate už v tridsi~;~.tych rokoch. 

Už v minulej diskusii sme konštatovali, že to boli celkom špecifické úlohy, ktoré 
sa v mnohom líšili od toho, čo si v tom čase kládli výtvarníci, spisovatelia atď. V pod
stat.e je toto obdobie - 1945 -1948 - dovŕšením snáh o vytvorenie osnov národného 
štýlu, ktorý sa kvalitatívne 11.emení, a!e, ako som povedal, azda iba prehlbuje. To 
treba konštatovať, pretože donedávna sa hovorilo, že právé od roku 1945 dochádza 
k nejakej zásadnej zmene. Možno to, myslím, konkrétn~~šie ilustrovať tým, ~e si 
pripomenieme, aké asi skladby roky 1945 -1948 vyznaČUJ U. V roku 1945 napriklad 
Moyzes robí definitivnu verziu suity Dolu Váhom. Nie j e náhoda, že keď sa Moyzes 
vracia k staršej skladbe - podotýkam, to je jedno z jeho r eprezentatívnych diel -, 
skladbe, ktorá už pred vojnou mala úspech, ne mení podstatne jej koncepciu, iba na 
úrovni už zrelšieho umelca jej dáva definitívne črty. Očenáš vtedy robí prvú verziu , 
Vzkriesenia, vzápätí na to Cikker v roku 1946 končí Ráno (1944 -1946) . V tom ist om 
čase, a to je interesantné, Kardoš robí na jednej strane symfonickú báseň Moja rodná 
a na druhej strane už začína komponovať Klavírne štúdie, o ktorých sa ešte chcem 
zmieniť. Očenáš píše Pfúšť v roku 1946, zo štyr~dsiateho siedmeho sú Clkkerove Spo
mienky, Moyzesova IV. symfónia - dielo, na ktorom začal robiť údajne už za vojny, 
ale ktoré končí až po vojne , Kardošove Bagately sú z roku 1948, Očenáš robí tesne 
predtým cyklus symfonických básní Môjmu národu. 

To nie je, samozrejme, plný výpočet, myslím však, že i tak je výrazný prinajmenej 
v j ednom smere. V tomto období sa neobjavuje žiadne nové skladateľské meno, žiaden 
nový skladateľ, ktorý by bol podstat ne zasiahol do vývinu. Nebolo teda ani toho, čo 
by bol vniesol nejakú podstatne novú problematiku do vývinového procesu, išlo v pod
state o rozvíjanie koncepcií už starších. Preto preceňovať · napríklad význam sfukov
ských skladieb, ako sa to robilo pred časom, tvrdiť, že až v súvislosti s týmito prácami 
sa národný š týl nejako kodifikoval, je celkom nezmyselné, pretože sa ukáže, že i to 
tanečné, ktor é sa donedávna považovalo za jedinú oblasť, ktorú skladatelia ešte 
dovtedy n ezvládli a ktorú vraj zvládli hlavne v styku s folkloristickými súbormi, i to 
je v tomto období výrazne zastúpené. 

Išlo mi hlavne o konštatovanie, že to, čo generácia tridsiatych rokov považuje za 
svoju verziu národného štýlu, tam v podstate dospela už pred rokom 1943. To je to 
hlavné, čo som chcel zdôrazniť. Interesantné j e jedno, že Bokesovej sa zdalo v roku 
1947, že Concertino sa u Cikkera nejako vymyká z r adu, že to nejak do jeho vývoja 
nepatrí. Potom sa, pravda, ukázalo, že ide fakticky o nepochopenie nielen Cikkera, 
ale celej problematiky, čo táto generácia v podstate prini~sla. 

Rád by som vš ak upozornil hlavne na dve skladby. J ednak na Moyzesovu IV. sym
fóniu, kde je iste možné nájsť aj to f olklórne východisko, ale predsa len do značnej 
miery v abstrahovanej sublimovanej podobe, čiže t uná sa zreteľne objavuje snaha 
z platformy slohovej orientácie tejto generácie vytvorit štýl, ktorý by nebol iba 
lokálne zafarbený, ale ktorý by mal univerzálnejšiu platnosť. Druhá s kladba, to sú 
Kardošove Klavírne štúdie, ktoré sú pokusom nadviazať na to , čo robil voľakedy 
v Prahe u Nováka, resp. pokusom o slovenskú reakciu toho, čo reprezent uje v moder
nej hudbe na jednej strane Prokofiev a na druhej strane povedzme prvok Francúzov: 

Tým som sa dostal k ďalšej závažnej otázke. V roku 1945 sa vytvorili spoločenské 
podmienky pre to, aby sa skončilo s izoláciou, do ktorej sa celá naša kultúra dostala 
v období s lovenského štátu. Keď si všimneme napr. ruch v našej literatúre, možno 
tam celkom zr etefne sledovať, ako sa spisovatelia us ilujú . znovu nadviazať kontakt 
so svetom, získať informácie, čo sa vo svete ~eje. Vonkajším pr e javom toho sú napr. 
povojnové ročníky Pohľadov, kde Kusý a Rosenbaum celkom cieľavedome objednávajú 
informatívne články o modernej literatúre francúzskej, sovietskej, a nglickej atd'., 
aby sa vedelo, čo sa odohralo vo svete za ten čas, kým sme sa s ním nemohli stýkať. 
I literatúra sa viac alebo menej aktívne pokúša tent o kontakt znovu nadviazať 
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(Tatarka, Bednár spočiatku viac ako prekladateľ, potom aj ako prozalk), výtvarníci, 
tí mohli, pochopitelne, väčšmi nadväzovať aj na svoju predvojnovú orientáciu. Oproti 
to~'! . v s!?ve"':skej hu~be táto tend.encia taká výrazná nebola. Azda jediný pokus 
rozstnť štylov):l základnu r eprezent UJe Kardoš so svojimi Bagatelami. Zaujímavé je 
pritom to, že prvý výrazný "bartókizmus" sa v slovenskej hudbe objavuje až .po roku 
1945. Ja si však spomínam, že v tom čase Fer enczy ako kritik a publicistl\ začal 
v~hement;ne hlásať myšlie nJ.:u otvárania okien do sveta. Viem e, že vtedy existovala 
aJ polemika pod titulom Bella alebo Novák, a myslím si že s a tým nadštrkla reálna 
vývojov_á problematika slovenskej hudby, reálny problém ,' k t orý bol a je stále aktuál 
nou otazkou našej hudobnej kultúry. Problém tot iž, myslím, stojí t akto: či bázou 
alebo hranicou s lovenskej hudby sú slovenské pomer y alebo širš í kontext. Hovoril 
som už o tom, že po roku 1945 sa obnovili predpoklady pre československý kontext. 
Slovenská tvorba v roku 1947 zaznieva na Pražskej jari - to bol v tedy vážny a dôle
žitý európsky hudobný festival - a cez ňu sa dostáva opäť na medzinárodné fôrum. 
~ravda, vývoj po roku 1948 situáciu značne skomplikoval, ale pritom si myslím, že to, 
c o vtedy Ferenczy začal formulovať, bol a dodnes zostáva reálny problém vývinu 
s lovenskej hudby. · 

Bol_ by som r á d, keby skladatelia hovorili o tom, ako oni videli túto problematiku. 
Polemtka s Ferenczym bola dosť vyhrotená, pravda, k nejakým konkrétnejším výsled
kom nev!edl~, pretože r ok 1948 a nová estetická koncepcia nevytváral! pr edpoklady 
pre rozvttame p~áve tejto polemiky. Ferenczy, myslím, sa usiloval, aby si slovenská 
hudba ~acala klasť otázky, ktoré hýbu mysľami v šir šom s úvise. Generácia, ktorá 
v .to~ case reprezentovala slovenskú muziku, necítila túto problem~tiku zrejme t ak, 
ako JU formuloval Ferenczy, a lebo ju necítila natoľko vyhrotene. K <Talšiemu vývoj u 
P~~om. napriek istým pokus~m v tomto smere háda m nedošlo; až v dr uhej polovici 
paťdesJatych rokov sa vyt vara nová platforma pre to, aby sa tieto otázky znovu 
dostali vo väčšej miere na pretras . 

Aby som zrekapituloval svoje poznámky: Myslím, že je dobre uvedomiť si proble
~atiku rokov 1945 -1943 z niekoľkých aspektov. Predovšetkým z toho najvšeobecnej- · 
sieho aspektu, podielu hudobnej tvorby na národnej kultúre, že sa teraz začína pri
p~avovať istý zvrat v postavení s lovenskej hudby, zvrat, ktorý j e výsledkom celých 
tych 20 rokov, a le v · rokoch 1945-1948 sa začína pripravovať. 

Potom sa mi zdá, že je možné uvažovať o rom , či skutočne platí to, že r oky 
1945 - 1948 sú dovŕšením, resp. vyvr cholením tej fázy, ktorä sa začína v tridsiatych 
rokoch, a napokon otázka: Slovensko a európska alebo svetová hudobná kultúra, k torá 
sa tu znovu objavuje. · 

Mohli by ste ml oprávnene vyčítať, že som neakcentoval takú skutočnosť že po 
45. roku sa zdôrazňuje problematika spoločenská a ideová z nových hladísk · 'to r oz
h odne platí, ale zdá sa mi predsa len, že t u to vých odisko je ešte i sveto'názorove 
i umelecky na úrovni, r esp. na tých základoch, na ktorých v lastne táto generácia 
nastup.ovala už v tridsiatych rokoch. 

EUGEN SUCHOŇ 

Od 45: roku musela naša generácia aj organizačne všetko prebojovať. Ešte vtedy 
~ebolo ~u~oho, čo by za nás bol bojoval, a m ôžem povedať, či je to VšMU, či je to 
f tlharmoma , t o sme m y skladatelia museli vydupať. Okrem toho mysUm že 45. rok 
·prvý raz v dejinách stmelil umelcov a vedcov do j ednej or ganizácie, vzn!kia Umelecká 
a vedecká rada. K tomu dal podnet Bakoš. Je to vlastne pokračovanie Vedeckej syntézy. 
T~m srn: sa stretávali a m ôžem povedať, že to bola veľmi bohatá výmena názorov na 
vsetko, co sa na poli umenia a vedy u robil:J. Z Umelecke j a vedeckej rady vzniklo 
potom veľmi mnoho podnetov. 

LADISLAV MOKRý 

Pru: profesor, j edna otázka. Vy ste túto iniciatívu, takú spoločenskú, robili a j 
predtym. Po 45. roku sa to robilo ťažšie a lebo ľa"hšie? 
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EUGEN SUCHOŇ 

Oveľa ľahšie, lebo bola nádej, že všetko vydupáme a prebojujeme. Nebola už vojna. 
Môžem vám povedať, že keď sme boli na prvej návšt eve na národnom výbore, bol tam 
Fraňo Kráľ, ktorý nás prija l s otvoreným náručím a hovoril : poveilzte všetko, čo 
chcete. Tak isto Poničan: len napíšte, čo chcete, a my to budeme držať v evidencii. 
No, pravdaže, písali sme. Janko Strelec robil obrovské plány. On chcel koordinovať 
všeobecnovzdelávaciu výchovu. Okrem toho prvá schôdzka v súvislosti so vznikom 
Slovenskej filharmónie bola v 45. roku. Šimák so Strelcom vypracovali štatút, už 
vlastne aj návrh zákona; ich koncepcia vtedy bola taká, že najkvalitnejší orchester 
v Bratislave, orchester rozhlasu, by sa mal poštátniť. A môžem povedať, že Novo
meský t úto koncepciu prijal, a le mal veľkorysejšiu predstavu: nie z rozhlasu utvorit 
štátny orchester, ale nový orchester - Slovenskú filharmóniu. Pravda, pot om z toho 
boli trenice, lebo kým bolo tak, že rozhlas bude poštátnený, zatiaľ rozhlas šiel s nami, 
no len čo sa vyniesol zákon a povedalo sa : filharmónia bude samostatné teleso, roz
hlas v tom okamžite videl konkurenciu a začal túto vec fakticky ignorovať. Potom 
bol vypísaný konkurz, a len čo sa dozvedeli, že na čele filharmónie bude Talich, vznik_?! 
taký nával, že len trombonistov sme skúšali až 16. Len to by som chcel povedať, ze 
v 45. roku bolo už temer všetko pripravené; že sa to uskutočnilo po 48. roku, to na 
veci nič nemení, ale tá iniciatíva skladateľov ako takých, tá sa prejavila už v ~5. roku. 
Fakticky 45. rok je takým koreňom, z ktorého potom vyrastal t en mohutny strom, 
ktorý dnes, chvalabohu, už takto bujne kvitne. 

_ A teraz druhá vec. Otázka vytvorenia národného štýlu. Myslím, že ani Bellovi by 
sa t o nevidelo , že by ste presne chceli stanoviť , kde sa to začína. Ja myslím, že každý 
slovenský skladateľ túžil po t om, aby našiel slovenský národný štýl. Počnúc Jánom 
Levoslavom Bellom, aj naši venčekári sa o to usilovali. Nemôžu za to, že sa im to 
nedarilo, ale to úsilie tu bolo. 

LADISLAV MOKRÝ 

Myslím, že je iný váš typ a iný je napr. Schneidrov typ. A ja sa n(!zdávam, že 
tento typ v podstate už v zrelej podobe existoval v t om období 1945-1948, čiže po 48. 
roku už nijaké podstatné nové črty do tohto národného štýlu nevnikli. 

EUGEN SUCHO~ 
Myslím, že už Kafenda bol na správnej ceste, keď pred prvou svetovou vojnou , 

vlastne v školskej práci, narazil na t en problém vo finále z čelovej sonáty. Fakticky 
jemu sa už hádam predsa ien darilo prelomiť to diletantské úsilie, ktoré robili venče
kári. I keď to robil celkom inou formou ako Schneider- Trnavský, t eda náročnejšou for
mou, predsa tu bolo čosi, na čo sme mohli nadviazať. A Kafenda, to už nie je Novák. 

JÁN CIKKER 

To nie je žiadna klasifikácia, čo chcem povedať. Predsa prof. Suchoň, Moyzes 
a moja maličkosť, sme pr išli sem do Bratislavy a my sme študovali v Prahe. Kdežto 
Kardoš, Jurovský, tí už boli žiakmi prof. Moyzesa, takže to je vlastne t á generácia, 
ktorá bola vychovaná už žiakmi Prahy, a to veľa veci vysvetlí. Takže oni museli pre
konať ešte i vplyv svojho učiteľa, potom vplyv Prahy, os tatných smerov atď. 

Pokiaľ ide o styk s cudzinou: Neboli sme na tom tak celkom zle. Jednak to, že sme 
boli blizko Viedne, okamžite sme študovali všetko, čo tam vyšlo. Ja sa pamätám, že 
Schonbergove partitúry, len čo vyšli v Univerzálke, už boli v Bratis lave a my sme 
všetky veci hltali a poznali sme ich . 

LADISLAV MOKRÝ 

Bol som zvedavý na to, ako sa využili tie možnosti, ktoré sa po vojne vytvorili, 
lebo za vojny predsa len tu bola nútená izolácia? 
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EUGEN SUCHOŇ 
My sme sa totiž nedali izolovať. Myslím, že my sme boli akousi výnimkou. Hovorí 

sa totiž, že inter arma silent musae, a tu na Slovensku to vôbec nebolo badať. Všade 
inde to však nejako stagnovalo. Naopak, ja myslím, že t u bola intenzívna činnosť 
A akosi sme cítili, že treba všeličo dohnať. 

VIERA ŠEDIVÁ 
Ja by som sa chcela opýtať, či orientácia k národnému v hudbe sa za tzv. sloven

ského š tátu prejavovala s pontánne, alebo z pocitu povinno>ti či pod nátlakom? 

ERNEST ZAVARSKY 
Pár slov na otázku s. šedi·1ej. Či bol nejaký nátlak. Naopak. Ja som bol vtedy 

v rozhlase. Bol som prijatý ako referent pre slovenskú hudbu s tým, aby som ju 
popularizoval. A vtedy, možno povedať - nevy::;vetl'ujte si to zle - ale nikdy nemali 
s lovensk! skladatelia tol'ko možnost.! počuť svoju hudbu ako vtedy, pretože celá 
oblasť, povedzme, francúzskej, ruskej a americkej hudby, to všetko bolo odrezané, 
a tak sme zostali prakticky na nemeckej hudbe, trochu maďarskej, taliamkej a dosť. 
A my sme mali v referátoch u ložené zvyšovať p ercento s lovenskej hudby na najvyššiu 
možnťí mieru. Len jediný kaz to malo - že pri tom bola aj cigánska hudba. A keď 
sme tťí fumigovali, nemuslm tu vysvetľovať prečo, keď sme ju ·po t ej 10. hod. nechceli 
zaraďovať, tak nám hrozila Ilava. To bol jediný kaz celej veci. Ale môžem povedať, 
že .> takým nadšenlm sme vítali tie _prvé koncerty Babuškove a potom Baranovlčove, 
to dnes neexistuje. 

EUGEN SUCHOŇ 
Ešte voľačo o Novomeskom. Pozrite sa, v 46. roku bola prvá Pražská jar. Viete, 

čo vybojoval Novomeský . . Prvá Pražská jar nemala vôbec na programe slovenské 
skladby. Zásahom Novome>kého na prvú Pražskú jar sa dostal jeden kompletný sym
fonický koncert a dva komorn,é koncerty. Tak proste Novomeský vzal tak energicky 
otázku hudby a potom trval na tom, aby aj v 47. r oku tam bol samostatný s lovenský 
program, v 48. roku dokonca tam bol ~alm ešte s rozh lasovým sťíborom, takže vidno, 
že naozaj v tomto zbližovanie čechov a Slovákov nebolo len fr ázou. 

JOZEF KRESÁNEK 
45. rok prinie>ol do republiky asi takéto nové tendencie : v čechách ťížasne silný 

odpor p roti nemeckej hudbe. To sa dalo pozorovať na všetkých , či to už bol Jirák, 
Boi'kovec atď., na generácii t ýcht o rudi. A išlo to tak ďaleko, že sa niekedy popierala 
úplne nemecké umenie až do tej miery, že sa nesmel hrať Beethoven. Neviem, či sa 
niekto pamätá na tieto veci. Takže fakticky zase to bolo vel'ké odlúčenie od nemeckej 
hudby a stále ešte nedostatok riadnej orientácie i na ostatné európske kultúry, takže 
preto bolo to s lovemké také silné, lebo ešte nebola možnosť takého silného kontaktu 
a nadviazania kontaktov. Ináč, čo sa ty'"ka českého a slovenského styku , v tom čase 
som sa rozprával s t ými ľuďmi, oni z českej >trany sa na nás dívali už ako na celkom 
cudziu kultúru. Do 39. roku to bola československá kultúra, odnož českej kultúry, 
a teraz sa na to dívali ako na vyložene slovenskťí vec. 

PETER FALTIN 
My>llm, že tu sa teraz objavil veľmi interesa ntný nový aspekt, totiž to, že v 48. -49. 

roku prišli Zimmer a Ferenczy. To sú· po veľmi dlhom čase prv! - ako sa hovori -
l_!lladi skladatelia, ktorl mali celkom zreteľne snahu prisť s novými odlišnými kvalitami. 
Ze to nemohli realizovať, to zrejme neboli vina ich samých, ale t o bola vina okolností, 
v ktorých sa o ten sólový únik v podstate pokúšali. V 48.-49. roku už nebola pre to 
platforma. Ale myslrm, že o týchto veciach bude treba hovoriť v ďalšej súvislosti. 
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L!DISL! V MOKRÝ 

"Vedeme si čile?" 
20 rokov slovenskej muzikológie 

Zdá sa mi, že pokus o bilanciu toho, čo 
dosiahla (v pozitívnom i zápornom zmysle) 
slovenská muzikológia od oslobodenia, nie 
j e dnes aktuálny iba preto, že v tomt o 
r oku oslavujeme veľmi významné výročie 
oslobodenia a v súvislost i s ním robíme 
vo všetkých oblastiach s úvahu toho, čo 
naša socialistická spoločnosť vykonala, ako 
sa rozvíjala a z akých východísk štartuje 
do ďalšieho vývinu. Dvadsať slobodných 
rokov znamená pre mňa etapu, ktorá 
v pravom zmysle slova slovenskú hudob
nú vedu nielen konštituovala, ale vytvorila 
i predpoklady pre to, aby sme dnes na 
základe dosiahnutého zvážili, ktoré sú jej 
najkonkrétne jšie ciele a ú lohy a čo m áme 
na ich splnenie k dispozícii. 

V nadpise týchto poznámok k sit uácii 
slovenskej hudobnej vedy cit ujem z cha·· 
rakteristiky, ktorú nájdeme v prehľade 
súčasného československého muzikologic
kého bádania v práci Jifíh o Fukača "0 st u
diu hudebni vedy" (1964, str. 33) : "čile 
si vede i mladá s lovenská musikologie , 
sousti'edena zvlášte kolem bratislavských 
odborných pracovišť." Ak som za Fuka
čovým názorom, že s i vedeme čile, položil 
otáznik, nechcel som a prior i pochybovať 
o mienke nestranného pozorovateľa, t ým 
viac, že je pre nás lichotivá. Skôr chcem 
naznačiť, že takáto f:>r mulácia vystihuje 
iba tú pozitivnejšiu stránku situácie v na
šej muzikológii a že dnes · nestačí pouka
zovať na to, čo sme od oslobodenia v rôz
nych oblastiach našej hudobnej vedy uro
bili. Treba dôkladne uvažovať aj o tom, 
či naše výsledky a metódy práce vo všet
kom zodpovedajú našim možnostiam i úlo
hám. Zdá sa mi totiž, že ak hodnot!me 
celkový stav s lovenskej muzikológie v tom 
širokom ponímaní, ako sa to u nás zauž!-
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valo, nemám e dôvody na prílišné s eba
uspokojenie. Je pritom samozrejmé, že 
naša úvaha je oveľa pozit!vnejšia, ak po
rovnávame pomery bezprostredne po oslo
bodení a dnešný stav, než ak konfrontu
jeme našu súčasnú úroveň s aktuálnymi 
úlohami - tie totiž rástli rýchlejšie n ež. 
naše sily. V každom prípade je však po
rovnanie toho, čo r eprezentuje slovenskú 
muzikológiu v rokoch 1945 až 1965, veľmi 
zaujímavé a symptomatické. Ukazuje sa 
totiž, že i t áto disciplína prežila takrečeno. 
kvalitatrvny vývinový skok v procese prud
kého vzostupu a revolučnej premeny našej 
spoločnosti. Krátko po osloboqení bolo
možné spočítať slovenských muzikológov 
na prstoch jednej ruky. Je pravda, že ne
museli začínať od nuly, ako kedysi po 
prevrate prof. dr. Orel, no je fakt, že· 
v prvej chv!li nefungovalo ani j edno 
z predtým vytvorených muzikologických 
pracovísk a že jednou z hlavných úloh 
prvej etapy bolo zabezpečiť výchovu kva
lifikovaných pracovníkov. Preto bolo veľmi 
dôležité, že čoskoro po oslobodení sa 
obnovila za vojny prerušená príprava muzi
kológov na bratislavskej univerzite (vďaka 
obetavosti vtedajšieho asist enta dr. Kre
sánka podarilo sa zachrániť takmer celťi 
knižnicu hudobnovedného seminára) a že 
už roku 1946 vznikol na pedagogickej fa
kulte ústav pre výchovu hudobných peda·· 
gógov a vedeckú činnosť v oblasti hudob
nej výchovy na čele s univ. prof. Eugenom 
Suchoňom. Činnosť už za vojny formálne 
založeného ústavu hudobnej vedy Sloven
skej akadémie vied a umeni sa mohla za
čať rozvijať až začiatkom päťdesiatych 
rokov, keď z univerzity prichádzali prv[ 
povojnoví absolventi. Títo začlenili do 
rámca tohto pracoviska aj výskum sloven-

skej ľudovej hudby, po oslobodení oživený 
v š tátnom ústave pre slovenskú ľudovú 
pieseň. 

Začiatky našej povojnovej práce cha
rakterizuje však aj to, že množstvo úloh 
a potrieb nútilo takmer každého muziko
lóga, aby sa zaoberal r ôznymi výskumnými 
ťilohaml, pedagogick ou činnosťou, popu
larizáciou, k ritikou, verejnoorganizačnou 
činnosťou atď. - prirodzene, na úkor sú
stredenej a špecializovanej práce v odbo-· 
r e, ktorý najviac zodpovedal jeho pred
pokladom i záujmom. Oproti tomu sku
točno-sť, že profesiu muzikológa vykonáva 
dnes niekoľko desiat ok ľudí, umožňuje 
deľbu práce a špecializáciu, bez ktorej nie 
je mysliteľný kvalitatívny vzostup úrovne 
s lovenskej muzikológie. Hoci . proces pra
covnej diferenciácie nepokročil natoľko, 
ako by v danom okamihu bolo už potreb
né a ako by sa na základe počtu pracovní
kov (počet totiž, žiaľbohu, neznamená ešte 
kvalitu) dalo čakať, ide o jeden z naj .. 
dôležitejších znakov súčasného vývoja na
šej disciplíny. Tým viac, že v porovnaní 
s rokom 1945 disponujeme podstatne väč
šou sieťou pracovísk, ktoré sú priamo 
orientované na vedeckovýskumnú činnosť. 
kombinujú ju s prácou pedagogickou alebo 
sa o ňu v záujme rozvoja svojho praco
viska stále viac interesujú. Naše najstaršie 
muzikologické pracovisko na brat islavskej 
univerzite má dnes veľkú katedru hudob
nej vedy a výchovy so štábom vedecko
pedagogických pracovníkov. ústav hudob
nej vedy Slovenskej akadémie vied, prvá 
inštit úcia tohto druhu v československu, 
stal sa výskumným centrom, ktorého vý
sledky miestami už prerástli lokálny vý
znam. Najnovšie sa vynára nová, zatiaľ 
skôr potenciálna než reálna vedeckový
skumná kapacita v katedrách hudobnej 
výchovy pedagogických fakúlt, zárodok 
rovnomernejšieho t eritoriálneho r ozmiest
nenia muzikologických inštitúcií. Potreba 
špecia lizovaného výskumného strediska sa 
stále zreteľnejšie črtá aj v českosloven
skom rozhlase, Osvetovom ústave atď., no 
zvlášť naliehavo pociťujeme potrebu cen
trálneho archívneho, muzeálneho a doku
mentačného ústavu v Bratislave, na ktorú 
upozornilo i uznesenie II. sjazdu s loven
ských skladateľov. Vytvorením takýchto 
pracovísk - dúfam, že nie som prilišný 
optimista, keď t o považujem za otázku 
blízkej budúcnosti sa sieť ústavov 
a inštitúcií slovenskej muzikológie vzhľa
dom na naše možnosti opt imálne stabili 
zuje. 

K pozitívam uplynulých rokov však okrem 
t ýchto okolnosti iste treba prirátať aj 
existenciu prvého odborného hudobného 

časopisu Slovenská hudba, kt orá napriek 
tomu, že bola a je naším "Sorgenkind", 
potvrdila oprávnenosť a nevyhnutnosť svo
jej existencie už od _samého začiatku. Jej 
vytvorenie , podobne ako v iných pr ípa
doch našej vedy, však ukázalo, že i v r ela
tívne priazn ivých objektívnych podmien
kach v poslednej inštancii r.ozhoduje ini
ciatíva a záu jem tých, čo prichádzajú -
alebo majú prichádzať - s cieľavedomým 
programom. Hudobnovedné štúdie, zväzky 
s lovenskej muzikologickej ročenky, ktoré 
začali vychádzať už pred Slovenskou hud
bou, nemôžu sa, prirodzene, pochváliť ta
kou pozornosťou širšej muzikantskej ve
r ejnosti ako Slovenská hudba. Nazdávam 
sa však, že oprávnene, bez s amochvály, 
ktorá nevonia, môžeme konštatovať, že 
t u vyšlo nemálo príspevkov, zaujímavých 
t ematicky i úrovňou spracovania. Potvr
dzu je t o napokon i fakt , že si dnes t rú
fame pristúpiť k vydávaniu s lovenského 
hudobnovedného štvrťročníka, orient ova
ného i na zahraničného odborného čitateľa. 

No najspoľahlivejším svedectvom toho, 
čo slovenská muzikológia po oslobodení 
urobila, sú, prirodzene, samostatné publi
kácie - mal by som dodať vedeck é, keby 
to bolo možné - veľká časť našej pro
dukcie i s ambíciami vedeckými sa sotva 
dá považovať za pôvodné bádateľské dielo. 
Prevažuje popularizačná spisba. Bibliogra
ftcký výkaz však výrečne dokumentuje 
aspoň to, že s lovenskí muzikológovia ve
deli využiť priaznivejšie publikačné mož
nosti a isté rozšírenie t rhu pre liter atúru 
tohto druhu - dokonca v prvej polovici 
50. rokov sa postupovalo až príliš veľko. 
ryso, kým teraz, keď úroveň i kvantum 
vedeckej tvorby pomaly, no výrazne ras
tie, edičné možnosti sa sťažujú. Nemalo 
by, prir odzene, zmysel pokúšať sa na t omt o 
mieste o výpočet prác, ktoré považujem 
za pozitívne činy našej povojnovej muzi
kológie. Skôr sa pokúsim na základe hod
-notenia, ktoré som si urobil pro domo, 
načrtnúť, aký je stav v jednotlivých od
vetviach našej muzikologickej práce. 

Sotva bude spor o tom, že najvýznam
nejšími výsledkami sa prezentuje s loven
ská etnomuzikológia. Vychádzajúc z príe
kopnfckeho, dnes takrečeno klasického 
diela svetovej etnomuzik:>lógie, z knihy 
prof. dr. Jozefa Kresánka Slovenská ľudová 
pieseň zo stanoviska hudobného, povzniesla 
naša mladá etnomuzikologická škola úro
veň výskumu s lovenskej ľudovej hudby 
na niveau svetovej vedeckej špičky. To 
ju súčasne oprávnilo i podnietilo čoraz 
intenz!vnejšie a vplyvn ejšie zasahovať i do 
riešenia základných metodologických prob
lémov celého odbor u . Treba dodať i to, že 
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slovenská etnomuzikológia sa môže po
chváliť nielen veľkou zberateľskou prácou, 
ale aj pozoruhodnou činnosťou v oblasti 
vydávania prameňov. 

V poslednom čase sa čoraz výraznejšie 
formuje pomerne silná a iniciatívna, mo
derne orientovaná a rozhľadená grupa 
hudobných teoretikov, kde sa zhodne do
piňa práca profesionálnych muzikológo·, 
s činnosťou skladateľov-pedagógov hudob .. 
nej t eórie. Toto moje konštat ovanie bud'! 
vieryhodnejšie, keď sa nám koncom tohto 
roku dostanú do rúk viaceré práce mla
dých autorov, ktoré sú ešte v tlači. I dnes 
však už treba konštatovať, že slovensk á 
hudobná t eória je tu a že už máme oo 
koho očakávať seriózne stanovisko k ak
t uálnym problémom súčasnosti. 

Bilanciu v oblasti výskumu našej hudob-
. nej minulost i (je príznačné, že len cel
kom výnimočne sme sa v posledných ro
koch pokúšali prekročiť rámec vlastivednej 
problematiky) nie je celkom uspokojujúca. 
Pravda, ak porovnávame to, čo o vývine 
hudby na Slovensku mohol povedať v svo
jej knihe z roku 1949 prof. dr. Konštantín 
Hudec, prvý slov. muzikológ, dosiahnuvší 
hodnosť univerzitného profesora, s t ým, 
čo o ňom vedia naši špecialisti, je tu 
pokrok viac než evidentný. Širšia verej
nosť však o ňom takmer nevie, lebo sa 
dlhé roky zanedbávala úloha aspoň v pred
bežných zprávach informovať o tom, ako 
sa mení náš obraz v histórii našej hudby. 
Neosožilo ani podceňovanie tejto disciplíny 
a zanedbávanie prípravných prác (spomí
naný archív a múzeum nám chýbajú ako 
soľ) . Je pravda, že máme viac závažných 
hudobnohistorických prác typu Zavarského 
monografie o J. L. Bellovi či Kresánkovei 
štúdie o počiatkoch slovenskej národnej 
hudby v 19. stor., no ešte väčšie sú naše 
resty a biele miesta. Zvlášť veľkým ne
.dostatkom je, že sme doteraz neboli 
schopní vydať základné pramenné mate
riály z našich hudobných dejín. Dnes sa 
nám to pomst! dvojnásobne, lebo nielenže 
ich naša verejnosť nepozná, ale nevieme 
zabrániť ani tomu, aby na nich nepa
razitovali niektorí zaujatí a neobjektivni 
bádatelia maďarsk! a poľsk! , ktor! do
d nes neprekonali romanticko-nacionalis
tické ilúzie. 
Súčasná slovenská tvorba bola od oslo

bodenia jednou z centrálnych t ém našej 
hudobnej vedy. Keď však dnes berieme do 
rúk to, čo sa k tejto téme popísalo, máločo 
si zachovalo · hodnotu spoľahlivej infor
mácie a ešte menej je dodnes platným 
analýzou podloženým súdom. Aj keď uro
bíme veľkú zľavu z t itulu "atmosféry" 
alebo z hľadiska popularizačného zamera-
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nia veľkej časti prác, j e smutným sve
dectvom našej činnosti, že našu reputáciu 
zachraňuje iba htstka štúdi! typu Kresán
kovho Suchoňa. Treba preto dúfať, že vy
užijeme aspoň šancu, ktorä sa nám núka 
v chystaných Dej inách českej a slovenskej 
hudby 20. storočia. · 

Máme, pravda, aj odbory, kde je sit uácia 
ešte pálčivejšia. Na prvom mieste by som 
menoval hudobnú pedagogiku - nie preto, 
že by sa tu nič nerobilo, ale pre veľký 
nepomer medzi terajším stavom bádania 
a medzi tým, čo za danej situácie máme, 
resp. musíme robiť. Problémy hudobnej 
výchovy všetkých stupňov a druhov sú 
v súčasnej etape slovenskej hudobnej 
kultúry jedny z najzávažnejších. Stav a 
kapacita odborných pracovnikov tomu vô
bec nenasvedčuje. Nazdávam sa preto, že 
je povinnosťou slovenskej muzikológie 
prednostne riešiť t ento problém a prispie( 
k tomu, aby sa situácia čo najskôr zmenila. 

Veľmi výrazne pociťujeme aj nedost atok 
hudobnosociologického výskumu, kde sme 
po oslobodení knihou dr. šamku urobili, 
žiaľbohu, iba osihotený štart; potrebovali 
by sme i špecialistov - hudobných psy

. chológov. Na druhej strane treba však 
vyvodiť praktické konzekvencie z rozporu, 
ktorý nie je iba typicky naším. Je tll 
"slovenský paradox", problém malého ná
roda, ktorý nemôže na náležitej úrovn! 
rozvíjať všetky potrebné vedecké odvet
via . . Dnes už vieme, že ani v muzikológii 
nemôžeme byť v každom smere .,samo
dorábateľmi". Potrebujeme však ľudí, ktorí 
budú schopní kompetentne sledovať vývin 
svetového bádania a uplatňovať jeho vý
sledky u nás. Neviem však, či t akýto 
postup vystačí pri discipllne, ktorú som 
si nechal na koniec - pri hudobnej este
tike. Po období zj ednodušovania, vulgari
zácii a abstraktných, od živej praxe od
trhnutých úvah nastalo v tejto disciplfne 
mlčanie, ktoré sotva možno považovať za 
zdravé. Pokiaľ by totiž išlo iba o to. že 
poučení vlastnými omylmi hľadáme spo
ľahlivejšie východiská a predpoklady pre 
novú koncepciu, bola by vec v poriadku. 
Obávam sa však, že estetická problemat ika 
akosi vyšla z módy - alebo sa traktuje 
v podobe príliš úzkych a povrchných 
retrospektfv vývinu moderného umenia. 
Pritom je práve tento okruh problémov 
nanajvýš aktuálny a práve tu má i slo
venská muzikológia zaujať vecné stano
visko. Vecným rozumiem predovšetkým 
také, čo bude vychádzať zo skúmania hud
by, pravda, hudby ako spoločenského javu. 
Kresánkove state uverejňované v posled
ných rokoch si síce navonok nerobili am
bicie byť estetickými rozpravami, no na-

priek tomu sú dôkazom, že aj my môžeme 
a musíme robiť hudobnú estetiku. 

Problémy okolo našej hudobnej estetiky 
ma najbezprostrednejšie privádzajú k cen
trálnej téme každej úvahy o našej povoj
novej muzikológii: k otázke: či a do akej 
miery môžeme hovoriť o našej muzikológii 
ako o discip!Ine seriózne fundovanej na 
skutočne vedeckých základoch. V prvých 
rokoch po Februári sa zdalo, že prerod 
našej muzikológie nebude príliš zložitý. 
Téraz vieme, že sme si ho v mnohom sami 
skomplikovali, no hlavne: videli sme ho 
príliš zjednodušene. Ak je pre nás slovo 
marxistický a skutočne vedecký synony
mom, treba vecne konštatovať, že je to 
s ice náš skutočný, nie deklaratívny zá
mer, no že sme neurobili dosť, aby sme 
základné metodologické otázky našej vedy 
riešili iniciatívne a tvorivo. Je síce isté . 
že sami veľa nezmôžeme, no možnosti 
širšej spolupráce sme (a nielen my) zatiaľ 
yyuží::ali veľmi slabo. A pritom plati, že 
Iba vsestranná a otvorená výmena názo
rov, opretá o bádateľské výsledky vo všet
kých odvetviach modernej muzikológie, 
posunie našu disciplínu k želanému pre
hlbeniu jej vedeckých osnov. 

V sebakritickom t óne treba hovoriť aj 
v súvislosti s najsledovanejš!m, i keď 
"aplikovaným" odvetvím našej práce, s hu
dobnou kritikou. Isté zintenzívnenie kri
t ickej a r eferentskej činnosti v poslednom 
období zvýraznilo chronické neduhy slo
venskej hudobnej kritiky. Sú medzi nimi 
veci elementárne: musíme rátať s tým, že 
kritike sa venujú i takí, čo nevynikajú 
i'!_eálnymi schopnosťami (to, pravda, platí 
vseobecne ), pričom aj medzi veľmi schop-
nými (lebo aj takých, myslfm, máme) len 
málokto sa tejt o činnosti môže venovať 
systematicky - a navyše: možnosti získať 
si nevyhnutný širši rozhľad a možnosti 
porovnávania sú ešte stále absolútne ne
do~tatočné. Sú tu i odveké problémy, ktore 
nase porekadlo drasticky, ale nieke dy ne
dostatočne vyčerpávajúco vyjadrilo zná
mym .,Povedz pravdu, a rozbijú ti hlavu" 
problémy zahaľované pod t ermín nedosta~ 
t ok kritického ovzdušia. No ide aj o veci 
š pecifickejšie. Naprík lad o dôsledky sku- · 
točnosti, že naša hudobná kultúra je veľmi 
mladá a že v dôs ledku toho ešte stále 
máme sklon ceniť si jednotlivé fakty len 
pr eto, že sú, a menej sa pýtame, čo zna
~enajú v, širšom kont exte. Možno je to 
l vec pohladu - kto a z akého hľadiska 
sa na veci pozerá. Mne sa však zdá, že 
dnes na základe toho a vďaka tomu Čll 
naša hudobná kultúra ako celok dosi~hla 
z~u.je:n d'alšieho pokroku a rozvoja káž~ 
Vldlet našu problematiku v širších súvis-

lostiach. Nejde, prirodzene, o zaznávanie 
našich špecifických danosti a obmedzeni, 
ale o pokus nájsť reálne proporcie a mieru 
hodnôt. Nedobrovoľná izolácia našej hudby 
za II. svetovej vojny a reálne úspechy, 
kt oré dosiahli naši najlepší skladatelia, 
interpreti a - dúfam, že aj muzikológovia, 
vypestovali v nás pocit autarkie, k torá 
nemá nič spoločného s ozajstnou úct ou 
k vlastnej kultúre a k jej skutočným hod
nJtám. Skôr · vedie k izolácii a nivelizácii 
skutočných hodnôt. Kritike tu t eda pri
slúcha neľahká a nevďačná úloha pomôcť 
i za cenu omylov (tie nie sú, pravda, iba 
jej výsadou) vytvoriť ovzdušie pre orga
nickejší vývin našej hudby. Napríklad pre 
to, aby sme sa nielenže nevyhýbali tvon
vej problematike najnovšieho hudobného 
vývinu vo svete, ale ani neupadali do 
opačného extrému - n ekritického snob
ského napodobňovania podenkových mód. 
Naša kritika to teda nebude mať jedno
duché. Jednoduché to však nebude ani 
v iných oblastiach. Všeobecne plati, že 
i za daných podmienok musíme pracovať 
intenzívnejšie a produktívnejšie. Musíme 
sa však usilovať aj o to; aby naše pracovné 
podmienky boľi primeranejšie, najmä po
kiaľ ide o kontakt so svet om. Vonkoncom 
nejde iba o t o, že sa čoraz hrozivejšie 
prejavujú dôsledky nedostatočného a ne~ 
systematického nákupu zahraničnej lite
ratúry (notový materiál a gramofónové 
platne sa nenakupujú vôbec, čo je ešte 
paradoxnejšie) . Sústavné kontakty a spo
lupráca neexistuje, ani pokiaľ ide o naj 
významnejšie muzikologické centrá v so 
cialistických krajinách - ba ani v naše; 
republike nemôž·eme hovoriť o uspokoju
júcej situácii. Nemyslím pritom len na 
tých, čo už dnes vedecky či kriticky pra
cujú, ale aj na nové kádre. Záujem o našu 
profesiu je viac než uspokojujúci. Menej 
uspokojujúce sú výs ledky doterajšej prí 
pravy nových pracovníkov. Musíme preto 
dúfať, že pripravovaná prestavba vysoko
školského štúdia výrazne zlepší podmienky 
pre výchovu muzikologického dorastu. 

. Prial by som mu v šak najmä to, aby mohol 
- čo nebolo dopriate nám - poznať naj
lepších učiteľov a vedecké pracoviská už 
v čase štúdia nielen u nás v českosloven 
sku, ale aj v zahraničí. Takáto investrcía 
by sa zaručene rentovala celej našej hu
dobnej kultúre, ktorej nemôže byť ľaho
stajné, aká je úroveň slovenskej muziko
lógie. v tomto ohľade nie som vonkoncom 
skeptikom, no nepochybujem, že v ďalších 
rokoch (i zásluhou mladších pracovníkov) 
chceme i musíme dosiahnuť oveľa viac než 
doteraz. 

Ladislav Mokrý 
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VlADO čfžiK ~ KRONII<A 
Slovenské koncertné umenie preš lo v období od oslobodenia do dnešných dní dlhú 

cestu, ktorá v dejinách s lovenského hudobného umenia n emá obdoby. Ak v predchá
dzajúcom období slovenskí koncertní um elci mali len zriedkakedy možnosť vystupovať 
doma v náročnejších programoch a ani vtedajšie meštiacke obecenstvo si ich veľmi 
necenilo a všetko domáce ( či tvorbu alebo interpretov) priam zaznávalo, vďaka kul
túrnej r evolúcii, nebývalému rozvoju hudobnej kultúry na Slovensku a v súvis losti 
s neustá lym narastanim potrieb hodnotného výkonného umenia po r . 1945 vyrastal~ . 
najmä v Brat i_slave nové, vzdelanejšie obecenstvo s chopné prijímať i dobrú domácu 
i svetovú modernú ·t vorbu. 

Vzhľadom na to, že po skončení vojny žili, formovali sa a rástli t emer bez výnimky 
všetci výkonní sólisti v Bratislave (v čom, žiaľ, ani dodnes nenast ala podstatnejšia 
zmena, i keď k určitému zlepšeniu rozhodne už došlo), budeme v historickom vývoji 
slovenského koncertného umenia od os lobodenia po dnešné dni sledovať predovšetkým 
Bratislavu ako cent rum nášho kultúrneho života a koncertného diania a ostatné m está 
s i budeme všímať skôr iba h eslovite. 

* * * 
Koncertný život Bratislavy sa v prvých mesiacoch po oslobodení len veľmi pomaly 

rozbiehal. Vládna budova bola zničená bombardovaním, Reduta slúžila najrozličnejším 
účelom, zasadaniam, odvodom, manifestáciám a pod. Slovens kí koncertnl umelci však 
nezaháľali a ihneď sa zapájali do sk romného kultúrneho života. Už 17. mája 1945 
vzniklo z iniciatívy Ladislava Hrdinu Slovenské kvarteto, ktoré sa po odchode bývalého 
primár iusa vytvor ilo z 3 členov tzv. Actardjievovho kvarteta (Vojtecha Gabriela , Ladi
s lava Hrdinu a E. Myslívečka) pribratrm mladého poslucháča ~tátneho konzervatória 
Alojza Nemca. 

Dramaturgia prvých povojnových koncertov sa zameriavala predovšetkým na pod
trhnutie ruskej a slovanske j vzájomnosti. Orchestrálnych hráčov bolo málo. Aby sa 
vôbec mohli konať pri slávnostných priležitostiach symfonické koncerty, účinkovali 
spoločne hráči rozhlasového i divadelného orchestra pod taktovkou vt edajšieho diri
genta opery SND, juhos lovanského umelca Krešimira Baranoviča. - Už na konci s ezóny 
1945/ 46 sa pociťoval ne dostatok pravidelných sérii koncertov. Tieto podujat ia v tom 
čase organizovala Hudobná komora a pre nedostatok vhodných priestorov sa koncerty 
konávali aj v akusticky nevyhovujúcej sále býv. Obchodného grémia na býv. "Laurinskej 
(Leningradskej) ulici č. 15. Veľmi chýbali najmä pravidelné symfonické podujatia, 
ktoré sa však mohli usporiadať jedine v opere ND, pričom sa náklady na jeden koncert 
blížili vysokej sume (100 tisíc vtedajších korún). Na jar roku 1946 vzniká pod vedením 
mladého dir igenta Ladislava Slováka Miešaný sbor čs. rozhlasu, ktorý začína účinkovaf 
pri všet kých štátnych oslavách a jeho práca sa, samozre jme, zameriava predovšetkým 
na potreby rozhlasu. 

Ďalšia sezóna 1946/ 47 znamená určité skonsolidovanie !pomerov v koncertnom živote. 
Po odchode Baranoviča do Juhoslávie vita bratislavské obecenstvo· za dirigentským 
pultom kultivovaného dr. h. c. Ľudoví ta Rajtra, umelca medzinárodných skúsenosti, 
ktorý sa vrátil do Bratislavy z Budapeš ti na výzvu československého rozhlasu a stal 
s a šéfdirigentom jeho orches t ra. Rajter dir iguje verejné symfonické koncerty rozhlasu, 
kde sa postupne začínajú objavovať i domáci sólisti (Karin ), ba aj zahraniční dirigenti 
(Anthony Bernard z BBC). 

Situácia domácich sólistov v tom čase n ebola najružovejšia. Priležitostí na koncer
tovanie bolo pomerne m álo. Museli sa živiť preto buď ako hráči v orchestri, alebo 
pedagogickou činnosťou, takže im pot om, pochopiteľne, ostávalo len málo času na 
sústavné štúdium a cvičenie. Týmto umelcom chýbala i perspekt íva zahraničného uzna
nia, ktoré je veľkou vzpr uhou pre umeleck ý rozvoj talentu. R. 1-947 sa na Pražskej jari 
predstavilo iba Slovenské k vartet o, no v auguste toho roku konal sa už v Trenčianskych 
Tepliciach Týideň slovanskej hudby, čím sa tu obnovili predpoklady pre zavedenie 
letného hudobného fest ivalu. 

Sezóna 1947/ 48 nesie sa už v znamen! dvoch štv9rme;ačných cyklov symfonických 
koncertov (október- január a február- máj) po ôsmich podujatiach, pričom sa konalo 
i niekoľko mimoabonent ných vystúpení rozhlasového orchestra. Popri zahraničných 
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SLOVENSKÉHO KONCERTNÉHO UMENIA 
umelcoch účinkovali i domáci dir igenti Babušek, Holoubek a Rajter . V tejto súvislosti 
u vedieme i citát z porovnania umeleckého naturelu dvoch dirigentov Rajtra a Babuška, 
pričom prvý dirigent je charakterizovaný ako "noblesný, int eligentný, my;liaci umelec, 
hľadajúci presne vys t avaný cieľ", zatiaľ čo Babušek je vykreslený ako "eruptívne 
založený, skôr povrchovo a náhodile r eagujúci než mys liaci do híbky" typ.t Na Pr ažskej 
jari 1948 vystúpil Ľudovít Rajter s orch estrom i sborom čs. rozhlasu a s veľkým úspe
-chom uviedol IV. symfóniu Alexandra Moyzesa a Suchoňov žalm zeme p)dkarpatskej. 
Letnú sezónu v Trenčianskych Tepliciach opäť obohatil hudobný cyklus , a to Komorný 
f es t ival. Tento mal byť pokračovan!m podobného podujat ia z r. 1938, no odvt edy sa ho 
pre vojnové udalosti nepodarilo obnoviť. Na festivale nevystúpila s ice veľa zahraničných 
umelcov, ako sa azda očakávalo, no domáci sólisti dostali ďalšiu možnosť účinkovania 
(Berky - Sylvia Macudzinská, Gašpar ek -Karin, Slovenské kvarteto ). 
v ~ezóna .1948/4~- sa v Bratislave začin~la veľmi sľubne. Po viac ako 4-ročnom preru
sem konali sa opať koncerty vo VládneJ budove. S úspechom sa predstavila verejnosti 
ml~dá náde~n~ pian~stka Jela Hodžová, ktorá š tudovala u prof. Dinu Lipat tiho na 
maJstrovskeJ skole zenevského k onzervatória. Vystúpili i ďalš! sólisti: Eva Pappová
Záieská, Mikuláš Jelinek, Slovenské kvarteto, ako aj nové Kvar t eto československého 
rozhl~su,. ktoré založil Aladá: Móži - vtedajši poslucháč Vysokej hudobnej školy 
vo V1edm u Wolfganga Schnetderhahna - spolu s Weidengerom, Hoffmannom l Ber
kym. Táto sezóna priniesla citeľný vzostup koncertného života, ktorý sa začina už 
s ystematickejšie plánovať. Zahraniční umelci hosťovali u nás _už na spôsob výmeny, 
a tak sa i našim umelcom opäť otvorili cesty do zahraničia. V článku dr. E. Ten·aya 
Aktivit a hudby2 autor konštatuje potešiteľný, vzrast koncertov or ganizovaných Hudob
nou kom orou, ktoré na vidieku obho5!Podarovali domáci umelci na 90 perc. (v Bratis lave 
len na 40 perc.) . Na vystúpeniach Cs. rozhlasu a Umeleckej bese dy účinkovali t emer 
výlučne iba domáci umelci. Koncert né umenie pres t áva byť popoluškou a na jar 1949 
došlo pred veľkonočnými s viatkami po prvý raz po skončení vojny k predimenzovaniu 
najrozličnejších hudobných podujati, v ktorých krit ika3 zvlášť vyzdvihla výkon Albína 
Berkyho. 

_ Skonsolid?v~ním pomerov v koncertnom živote sa uzavrela povo jnová kapitola 
tyc~to ·po~uJatJ. Koncom tohto obdobia podarilo sa preniknúť hudobným umenim i do 
t~kych miest, v~de. ~sa ~ovted:,: .koncert y ešte nekonali a kde o ne ani nebol záujem." 
Sučasne sa ~acmaJU ObJavovať 1 prvé koncerty s výk ladom ako forma výchovy obecen
stv~, a .to Je_dna~ v snahe.yo prebuden!_ záujmu o "vážnu" hudbu a tiež preto, aby 
sa lahš1e chapah moderneJSle skladby, c1m sa postupne vytvárali čoraz lepšie pred
poklady pre konzumáciu domácej slovenskej tvorby. 

* * * 
Februárové -viťazstvo pracujúcich a zásadný nástup našej spoločnosti k socializmu 

:n~menal veľký ·I;>relom i v oblasti slovenskej hudobnej kultúry. Požiadavky vytvorenia 
stat neho .~ymfomckého or~h:stra dozreli do štádia vyplnenia a našli veľkú podporu 
vo vtedaJsom pover enikov1 skolstva a kultúry Lacovi _ Novomeskom, ktorý od uzáko
n enia Slovenskej filharmónie (18. XII. 1948) až po skutočnú realizáciu tejto dlhej túžby 
nášho národa zahrnul jej organizovanie ochotnou podporou. A tak po prekonaní 
~~smie~nyc? ťažko.st.I, P? pr ijatí Václa~a Talicha začala Slovenská filharmónia s voju 
cm~os:. Taztskom JeJ prace bol ,~ omorny- ?rchester, ve dený Václavom Talichom a Sym
fomcky orchester SF, vytvoreny doplnemm komorného súboru o členov rozhlasového 
orchestra pod taktovkou Ľudov!ta Rajtra. 

Slávnostný otvárac! symfonický koncert bol 27. októbra 1949 v Národnom divadle, 
k omorný orchester vystúpil s veľkým úspechom 18. Xl. v Koncertnej sieni Poverenictva 
vnút r a. 

Prácu Václava Talicha v Slovenskej filharmónii charakterizoval veľký elán, trpezli-

1 Kult. život 21. IV. 1947 (b) 
2 Kultúrny život IV. roč. č. 4, 6. marca 1949 
3 Kultúrny .život IV. roč. č. 8. 
4 . Hudební rozhledy 1949 č. 7, str. 186 (z. b.) 
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vosť neúnavného pedagóga, ktorý svojou mravčou prácou, dokonalým vybrusovaním 
detailov a nikdy neochabu júcou inšpiráciou nehľadel na kvantitu, ale predovšetkým 
na čo najvyššiu kvalitu. Za 3 roky spolupráce so SF nenaštudoval veľa , no popri pre
cíznosti hľadel na štýlovosť jednotlivých konc-,rtov (Novak a jeho odchovanci na 
Sloven;,ku, koncert slovenskej, 6eskej tvorby, koncert z diel Bacha, Čajkovského, 
be ethovenovsk;í koncert) a vytvoril ideálny, pevný základ, jadro umeleckej úrovr.e , 
z ktorého vyrás tli v ďal3ích r okoch vedúci hráči SF. 

S menom Ľudovíta Raj tra - ak nehľadíme na dvojročné prerušenie jeho činnosti 
v období kultu osobnosti (1951-53) - je spojený rast a neustále stúpanie umeleck eJ 
úrovne SF až do dnešných dní. Rajter sa veľkou m ierou zas lúžil o budovanie zákla dného 
kmeňovéhJ repertoáru (klasické, romantické symfónie, novoromantické symfonické 
básne, početné die la skladateľov XX. storočia), veľké vokálnosymfonické diela a od 
r. 1948 i 37 premiér s lovenských symfonických diel (vrátane s prácou v SOBR ).5 V ne
skorších rokoch sa tento umelec vďaka svojim medzinárodným stykom zaslúžil aj 
o dobré meno orchestra SF v zahraničí, ktorého uznanie sa, pochopiteľne, odra zilo 
i v skvalitňovaní domácich programov. 

V r. 1949 vzniká ďalšia významná inštitúcia - Vysoká škola múzických um eni 
v Bratislave, ktorá sa stala [svojím uzákonením (7. júna 1949) a na jeseň toho istého 
roku i otvorením] dovŕšením vývinovej et apy hudobného školstva na Slovensku. J ej 
cieľom bola výchova p lne vyzbrojených umeleckých kádrov pre slovenský hudobný 
i divadelný život. Tu vyučoval počas svojho brat islavského pôsobenia i Václav Taltch 
a jeho žiaci Slovák, Bílek a Dobrodinský sa v ďalších rokoch zaslúžili o umelecký rast 
orchestra a neskôr i Speváckeho sboru SF. 

Zásluhou novovytvorených kultúrnych podmienok a neuveriteľne veľkorysej pomoci 
štátu pri zabezpečovaní r ozvoja hudobného života došlo na Slovensku postupne i k re
nesancii org'anoÝého umenia, ktorého rozvoj sa v iaže predovšetkým s men9m profesor a 
VŠMU Ernesta Rig lera-Skalického. Tento umelec reemigroval na rodné Slovensko 
r. 1947 a položil na VŠMU (predtým na konzervatór iu) základy tzv. bratislavske j 
organovej školy, z ktorej vyšli: prof. Irma Skuhrová, ktorá pôsobí na Štátnom konz er 
vatóriu v Bratislave, Ferdinand Klinda a mnohí ďalší. 

Profesor Rigler sa zaslúžil o zavedenie koncertného, neliturgického poslania o rga
nového umenia, vytvoril preň výstavbou 3 organov na koncertné účely (z toho dvoch 
v Bratis lave) a koncertnou činnosťou (vlastnou i svojich odchovancov) predpoklady, 
čím podnietil i tvorbu pre tento žáner v radoch slovenských skladateľov. 

Medzi odchovancov VŠMU, ktorí sa intenzívne zapoj ili do slovenského koncertného 
živoi.a, treba vymenovať: z hus listov Martu Geeringerovú-Országovú, Alojza Nemca, 
Milana Bauera, Konštantína Sedláka, Ladislava Kupkoviča, z klaviristov Evu Pappovú, 
Jelu Hodžovú a najmä Kláru Havlíkovú, Ladislava Marcingera a Ivana Paloviča. V spe
váckom odbore vychovala VŠMU o. i. Bohuša Hanáka, Ľubu Baricovú a Andre ja 
Kucharského. 

V sezóne 1949/ 50 došlo k zlepšeniu v organizácii koncertov zavedením Hudobnej 
a artistickej ústredne v Bratis lave, ktorej ú lohou na rozdiel od Hudobnej kom ory bolG 
n ie len sprostredkovávať, ale i koordinovať, viesť a starať sa o umeleckú · úroveň 
hudobných a artistických podujatí.6 

Existencia Slovenskej filharmónie umožňovala i · serióznejšiu a syst ematick e jš iu 
prácu mnohým koncertným umelcom. V rámci jej koncertov vystupuj ú popri sólistoch 
(Karin, Gašparek, Berky, Jelínek, Zimmer, žuravlevová) i komorné súbory: Bratis lavské 
dychové kvint eto, pôsobiace v slovenskom hudobnom živote už od ·r. 1939; jeho hráči 
prešli do orchestra novovytvorenej SF [Brunner - predtým šuster (flauta), červenka 
(klarinet), Orth - neskôr inž. Rudolf Novák ( hoboj), Lang (fagot) a Dvorák (lesný 
roh) ], t akže ensemble je odvte dy známy pod menom Dychové kvint eto slovenských 
filharmonik ov. Zásluhou zamerania prof. Talicha na komornú tvorbu vytvorilo sa na 
k r átky čas i Septeto SF (Gašparek, Wagner, Koupan, Gabriel, Bureš , Hladík, Mat ušík)_ 

Na záver l. sezóny usporiadala sa I. Me dzinárodná hudobná jar v Bratislave (1950 ) , 
ktorú vyplnili 3 koncerty uspo riadané už v krásnej koncertnej sieni v Re dute, odkiaľ 

'' Anna Kováfová, Slovenská filharmónia, rkp. str. 100 a n . 
(i K ultúrny život IV, č. 19, str. 8. Zdenka Bokesová: Pred novou hudobnou sezónou. 

Súdna scéna z opery Vzkriesenie v inscenácii Janáčkovej opery v Brne ~ 
Foto: R. Sedláček 
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sa už SF napriek všetkým ťažkostiam nikdy nevysťahovala. Veľký význam mali aj 
výchovné koncerty SF pre pracujúcich a mládež so sprievodným slovom Václava TaJi
cha. Majú nesmiernu zäsluhu na výchove nového koncertn ého publika, na prístupnosť 
a krásu ktorých dodnes s úctou spomína naša generácia . Už v r . 1950 po prvý. raz 
účink)vala SF pod taktovkou bulharského dirigenta ·sašu Popova na Pražskej jar i 
a v júli-auguste i na Hudobnom festivale v Trenčianskych Tepliciach. 

V s ezóne 1949/ 50 sa do popularizácie hudobného umenia zapojil aj orchester čs. 
rozhlasu, ktorý us por iadal nedeľné matiné pre pracujúcich. Pre dstavila sa tu medz~ 
inými aj profesorka bratislavského konzervatória Zita Str nadová- Paráková, slovenská 
umelkyňa, ktorá prišla do Bratislavy z Čiech a už v r . 1946 - 48 horlivo propagovala 
najmä českú i slovenskú tvorbu. Z jej iniciat!vy sa vytvorilo i Suchoňova trio (Pará
kovä, Kalup, Tannenberger ), ktoré však po jej odchode z Bratislavy pre nemožnosť 
sústavnej práce r . 1956 definitívne zaniklo. 

Počínajúc rokom 1950, prenáša sa pôsobenie SF i na slovenský vidiek. R. 1951 jt; 
významným medzníkom vo vývoji koncertného života nášho vidieka. V Banskej Bystrici 
sa začalo Hudobné leto pracujúcich, ktoré sa začas konalo každoročne v inom kraj
skom meste. R. 1952 sa na košickom Hudobnom lete lúči so SF a Slovenskom uvedením 
IX. symfónie L. v. Beethovena Václav Talich a odchádza do Prahy. 

V súvislosti s prehliadkou novej tvorby slovenských skladateľov v máji 1952 r ecen
zent podujatí dr. Ferenzy konštatuje, že ešte nikdy taký veľký počet interpretov 
vzorn e a obetavo n epomähal slovenským hudobným skladateľom, ako teraz.7 

Za záslužnú prácu na poli hudobnej int repret äcie, za nadšenú propagäciú slovenskej 
t vorby došlo v r. 1953 k menovaniu sólistov Slovenskej filharmónie. Albín Berky, Tibor 
Gašparek a Micha l Karin dostali tak ako štátni sólist i možnosť sústavne obohacovať 
svoj repertoär a popri pedagogických povinnostiach zamerať sa na koncertnú činnosť. 
čoskoro vytvárajú Trio sólist ov SF. V dôsledku dištancu Ľudovíta Rajtra (na. jeho 
m iesto povolali T. Fr ešu) a odchodu Václava Talicha do Prahy pok lesla však silne 
úroveň orch esträlnych koncer tov SF, čo sa prejavilo i v značnom znížení priemernej 
návštevnosti jednotlivých podujatí. Dochádza preto k zavedeniu abonent. systému, 
ktorý sa udr žal dodnes. Roky 1953-54 sa ďalej nesú v znamen! prvých absolventských 
koncertov VŠMU. Slovenskí interpreti začínajú nahrávať na gramofónové platne najmä 
domäcu s lovenskú tvorbu. Rudolf Macudzinski prijíma miesto asistent a pre vyučovanie 
klavírnej hry na V5:MU a č:Jraz intenzívn ejšie sa začína uplatňovať v slovenskom 
hudobnom živote najmä ako sólista (predtým najmä ako komorný hráč) . . úspešným 
koncertom slovensk ej klavírnej tvorby zavŕšila svoju ašpirantúru na VŠMU pianistka 
Eva Fischerová, ktorá hneď začína na škole pôsobiť ako interný pedagóg. 

I napriek veľkému rozvoju koncertného života, musíme konštatovať, že v týchto 
rokoch so SF vystupuje pomerne veľmi málo sólistov z mladšej generácie. 

* * * 
Počínajúc r. 1955 (6. II.), s ú slovenskí koncertn! sólisti organizovaní v samostatnej 

sekcii pri Sväze československých skladateľov. Rozvoj ich um eleckej práce sa začína 
skvalitňovať plánovaním najmä so zreteľom na domácu tvorbu a na vytvorenie sloven
skej interpretačnej t radlcie. V Bratislave sa v súvislosti so slabšou návštevou niekto
rých podujat í začína pociťovať nedostatočná koordinovanosť koncertného života, pretože 
sa dosť často stáva, že jednotlivé podujatia kolidujú. Zásluhou sekcie koncertných 
umelcov sa organizujú výmenné koncerty českých a slovenských umelcov. 

Z iniciatívy Jozefa Bartla, vteda jš ieho šéfa košickej opery, vznikä r . 1955 Symfonický 
orchester mesta Košíc, organizovaný v rämci Domu osvety z hräčov orchestra opery 
ND a čs. rozhlasu. Jeho činnosť však dlho netrvala, vystriedal ho od r. 1957 Košický 
komorný orchester pod vedením Romana Ski'epka. 

Na jar 1955 došlo k I. celoštátnej prehliadke koncertného umenia v P rahe, k de sa 
predstavili aj slovensk! sólisti: Fischerová, Macudzinski, Karin, Rigler, Slovenské kvar
teto. Kritika najviac vyzdvihla výkony Gašparka a Berkyho.8 

V apr!li s a po prvý raz predstavil na ver ejnom pódiu sbormajster J. ·M. Dobrodinsk ý 
a ukázal - s Miešaným s borom čs. rozhlasu, ktorý vedie (od l. I. 1957 pod menom 

7 Hudební rozhledy 1952, č. 13, str. 16. 
8 lludební rozhledy 1955, str. 348- 54. 

M. Šafránková (Kaťuša) a R. Tuček (Nechľudov) v brnenskom Vzkl'iesení 
Fo to: R. Sedláček 
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Spevácky sbor SF) dodnes - p~hotovosť a muzikálnu vyspelosť, umeleckú statočnosf 
a vybrťisenosť celého r epertoáru. V júli-auguste sa v Br atislave usporiadal l. let ný 
fes tival komornej hudby na nádvorí Starej bratislavskej radnice, ktorý sa v pozmenen ej 
forme udržal až do dnešných dni. Na festivale sa predstavil po prvý raz pod vedením 
D:>brodinského s dokanale t echnicky našt udovaným a štýlovým vypracovaním Komorný 
madr igalový sbor vytvorený z najvyspelejš!ch členov r ozhlasového sboru. Z komorných 
súborov, ktoré tu vystťipili, sme zatiaľ ešte nespomenuli klavírne duo manželov 
Macudzinských, ktoré vyvíja koncertn(! činnost po celej republike i v zahraničí a má 
vo svojom repertoári t emer celú literatúr u tohto žánru. Duo charakterizuje výborné 
technické prepracovanie, skvelý rytmus, zvuková vyváženosť, zmysel pre štýl a kom
paktnú zvukovosť. 

R. 1956 sa po prvý raz koná Hudobné leto i v Piesťanoch. K bratislavským sólistom 
pristupujú nové mená - Helena Gáfforová, ktorä sa uplatňuje najmä ako komorná 
hráčka, a Klára Havliková. 

Pomerne nepriaznivá situácia je vo Východoslovenskom kraji, kde okrem občasných 
vystúpeni spojených orchestrov Státneho divadla a čs. rozhlasu v Košiciach sa pra
cujúci sťažujú na nedostatok príležitosti hudobného vyžitia sa.9 Ešte horšie to je na 
strednom Slovensku. 

Do novej sezóny 1956/ 57 nastúpila Bratislava ·s novým koncertným organom v kon
certnej si~ni SF a 30. októb<a na ňom prvý raz vystúpil prcf. Rigler a Sf' zaviedla 
2 abonentné C'ykly - A a B. 

Na zasadnutí výboru SSS koncom roku 1956 sa konštatovala nespokojnosť s drama
turgickou líniou SF - koncerty obhospodarovali najmä zahraniční umelci na úkor 
domácich interpretov i skladateľov. V záujme čo najrýchlejšieho pribl!ženia hudobného 
umenia· ľudu sa programy organizované SSS zameriavali i na ľahšie hudobné žánre, 
najmä na operetu! Vzostup a obľuba estrád vplývala tak aj na náplň koncertného 
života. V záujme čo najlepšieho oboznamovania najmä vidieckeho obecenstva s tvorbou 
skladateľov začínali sa zostavovať programy iba z diel 2 - 3 skladateľov. 

Po návrate z SSSR stal sa dirigent om a neskôr i šéfom Symfonického orchestra Cs. 
rozhlasu v Bratislave Ladislav Slovák, ktorý si svoje .. talichovské" :vzdelanie doplnil 
a obohatil študijný~ pobytom v Leningradskej filharmónii, .kde bol asistentom Jevge
nija Mravinského. Cos~oro naštudoval so s borom i ·orchestrom filharmónie vynikajúcu 
nahrávku Suchoňovho Žalmu na gramofónové platne, so SF predviedol aj štyri ročné 
obdobia od Jozefa Haydna a stal sa i horlivým a úspešným ·propagátorom symfónii 
Dimitrija šostakoviča (V., VIII., XI., XII.), zásluhou k t orých dostal angažmán na veľký 
zájazd českej filharmónie po troch s vetadieloch. Od r. 1961 bol Slovák menovaný 
dočasným šéfom a od r. 1964 riaditeľom a šéfdirigentom SF. V tomto obdobi došlo už 
k úplnému dobudovaniu orchestra i speváckeho sboru SF, zásluhou Slováka sa vy
kryštalizoval ich vzťah, stúpla ich umelecká ťiroveň a - čo je najpotešiteľnejšie -
repertoárová llnia SF, počínajúc rokom 1960, zaznamenáva zásadný obrat k početnej
šiemu uvádzaniu veľkých vokálnych diel klasickej a modernej symfonickej literatúry. 

Zdenek Bilek, kráčajťici v šľapajách svojho veľkého učiteľa Talicha, vytvoril začiat
kom r. 1958 v rámci SF Komorný orchester, no náplň práce t ohto súboru nebola presne 
vymedzená. Hoci orchest er sa s úspechom uviedol na pr ažskej prehlia dke koncertného 
umenia (1958), nepodarilo . sa zabezpečiť preň položku vo finančnom rozpočte na 
r. 1959 a tak sa i napriek snahám niektorých členov, čo boli ochotní skúšať i v mimo
pracovnom čase, rozpadol. 

S podobnými ťažkosťami sa stret ol aj Košický komorný orchester, vytvorený z ini
ciatívy Romana Skfepka, ktor ý nastúpil v Štátnom divadle v Košiciach. Na jar 1957 
sústredil tento dirigent okolo seba hudobníkov z obidv:>ch košických orchestrov, ako 
aj z poslucháčov vtedajšej Vyššej hudobnej školy. Počet členov súboru je pomerne 
nízky (17). Najprv patril pod Krajský dom osvety, potom pod Mestský dom osvety, 
Finančné zabezpečenie z KNV umožňuje však pôsobnosť iba v rámci Východosloven
ského kraja. Na prehliadke koncertného umenia v Bratis lave v r. 1963 bola jeho úroveň 
dosť kritizovaná - po bratislavskom vystúpení sa súbor rozpadol z ekonomických 
dôvodov. 

R. 1959 došlo i k vytvoreniu Symfonického orchestra mesta Prešova, v ktorom (!čin
kovali popri pr ofesionáloch z tamojšieho divadla a z Poddukelského ukrajinského 
súboru i výpomoci buď z Košic, alebo z radov domácich amatérov, čo, pochopiteľne, 
nebolo zárukou ani kvality ani väčšej prosperity sťiboru. 

9 Hudební rozhledy 1956, str. 634. 
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Koncom r. 1959 ukončil štúdiá na V~MU Bys trík Režucha, ktorý nast úpil už r. 1958· 
po návrate zo štúdii na nemeckej Hochschule ftir Musik v Lipsku miesto asistenta 
dirigenta a od r. 1960 pôsobi tu už ako dirigent orchestra čs. rozhlasu v Bratislave. 

Na I. sjazde SSS v r. 1959 prof. Ján Strelec ako zástupca vedenia koncertnej sekcie 
vyzd~ihol vo. svojom referáte10 umelecky priebojné výkony Ladislava Slováka, Orszá
goveJ, orgamstov Valacha a Klindu, ako aj výkony Jelínka- Fischerovej. Vyzdvihol 
sc~opnosť t ýchto umelcov pozdvihnúť úroveň slovenskéh:> reprodukčného umenia. 
Mikuláš Jelinek poukazuje vo svojom diskusnom pr!spevku11 na stereotypnosť a ošú
ch~nosť _repertoáru vys_túpení y niektor ých členov sekcie po okresných mestách a vyslo
VUJe poziadavku podm1enky clenstva v SKU naštudovanie minimálne jedného novéha 
koncertu s orchestrom a nového celovečerného programu každý rok. 

Celkove sjazd konštatoval najmä nedostat ok vyspelého slovenského komorného
sťiboru na profesionálnej úrovni. Tút o medzeru Komorné združenie čs. rozhlasu vedene 
Vlastimilom Horákom vyplňovalo iba sporadicky (napr. na Letnom festivale komorne;j 
hudby 1960 v Bratislave). 

Rok 1960 zaznamenal ďalšiu radostnú udalosť - otvorenie opery Divadla J. G. 
Tajovského v Banskej Bystrici. Existencia operného orchestra automaticky vypomohla 
od r. 1953 existujúcemu amatérskemu Krajskému symfonickému orchestru v Bystrici, 
ktorý odvtedy pod vedením D. Nagela úspešnejšie rozvíjal svoju činnosť. (Dnes je 
jeho dirigentom Vladimír Gajdoš.) 

* * * 
Ko skončeni I. sjazdu SSS vyvijalo sa úsilie o zavedenie nových foriem orgamzacie 

hudobného života po slovenských mestách. Vznikla nová forma spolupráce čs. spoloč
nosti pre šírenie politických a vedeckých poznatkov s umeleckými sväzmi, teda 
i so SSS, a v rámci činnosti t ejt o spoločnosti organizovali sa koncerty v tzv. Kruhoch 
priateľov umenia, ktoré sa od. r. 1960 zriaďovali v Nitre, Trnave, Žiline, Banske j Bystrici, 
Žiari nad Hronom, Humennom, Nových Zámkoch a inde. Zásluhou týchto Kruhov dostáva 
sa or ganizovanie koncertov do vyššej fázy, nadobúda systematičnosť a pravidelnosť. 

V rámci osláv 15. výročia oslobodenia predstavil sa i novozaložený poloprofesionálny 
Orchester mesta Žiliny pod veden!m absolventa bratislavského konzervatória Richarda 
Uškovitša. · · 

_ Významným obohatením hudobného života na východnom Slovensku sa s t ala akcia 
.,Ceskoslovenskí hudobní umelci východnému Slovensku" - prehliadka československej 
hudobnej t vorby a koncert ného umenia v Koš iciach a v Prešove. 

R. 19~1 priniesol _splnenie tťižob a potri_eb s lovenského hudobného život a v podobe 
Slo-:enskeho ~?morneho ?!_chestra. Súb~r zne ús pechy aj na početných zahraničných 
p~diách; zalo~!l ho vtedaJ~~ ~· kor:certny maj~!~r Sf' _Bohdan Warchal. Počtom neveľký 
subor (ll_ hracov), ~kladaJUCl sa Jedln_e zo sl~ci_!<ov, mtenzívnou prácou a vďaka silnej 
u~elecke~ osobnosti umeleckého veduceho s1 coskor:> vydobyl vlastnú interpretačnú 
t var a vyznamne obohat il koncertný život nielen Bratis lavy ale i slovenských miest 
na vidieku. ' 

_ V tomt~ obdo~í je už široko r ozvinutá činnosť hudobnej výchovy mládeže prost red
m ctvom vychovny~h konc~rtov, ktoré organizujú koncertné agentúry. Súčasne sa po· 
d_?brých skúsenostiach v Cechách i na Slovensku rozbieha hnutie Hudobnej mlá deže .. 
Is!? v ~om .o to, aby mládež, u ktorej sa prebudil záujem o vážnu hudbu, mala možnosť. 
zúcastnovať sa na hudobnom živote primerane jej záujmom. Akcia sa rozbehla za. 
spolupráce KD:~! ústredn~ho :'ýbor~ ČSM a pracovnikov Domov osvet y v rozliČných 
~estách. ZapOJili sa do neJ pocet ni mterpreti - Madrigalisti SF, Symfonický orchester 
Cs. rozhlasu .v Bratislave a iné súbory i sólisti. 
. Významným pomocnikom v _propag~ci~ novej domácej tvorby sa stali, počinajúc 
Januáro~ 1962, pravidelné mesacné matme komorne j hudby, ktoré usporadúva Západe
slovenska odbočka SSS za pomoci Slovenského hudobného fondu. 

R. 1962 sa zaznamenal významný a nebývalý rozmach hudobnébo života na sloven
s~om vidi~k~. Hudob~é jari. prac~júcich sa uskutočnili okrem Bratislavy i v Trnave,. 
Nttre, Skahc1, BanskeJ Bystnct, Ruz:>mberku, Žiline, Mar t ine, Košiciach, Prešove a v Hu
m ennom; Hudobné letá v Piešťanoch, Trenčianskych Tepliciach, Smrdákoch, Slia či~ 

10 Slovenská hudba 1960, č. 1-2, str. 32-38. 
11 Slovenská hudba 1960, č. 1-2, str. 62. 
12 SH 1962, str. 207-9. 
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,Bojniciach a v Bardejove. Nad týmito podujatiami v Piešťanoch, Trenčianskyc~ Tepli-: 
ciach a v Humennom mali patronát tamojšie závody, čím bola zabezpečená návstevnosť 
v najširšom meradle. Na týchto podujatiach vystúpili všetky slovenské symfonické 
a komorné telesá a 24 s lovenských sólistov, prevažn e však spevákov a baletných 
umelcov. Recenzentka Anna Kovái'ová12 poukazuje na malý počet recitalov u sloven
ských inštrumentalistov (Móži, Berky, Váňa) a slabé zastúpenie mladých inštrumen
talistov (jedine Bauer v Košiciach). 

V sezóne 1961/ 62 môžeme hovoriť o nástupe mladej generácie_ hud~bný~h in~repre
tov na koncertoch SF. Veľkú obľubu dosiahlo v r. 1962 zavedene vys1elame pnamych 
prenosov koncertných podujatí z. Koncertnej s!en:. čs. rozh_lasu, znám_e po_d m enom 
Stúdio mladých ako jedno z poduJati Hudba mladezl. V rámc1 tohto vys1elama sa dala 
možnosť mladý~ umelcom skladateľom i interpretom overiť si pred verejnosťou i roz
hlasovými poslucháčmi svoje s ily. 

v r . 1963' zaviedol pravidelné mesačné koncerty pre verejnosť Symfonický orchester 
čs. rozhlasu pod vedením dr. Otakara Trhlíka, ktoré až do konca roku 1964. vynikali 
priebojnosťou v uvádzaní noviniek svetovej i domácej moderny. V posledneJ sez~n~, 
najmä od januára 1965, sa táto dramaturgická línia zmenila smerom k hudbe starseJ. 

IX. prehliadka koncertného umenia v Prahe na jar 1963 sa niesla v znamení mladýc~ 
talentovaných interpretov. Zo Slovenska sa tu predstayili: !<lára _Havl!ková, u ktoreJ 
kritika vyzdvihla nezlyhávajúci zmysel pre rytmus v Smfomete g10cose od B~hu~Java 

.Martinú. U Ľudovíta Marcingera kritika pochválila mladicku bezprostrednost Ctkke
rovho Concertina. Najväčším, i keď pre nás pochopiteľným úspechom bo_lo ._!3auero':o 
perfektné podanie Husľového koncertu Albana Berga. Slovenské symfomcke umeme 
reprezentoval s azda najnáročnejším programom SOBR pod taktovkou dr. Otakara 
Trhlíka a zvládol ho veľmi dobre.13 

7. VI. 1963 došlo k založeniu Stredoslovenskej odbočky SSS, ktorej členmi sú temer 
samí výkonn! hudobníci. Tajomníkom sa stal Dezider Nágel. 

Veľký význam pre hudobný život Košic malo otvorenie nového Domu umenia na jar 
1963, počnúc sezónou 1963/ 64. Umožnilo pravidelnejšie vystúpenia SOKR. 

II. sjazd SSS konal sa 29. a 30. novembra 1963 v Bratislave a v súvislosti s proble
matikou koncertného umenia vytýčil ako jednu z najaktuálnejších úloh súčasného 
koncertného umenia vypestovanie správneho vzťahu koncertného umelca k hudbe 
nášho storočia. 

Ako odpoveď na túto úlohu vzniká začiatkom r. 1964 Hudba dneška - komorné 
združenie pre novú hudbu, ktoré sa vytvorilo pod patronátom bratislavského MDKO 
pod umeleckým vedením Ladislava Kupkoviča. Na svojich vystúpeniach spojených 
s výkladom (Ladislav Mokrý, Peter Kolman a Igor Vajda) propaguje svetovú i domácu, 
najmä však avantgardnú modernu. O podujatia tohto ensemblu je medzi bratislavskou 
verejnosťou neobyčajný záujem a vo februári 1965 podnikol súbor svoj prvý zájazd 
do Ľubľany. . · 

V lete 1964 sa v Trenčianskych Tepliciach konala prehliadka mladých slovenských 
interpretov, ktorá poskytla mladým odchovancom slovenských konzervatórií a VšMU 
možnosť predstaviť sa koncertnej verejnosti i mimo rámca školských vystúpení. 

* * * 
Kronika vývoja koncertného života na Slovensku za posledných 20 rokov sa končf. 

Je možné, že v množstve faktov i problémov mnohé veci unikli alebo sa málo zdôraz
nili. Neodškriepiteľnou skutočnosťou však je, že môžeme hovoriť pomaly už o troch 
generáciách slovenských interpretov. Veľmi neuspokojivý je stav v koncertnom speve, 
v ktorom z!skali slovensk! interpreti pomerne najmenej úspechov. 

Bilancia 20 rokov slovenského koncertného života je veľmi zložitá, plná protikladov 
ako sám život. Jedni umelci na pódium prichádzali, iní z neho natrvalo alebo nadlho 
odišli v dôsledku najrozličnejších pričin. Mnohé nádejné talenty sa nerozvinuli tak, 
ako sa od nich očakávalo (Hodžová, Pappová), ďalší mali menej príležitostí, než by si 
zaslúžili (Fischerová, Bílek), iní zas vyrástli nad očakávanie (Kende), s podobnými 
prekvapeniami budeme však mus ieť počltať i v budúcnosti. 

Vlado Čížik 

13 Igor Vajda, SH 1963 (str. 140-2). 
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Jozef 
Kresánek • • JOSEF SUK 

Niekoľko slov k tridsiatemu výročiu smrti Josefa Suka (29. V. 1935) prichádza do 
skypr.enej pôdy zápasov o umeleckú tvárnosť hudby 20. stor. a v tomto zmys!e nemožno 
nehtadaf umiestnenie Suka a jeho tvorby v tomto procese. K asociáciám podobnosti sa 
v (udskom myslení družia i asociácie kontrastu a v zmysle týchto paralelne s veľkým 
vzopätím vývoja Sukovej umeleckej osobnosti asociuje sa nám vývoj iného časove 
paralelného európskeho prúdu: vývoj odzrkadľujúc! sa v manifest och futuristov. 

V rokoch, keď Suk dokončoval Asraela. vystúpil Fer. Busoni (roku 1906 koncipo · 
vanie, v roku 1907 vyšiel tlačou) v spise "Entwurf einer neuen A.esthetik der Tonkunst" 
a nastolil myšlienky oslobodiť sa od dovtedajšieho vývoja, od tradície, od tradičných 
nástrojov a všetkého, čo spútava myslenie. V r oku 1909, keď Suk písal klavírny cyklus 
Životem a snem, vyšiel v parížskom časopise Figaro F. T. Marinettiho manifest futu 
r istov, znamenajúci revoltu proti idyle starého sveta a hlásajúci v hudbe oslavu hluku 
ve7:komesta, vlakov, továrn~. h(adajúci výraz nového človeka, zmietaného elementár
nymi silami strojmi uvotnených ·prírodných síl. V rolru 1913, keď Suk zbieral tvorivé 
sily na vetkolepé Zrání, vyšiel otvorený list maliara-hudobníka Luigiho Russola, ktorý 
býva pokladaný za najtypickejší čo do vyjadrenia snáh futuristov. Citujeme z neho 
aspoň niečo: "My futuristi sme mali radi hudbu veľkých majstrov . Beethoven a Wagner; 
roky otriasli našimi srdcami. Ale už ich máme dosť. Oveľa väčší pôžitok máme z ideál
nych kombinácií hlukov električiek, spatovacích motorov áut a virvaru snaživých 
(udí než z opätovného počutia povedzme Eroiky alebo Pastorálky" - alebo: "nemožno 
zabudnúť ani na nové hluky modernej vojny" atď. 

V roku 1927 boli oslavy storočného jubilea Beethovenovej smrti a v Prahe otváral 
tieto oslavy Suk ako rektor konzervatória. Pri svojom živom záujme o súčasnosť a z jed
nej poznámky v tomto prejave dá sa súdiť, že Suk bo! informovaný o súčasných proti
beethovenovských hlasoch; no napriek tomu sa díva! na Beethovena s veľkou úctou 
práve preto, že Beethovenovu hudbu, obzvlášť komornú, dokonale poznal. K Beethove
novmu revolucionárstvu napríklad poznamenal: "Neľakajme sa tej závratnej výšky, 
Beethoven nechcel rúcať, ale vystaval nový chrám gigantickej veľkosti, chrám lásky, 
súcitu, chrám práce a radosti. Hľa, to je Beethoven, priatelia, na svojej púti k novému 
evanjeliu hudby, evanjeliu ľudstva." Rozsiahly slávnostný prejav zakončil Suk týmito 
slovami: "A my, žijúci - sledujme s otvorenými očami túžby súčasnosti, avšak odde
tujme dielo od prázdneho hesla. Chcime nové, buďme spravodliví a prísni v úsudku 
o iných, ale predovšetkým prísni k sebe, k vlastnej práci. Htadajme s touto prísnosťou 
k sebe dobré základy vo vlastnom vnútri. Tak aj my budeme môcť dať ·íudstvu svoje 
dary a budeme sa môcť stat hodnými nazvať sa deťmi Beethovenovými." 

Na toto by mohol niekto povedať: no, hľa! . .. nenadarmo sa o Sukovi hovor!, že bo! 
tradicionalistom, že bol iba Dvofákovým pokračovate.ťom. Voľačo pravdy v tom je. 
Tradicionalistom bol možno ani nie talc ·v hudobných výrazových prostriedkoch ako 
skôr v bezprostrednom ľudskom citen! bez pretvárok. V tomto bol i pokračovateľom 
Dvoi'áka, lenže ... Oproti prostému Dvoi'ákovmu cíteniu Suk bol už od koreňa iný tým, 
že vyrástol v rodine učiteľa-kantora, v tradícii "písmákov". Suk už počas štúdia na 
konzervatóriu i napriek veľkému preťaženiu si vždy našiel čas na cítenie a široké 
sebavzdelávanie. Neskôr žil v stálom styku s umeleckou Prahou (velké priaterstvo 
s maliarom H. Boettingerom) a počas niekoľkoročného "svetobežníctva" po veľkomes
tách Európy ako sekundista Českého kvarteta veľmi pozorne sledoval, čo sa kde deje -
obzvlášť v hudbe. Na súčasný vývoj hudby sa však neprestal dívať kriticky a spod 
zorného uhla_ akoby htadania svojského raja na zemi. Komponoval zväčša v rodnýcl 
Ki'ečoviciach, lebo tam vial ten čerstvý vzduch, ktorý vedel odfúkať plevy, v Ki'ečo
viciach vedel vždy načerpať ďalšiu dôveru v dobro, krásu a nádej v ich víťazstvo. 
V htadaní týchto sa podujal zhudobniť Zeyerov námet o Radúzovi a Mahuliene, lebo 
v tomto zmysle bolo pre nich i dejisko hry, Sl ovensko, panen$ky neskazenou zemou, 
"aurea prima satas, aetas .. ·.". 

Dvoi'ákovský, ničím neskazený jas, žiariaci ešte zo Sláčikovej serenády Es dur 
a zo Symfónie E dur, hraničiaci v niektorých detských skladbách (v Piesni lásky) ai 
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so senti'nentalítou, sa priebehom životných skúseností menil na filozofiu zápasu o dobro, 
na filozofiu vykúpenia, očistenia. Prechod k tomuto sa zvyčajne hľadá v dvoch život
ných ranách, ktoré rozbúrili hladinu hrdinskej, fantastickej i smutnej hudby Asraela. 
Ale nábeh k tejto atmosfére je sledovateľný už vo Fantázii pre husle a orchester 
i v symfonickej básni Praga pred Asraelom. V základoch Uýlového prerodu stojí preto 
skôr proces ľudského, ale i umeleckého dozrievania. Nesiobodno zabudnúť najmä na 
umelecké dozrievanie, veď Suk si nemohol nevšímať aj umeleckú presvedčivosť hudby 
Schänberga a iných romantikov, nadväzujúcich na filozofický pesimizmus Schopen
hauera a Nietscheho. A naopak, aj samotný vývoj Sukovej hudobnej reči sa stával 
adekvátnejším skôr pre prejavy vnútorne konfliktné, ba až démonické, a nielen pre 
prostý spev o kráse. 

Hoci Kŕečovice a príroda zostali Sukovi po celý život útočišťom, Suk nikdy nepod
ľahol rustikalizmu, prípadne až barbarizmu. Janáček, Barták, Stravinský atď., hoci ich 
tvorivosť sledoval s veľkým záujmom, sa preňho nikdy nestali lákavými. Naopak, jeho 
pohľad na tento svet zostal vždy až prekultivovaný. Celú prírodu, jej krásu a démo
ničnosť, videl cez prizmu seba, všetko skôr oprašoval od naturalizmov, než by sa ool 
v tom kochal - slepých hudcov, v podstate žobrákov, sprevádzal harfami (v Pohádke 
léta). 

Odizolovávanie sa od prúdov zameraných na pesimizmus i od prúdov rustikalizmu, 
verizmu a novákovskej živlovosti nepriniesli pritom Sukovi ochudobnenie. To, čo ne
htadal vo filozofii zvonka, to našiel v oveia väčšom rozsahu v sebe, v svojom citovom 
živote. Tento postoj hľadania inšpirácií vo vlastnom citovom živote by sa dal nazvať 
výlučne romantickým, nadväzujúcim ešte na E. T. A. Hoffmanna a R. Schumanna, lenže 
"si duos jaciunt . idem, non est idem" ... U romantikov to vyúsťovalo v lyrické sklad
bičky piesňového charakteru, čo možno sledovať u Suka iba v jeho detských poku
soch. Neskôr -sa Suk "na tomto, i keď v podstate subjektívnom lyrizme, dostal na nové 
pole, v ktorom sila citu prešla v sílu výrazu a v silu z toho vzišlej hudobnej kreácie. 
Sila výrazu viazaná na jedinečný cit sa stala rozhodujúcim vodidlom pre rozvíjanie 
hudobnej tektoniky, teda nie že by Suk bol naplňal vopred predestinované formové 
schémy hoci aj najzaujímavejším hudobným obsahom, ale naopak, sila výrazu sa mu 
stala temer jediným stimulom rozvoja jedinečného hudobného obsahu, a ten potom 
zrodil ako výsledok procesu osobitnú formu. V tomto Suk nenadviazal na romantikov, 
ale na posledné Beethovenove k·vartetá. 

Suk mal s Dvoŕákom spoločné živelné a šp'ekuláciami nedotknuté východisko v hu
dobnom nápade, konkrétnejšie: v melodickej invencii. U Dvoŕáka sa táto melodická. 
invencia za.tiaľ nevymykala z klasicko-romantickej tradície, ktorá vyrástla z českých 
koreňov, a preto i ďalšie jej spracovanie si nepotrebovalo hľadať osobitý tektonický 
svet. Suk však už na prelome storočí prišiel s takou svojskou invenciou od detailov 
až k veľkým plochám, že pod ňou museli praska( putá tradície. Teda nie preto, že by 
bol Suk chcel, ale preto, že musel pod ťarchou jedinečnej invencie. Dvoŕákova melo
dická invencia sa sústreďovala z_väčša na vedúci melodický hlas, Suk ako keby aj pri 
komponovaní bol sedel .pri pulte sekundu v kvartete. I sekund i všetky vnútorné 
hlasy mu boli rovnako dôležité ako prím, pre všetky pracovala bohatá melodická 
inven.cid. .Odtiaľto - z melodickej invencie plným priehrštím rozdávajúcej všetkým 
hlasom - prýšti náboj traskavín, ktoré trh::tlt tradičné akordy, tradičnú rytmiku . Suk 
mal možnosť oboznámiť sa s harmóniou impresionizmu, v skutočnosti prevzal iba 
akordiku tohto štýlu. Cesta k ich užitiu nevychádzala totiž uňho zo zreteľov čírej 
zvukovosti, ale bola výsledkom vedenia hlasov - a až odtiat je sekundárne zároveň 
nol!iteľom osobitého zvukového kúzla. 

Sukov štýl - je to bohatý vodopáď melodickej invencie, nad ktorým on vládne ai 
do poslednej kvapky a usmeníuje ho zo širokého. celostného nadhľadu, z jednotnej 
citovej koncentrácie. I tie najvzdialenejšie spoje akordov, modulácie, vybočenia, rytmické 
a formové nepravidelnosti neznamenajú rozklad, ale tým zhustenejšiu koncentráciu. 
Na prvý pohľad mnoho detailov, ale ani najmenší detail nebež! naprázdno, všetko tvori 
organický celok, zvládnutý už v zárodku. Vravieva sa u Suka o syntéze, k"torú dosiahol 
dotváraním. Myslím však, že na procese tohto dotvárania sa nepodieľal len Suk, a~e 
Suk predstavuje _vyvrcholenie. Dlho to dozrievalo, kým to dozrelo v Sukovo Zráni. 
V ňom však dozrelo tak, že Suk, i keď s obrovským vypätím síl, hovoril touto rečou 
s takou vnútornou spontaneitou, ako je pre iných dýc;hanie. Suk bol kultivovaným 
1ipontánnym muzikantom. 

V Zrání je v§ak , stopovateľný už aj moment dozretia, ktorý býva sprie,vodným zna-
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kom syntézy - taký výrazný moment napríklad aj v syntéze Johanna Sebastianci 
Ba~ha. V ?O. stor: sa dostal do popredia prístup negujúci spontaneitu a uprednostňujúci 
s~or ~~nstru~ttmzmus, zvukové experimentovanie, princíp zazná_vajúci prioritu melo
dlcke] mvencre a pod. A tak sa aj do Sukovej tvorivej metódy začal vkrádať moment 
in_telektualizmu - Suko.vi bytostne cudzí -:- ktorý bol síce schopný skoncentrovať, ale 
a1 s~omplikovat' jeho hudobnú reč až na okraj neistoty. Spontaneita muzikantstva, 
ktora do dvadsiatych rokov chrlila dielo za dielom, bola ohrozená. Epilóg pr išiel po 
Zrání až po pätnástich rokoch a po Epilógu do smrti už Suk temer nič nenapísal. 

Tradicionalizmus či popretie tradície! - V úvode sme to približne postavili ako 
Suk kont;a fu.turistic_ké man_ifesty. N_er;wžno ne_vidieť, že s_ukova syntéza s nábojom 
na rozrusovame sta~eho a szlo~ _evolU;_Cte k n?vemu_ pod egldou výrazu a spontaneity 
sa v 20. s!or. d?s:azr do k~tegorre necasovostt. Lenze koleso fortúny, ako ho opisovali 
stredoveke alegorre, sa neuprosne krúti ďalej. Z histórie vieme že žiaden smer t obôž 
extr~mny_ sn:er,_ nem~ dan~. do vena večný život a naopak, ~rincípy v jedno(n čase 
zaznavane, sz v mam case na]du nové vzkriesenie. 1 semeno, ktoré siali futuristi, dozreje 
a odpadne, a potom - pevne verím - dôjde i k oživeniu veľkého umenia Jozefa Suka. 

P IRS PRO TOTO 

Jozef Kresánek 

INTERVIEW 
O JEDNOM 
DIVADLE 

Spevohra DJGT oslávila na začiatku t ejto sezóny piate výročie svoje] existencie, 
v januári t. r. piate výročie začatia svojej činnosti. Obe jubileá sa zaobišli bez fanfár 
a tirád. Súbor, ktorý v minulých rokoch trpel častými zmenami vedúcich umeleckých 
kádrov, sa postupne konsoliduje: napomáha to aj riešenie bytových pr oblémov zamest 
nancov, ako aj zrušenie nezmyselného projektu presfahovania spevohry do žiliny. 
Pravda, ešte nie je všetko v poriadku. Preto sme si zašli za riaditeľom DJGT Jánom 
Krajanom a úradujúcim šéfom. spevohry Antonom Buranovským,. aby sme im položili 
niekoľko otázok. 

. Dozv~deli Sf!ie sa! že koncom ~inulého roku na zasadnutí opernej sekcie Sväzu 
d~v~d~lnych a fllmovyc~ umelcov (SCDFU) a potom na schôdzke Stredoslovenskej orga
m~a~Ie SČD~U v ~artme s~" pre~ložil návrh a odporúčanie, aby sa spevohr:a DJGT 
vratila k "povodneJ k?ncepcn , t. J. k tzv. ľudovej spevohre, čo by v skutočnosti zna
menalo yr_evahu openet - nehovoriac o tom, že celÝ. termín "ľudová spevohra" je 
bezobsa~n~ a mal b~ť. za o?oho čas';~ len krycím pláštikom pre ospravedlnenie gýča 
a lacneJ zabavy. Ake Je vase stanovisko k tomuto staronovému návrhu? 

Jedr:toznačne záporné. "Koncepcia" tzv. ľudpvej spevohry 'sa ukázala nereálnou už 
o~~~-zmku bans~o?ystrickej ~pevohr~. Yž vtedy si zdravé jadr o súboru - jeh.) úplná 
vacsm~~-- vynutllo z~merat sa naJma na predvádzanie opier. žiadať dnes vzdať sa 
dote~aJSleho sn:~rovama ~e nielen prejavom konzervativizmu, ale je t o aj vonkoncom 
nerealn~. Zmemt ~onc~pc1u divadla a venovať s a viac operetám by fakticky znamenalo 
rozp_ustiť temer vsetkych umeleckých pracovníkov, znížiť platový priemer a vytvoriť 
n~v~ o.~eretný súbor. Za. da?ej situ~ci? by to však znamenalo nástup k nezakrývanej 
"smire . r-:a Slo_ver:tsku Je 1 tak citelný nedostat ok umelcov schopných predvádzať 
hu_d~bno-z~bavne dlVa?lo -;- aj. tí r:i.ekoľkí, _č:J existuj~, by neboli ochotní za nízky plat 
pnst do _diva~!~, kto_r_e ma naJhorsle podmienky zo _vsetkých spevoherných súborov -
DJG! ma naJv:ac z~Jazdov, .n~ra~ n~~-veľké vzdialenosti, to v zväčša zle vybavených 
kulturnyc~~ zanademach! NaJzav_azneJSl argument proti takejto zmene koncepcie je, že 
a~ d~nes ciastka obecenstva vola popri opere po operete, t ak - ak ju dostane t emer 
vylucne - bude V?lať po ešte ľahšom žánri a nakoniec sa bude dožadovať ·stryptízu. 

~ zn:e::~ kon~epc1; bY_ znam_enala vzdanie sa výsledkov cele j našej doterajšej päť
rocneJ cmnostJ. Pocetne vystupema v Stredoslovenskom i Západoslovenskom kraji -
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a v bližších mestách Východoslovenského kraja - dosiahli totiž svoj ciel'. Urobili 
operný žáner prinajmenšom tak p1·íťažlivý ako či nohru a operetu. Temer na všetkých 
našich zájazdoch sú sály vypredané, neraz sa na to isté miesto musíme s tým istým 
titulom vracať niekoľkokrát, resp. hráme tam niekol'ko predstavení. Neraz ani nemô
žeme vyhovieť všetkým ponukám. Brzdi nás najmä nedostatok- finančných prostriedkov 
na ubytovanie: zväčša i z veľmi vzdialených mies t - Poprad, Žilina, Nitra - vraciame 
sa v noci do Banskej Bystrice! Prit:>m vieme, že iné súbory sú na tom omnoho lepšie 
a môžu si dovoliť niekoľkodňové "stagiony"! Bolo by žiadúce, aby došlo k centrálnemu 
rozdeľovaniu pnstriedkov pre divadlá, po ktorom sa už dlhšie volá, zatiaľ však bez
výsledne. 

Ostávate teda pri doterajšom smerovaní? 

V zásade áno; budeme sa zameriavať prevažne na diela komornejšieho charakteru 
a tzv. väčšie opery budeme uvádzať len výnimočne. Konkrétnejšie: tak ako doteraz, 
bude v jednej sezóne 5 premiér, prevažne operných. Presný počet novonaštudovaných 
operiet nefixujeme - bude kollsať medzi jedným až dvoma titulmi do roka. Takto 
vyjdeme v ústrety požiadavkám diváka žiadajúceho aj ľahšl hudobnodramatický žáner. 
Zvláštne baletné premiéry vzhl'adom na ich malú reprízovosť už n ebudeme študovať. 
Od novej sezóny čiastočne zredukujeme baletný súbor, zrušíme ho ako samostatnú 
zložku a budeme ho používať len v operách a operetách. Túto úsporu chceme využiť 
na skvalitnenie orchestra a na jeho kompletizáciu. Zatiaľ však situácia nie je radost ná, 
skôr naopak .. . 

Ako to myslíte? 

Stále nám chýbajú hráči. Zvlásť dychová harmónia je na tom veľmi zle - potrebu
jeme nutne flautistu, klarinetistu, fagotistu a trombonistu. Ale aj v sláčikoch sú 
medzery. Začiatkom roka nám odišiel koncertný majster, chýbajú nám huslisti v pri
moch i sekundoch. potrebovali by sme ešte aspoň jedného violistu. Zatiaľ nám vypo
máhajú hráči miestnej posádkovej hudby a žiaci vyšších ročníkov bratislavského i k~
šického konzervatória. Ale to je stále len provizórium! Potrebovali by sme, aby nase 
odborné školstvo vychovávalo väčši počet orchestrálnych hráčov, pravdaže, kvalitných !!! 

Neuspokojivý je aj stav v mužskom sb?re. P?trebujeme . dvoch te~or~s~ov a troch 
basistov. Vypísali sme už tri konkurzy na t1eto m1esta, ale mk sa nepnhlas1!. . 

Problémy sú aj s tzv. technikou - kulisármi. Fluktuácia je tu veľká. A ľudi Je 
stále nedostatok. 

Nesúvisí to s výškou platov? 

Zaiste! . Zvlášť v orchestri. Kým v Bratislave a Košiciach je možnosť vedľajších 
zárobkov - hráči môžu vyporr.áhať v inom orchestri, učiť na konzervatóriu, ĽšU atď. 
- zatiaľ v Banskej Bystrici takýchto možností niet. A keby aj boli, zájazd?vý rež.im 
divadla a z neho vyplývajúca nepravidelnosť rozvrhu denného zamestnama by 1ch 
využitie veľmi sťažovali. 

A čo, keby sa obmedzili zájazdy? 

To nie je zatiaľ realizovateľné, lebo musíme aj plniť plán tržieb, a to sa v dneš nej 
pomerne malej Banskej Bystrici n edá. Situácia sa azda zlepší -O niekoľko rokov pláno
vaným rozmachom tohto krajského sídla, skomplikuje sa však zároveň premiestenim 
zvolenskej činohry do Banskej Bystrice. Nevyhnutne budeme potrebovať novú budovu. 
Napokon - čoskoro sa má začať stavať. Len aby bola načas hotová! 

Ak dovolíte, prejdeme radšej na príjemnejšie stránky divadelného života. Nechystáte 
nejaký zahraničný zájazd? 

Už je po ňom. Uzavreli sme družbu s wittemberským divadlom a na želanie jeho 
umeleckého vedenia uviedli s me v NDR Očenášov balet Vrchárska pieseň - za sprie
vodu tamojšieho orchestra. Náš orchester zase sprevádzal wittenberských sólistov 
v priereze noviniek nemeckého hudobno-zäbavného divadla na našej scéne v Banskej 
Bystrici pod názvom Melódie a rytmus 1965. 

Aké premiéry chystáte v najnovšom čase? 

Na záver sezóny uvedieme Beethovenovho Fidelia. V budúcej sezóne naštudujeme 
tieto diela: Fra Diavolo, Boccaccio (Suppé), Romeo a Júlia (Gounod). Profesor Cikker 
nám sľúbil úpravu svojho Bega Bajazida pre obsadenie nášho orchestra - máme len 
malý symfonický orchester; veľmi sa na ňu tešíme. O p:>slednom titule sme ešte zatia! 
nerozhodli s definitívnou platnosťou; uvažujeme o jednej z Gluckových Ifigénil. 
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Nitriansky kruh - Di~ku~ia65 
žriedlo poučenia 

c:::w 
w )(/') pre ostatné kruhy 

Od založenia kruhu až po jeho aktívnu 
činnosť je š iroká s tupnica rôznych ťaž

kosti a starostí. Ľahko sa črtajúca teória 
na schôdzkach vydržiavaných kdekoľvek 

sa v praxi prejavuje celkom ináč. No 
hýbadlom a nositeľom úspechov a ne
úspechov sú všade ľudia. Ak nenájdeme 
pre vec kruhu zanietených nadšencov, 
výsledky budú slabé, i keď je pomoc a 
podpora akokoľvek veľká. 

S obdivom spomíname, koľko kultúr
nych desaťminútoviek sme v Nitre kvôli 
kruhu absolvovali. Nebolo to len v kan
celáriách a zasadačkách, ale aj priamo vo 
výrobe, medzi strojmi na pracovisku; vša
de sa_ naš i l'udia v pracovných odevoch 
vypytovali na novozaložený kruh, ktorý 
zásluhou šťastne volených dôverníkov 
neustále rästol. Priznávam, že bolo mno
ho aj takých, čo vstupovali za členov, 
len aby získali ďalšiu vkusnú legitimáciu, 
ako aj preto, lebo tam vstúpil ten alebo 
onen pracovník. A potom tu boli aj veľ
mi populárne dôvody. Členské sa neplatilo 
a na kupóny, ktoré členovia dostávali 
s legitimáciami, bolo možno zakúpiť zľav
nenú abonentnú vstupenku na podujatia 
kruhu. Všetci členovia boli o našich ak
ciách aj písomne upovedomovaní. Isteže 
boli aj takí, ktorí nedôverčivo vyčkávali, 
aké povinnosti nastanú z týchto posky
tovaných výhod. 

Rovnaké krité riá hodnotenia všetkých 
členov, aktivne zapájanie každého člena, 
ktorý aspoň niečo chcel urobiť, pomaly 
vytváralo atmosféru priateľstva a spolu
patričnosti. Bolo zjavné, že nie jeden, 
ale všetci tvoríme prostredie úplne nové, 
očistené od zbytočného škrobeného ná
nos u bývalých koncertných miestnosti. 

Naše hlavné úsilie smerovalo a aj dnes 
smeruje na vytvorenie obecenstva, pre 
ktoré sa umenie stane potrebou , na kto-

ré sa budeme môcť naozaj a vždy spoľah
núť. I po úspešných piatich rokoch kla
dieme toto na prvé miesto, pretože dlhé 
roky kultúrneho sucha zanechali v našom 
meste hlboké stopy. 

Aby nedošlo k poklesu záujmu, treba 
venovať veľkú starostlivosť dramaturgic
kému plánu našich programov; do roka 
usporiadame dva abonentné cykly pro
gramov a okrem toho ešte ďalšie poduja
tia z oblas ti poézie a výtvarného umenia. 

I keď väčšinu našich programov vy
plňujú hudobné programy, najmä v po
s ledných dvoch rokoch si aj ostatné dru
hy umenia razia cestu d~ našich pro
gramov. 

Preto sme rozčlenili výbor nášho kruhu 
na komisie pre jednotlivé druhy umenia, 
čo sa zatiaľ veľmi dobre osvedčilo, pre
tože členovia môžu takto veľmi dobre 
uplatniť svoju odbornosť; potom pod l' a 
povahy prípadu stačí zvolať iba príslušnú 
komisiu. Pred započatím akcie širšieho 
rozsahu sa však schádza š irši výbor kru
hu. Často privolávame aj ďalších členov 
a najmä zástupcov školskej a učňovskej 
mládeže. 

I pri zvýšenej starostlivos ti o tesný 
kontakt so študujúcou mládežou po od
chode osvedčených ·nadšencov sa nám v 
minulom roku študenti nitrianskych škôl 
akosi nápadne odcudzili. Platí to predo
všetkým o študujúcich na Pedagogicke; 
fakulte. Je až neuveriteľné, že spomedzi 
475 abonentných vstupeniek v jeseni ro
ku 1964 bolo len 10 budúcich učiteľov, 
kým napr. z poľnohospodárskej technic
kej školy ich bolo vyše 30. Na tomto 
príklade vidno, akú veľkú škodu môžu 
spôsobiť nesprávne volen! funkcionári 
ČSM. Darmo je, príklady tiahnu, a ak 
vedúci a vyučujúci neprejavia záujem, 
nečakajme zázraky od študentov. I pri 
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tomto prechodnom neúspechu _ m ?žeme 
však sledovať vplyv našich poduJati tam, 
kde sú vychovávatelia na výške. Ne':~~ 
sa študenti odchádzajúci z Nitry pnsh 
poďakovať za umelecké zäžitky na na
:šich podujatiach. 

Mnoh! občania sa ochotne zapájajú do 
rôznych br igádnických prác, vrátane pr:
<laja abonentných vstupeni_ek. Takto n:~z
no celú činnosť charaktenzovať ako cm
nosť spoločnú, čo v nemalej miere po~~
ha k ozajstné mu priateľskému ovzdus1~, 
ktoré veľmi d)bre upevňujú aj naše za
jazdy do Bratislavy. 

dierne zoznam majiteľov abonentiek. Tie
to zoznamy nám pravdivo vyjadrujú stav 
aktí-vneho členstva a zároveň veľml 
správne vytyčujú aj sm er našej_ prop~
gačnej činnosti. V dôsledku vysoket:_o _POC
tu členov kruhu písom ný styk udrzuJeme 
už len s majiteľmi abonentiek posledného 

Po päťročnom účinkovan~ ~ôže~e ~j 
u nášho obecenstva sledovať nabeh s pecl
fikovania pre jednotlivé programy. Po 
viacročnom pravidelnom poskytovaní ume
lecky pestrých programov sa to~o j aví 
ako prirodzený dôsledok a súv1s1_ to ~ 
kultúrnym rastom obyvateľstva; zaroven 
by však m ohlo vo vidieckom mest: za
príčiniť pokles návštevnosti na me~o~ 
r ýéh podujatiach. Pret o v propag~cne~ 
práci pre kruh nemožno za~tať. ~k Jednl 
-odpadnú, treba hľadať druhych: Tuto sku
točnosť môžeme u nás konkretne sledo
-vať. Pri každom abonent nom cykle ve-

na 18 koncert och filharmónie sa zúčastnilo 

13 komorných koncertoch 

2 koncertoch tanečnej hudby 

17 koncertných recitaloch 

16 vokálnych koncertoch 

3 speváckych koncertoch 

cyklu. v 

Rokom 1964 sme oslávili skromné 5- roc-
né jubileum činnosti. Poh:ad na .štatisti
ku nášho programu a návstevnost na na
šich podujatiach nás naplňuje po~itor_n hr
dosti a vedomia dobre vykonaneJ prace. 

Azda sa nájdu i takí, ktorí nie sú plne 
spokojni, istotne sa ešte dá u:obiť veľa 
a aj lepšie ; pozastavme sa vsak a za
myslime sa nad pomerne krátkou ~ob?u 
piatich rokov. Výsledky jasne ~ovona, ze 
myšlienka založiť kruh bola spravna. Od~
ševnenie nadšencov, ktoré je hybnou s~
lou v práci pre kruhy priateľov umema 
na Slovensku, môže znamenať zvrat _ v 
umeleckom živote našich miest a dedm . 

Podľa zoznamov sa v Nit r e od roku 1960 
usporiadalo celkom 111 poduja:i s _cel
kovou návštevnosťou 49 638 návstevníkov. 

členenie na jednotlivé podujatia je na

sledovné: 

5 460 ľudi 

4 650 " 

l 050 " 

6200 " 

6 130 " 

1 170 " 

6 860 " 
9 operách a 3 pá~mach z opier 
7 besedách so slovenskými hudob. skladateľmi s príležitostným 

2 080 " 

3 040 
programom 

8 programoch s poéziou a -2 besedách s básnikmi 

9 výstavách výtvarného umenia a 1 besede s akademickým maliarom 

11 autobusových zájazdoch na opery, činohry, koncerty, výstavu 

drážďanskej galérie, Laternu magíku 

12 500 " 

Aj zloženie účink~júcich je pestr_é. 
Okrem našich a českych umelcov vystu-
pili u nás umelci 9 národností. . 

Na záver svojej informácie prízvukuJem: 
umenie potrebuje nadšen_c_ov; Naše ~:~
tá a dediny ich potrebUJU co v naJvac-
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šom počte. Bez nadšenco_v zanietených 
pre umenie nám zaklad~me kruhov _ne
prinesie nič, pretože nam ~mde chybať 
to najcennejšie - výsledky 1ch práce. 

Er~est Sevčík 

Dezider Kardoš: 

.Koncert pre sláčikový 
,orchester, op. 35 

Dátum dokončenia: 13. 10. 1963 
Trvanie : ·21. min. 
Premiéra : l. októbra 1964 

Kardošov Koncert pre sláčikový or
chester bol odmenený .Bellovou cenou 
SHF ako naj lepšie slovenské symfonické 
dielo za m inu lý rok Už týmto faktom 
"kladie o tázku: Ako splňa základné povin
nosti, ktoré oprávňuje kladenie na súčasné 
umelecké dielo? Aká je tvár našej hudby, 
m eraná oceneným dielom renomovaného 
-skladateľa? 

Začnime nepopulárne, l ebo idem e hľa
-dať ideu skladby, ktorä by sa mala zmoc
niť niektorej stránky reality. Na rozdiel 
od obdobia, v ktorom nadpis nahradil 
ideu, vidíme ideu súčasného neexperimen
tálneho umenia v sústreďovaní sa na zä
"kladný problém dneška, na Pioblém ľud
ského nepokoja, ľudskej dôstojnosti, ľud
ského zápasu o svoje sebauskutočnenie -
na problém obnažovania človeka. Umenie 
má podľa nášho názoru podávať obraz člo
veka nedokončeného a súčasne nekoneč
ného, má zmapovať vnútro indivfdua, ktoré 
j e nepokoj né a znepokojujúce. Umelec 
má byť analytikom človeka a jeho situácie . 
Nech je človek akýmkoľvek, u menie ho 
m ä vyjadriť. To je jeho zm yslom. 

Je zaujímavé, že zatiaľ skladatelia Kar
došovej gen er ácie s veľkým elánom vy
tyčovali zjednodušujúce m r avné i poli
t ick é ideály "nového" človeka, teraz na
dišiel čas t ichého ostychu, v ktor om opúš
ťajú "veľké" témy "veľkej" doby a ve
nujú sa "iba" komponovaniu. Dôsledkom 
t ohto postoja je i Kardošov Koncert pre 
.sláčiky. 

Dielo nesie na sebe pečať suverénneho 
majstra kompozičnej techniky, pre kto
rého nie je po znamenitom Koncerte pre 
·orchester problémom nap!sať akúkoľvek 
s kladbu. Uvedený Koncert je však dielom 
prelomovým, lebo präve v ňom našiel 

Kardoš nový zmysel svojej hudby a pred~ 
s t avil tu určitý nový technický arzenál, 
zatia ľ čo Koncer tu pre sláčiky chýba oná 
pôvodnosť (nezamieňať s avantgardnosťou 
a lebo s experimentom) po všetkých strán 
kach: v pohľade na kompozičný problém, 
v nast olen! toht o problému i v t echnic
kých pr ostriedkoch jeho riešenia. Toto 
dielo znamená oproti pr edch ádzajúcemu 
zjednodušenie nielen Kard)šovho spôso
bu komponovania, ale i j eho umeleckého 
myslenia. Faktúra sa oprostila, čas je 
členený monorytmicky s niekoľkými ob
ligátnymi nepravidelnosťami, polyfónie a 
linearizmu je citeľne málo, farby ostá
vajú základné, kontrast je uplatňovaný 
iba v rámci veľkých plôch a vnútorná 
rozmanitosť formových úsekov us tupuje 
do pozadia. Kardoš t u narába hotovými 
a overenými, hoci neoddiskutovateľnými 
hodnotami. Nevytvára ich však nanovo, 
nenap!ňa ich objavným konštrukčným či 
f ilozofickým zmyslom. J edno však nemož 
no dielu uprieť - je virtuóznou štúdiou 
pre sláčiky, ktorá však okrem niekoľ
kých glissánd nepr ináš a ani v t ejto s fé
re nič, čo by posunulo dopredu samot nú 
Kardošovu kompozičnú reč. P asáže, fi
gúry, tematické gradácie, budované tech
nikou drobenia m otívu, a veľký interpre
tačný aparát zaručujú · skladbe vonkajší 
spád. Okrem niekoľkých fragmentálnych 
úsekov, ktoré skôr ukazujú, čoho by bol 
Kardoš schopný (napr. úsek 3. II. časti), 
ned9sahuje vnútornú myšlienkovú suges
tívnosť Hrdinskej balady. Expres ivita, r e 
zolútnosť a živelnosť - najcennejšie di
vízy Kardošovej reči tomuto dielu chý-
bajú. · 

Možno namietnuť: ako to všetko sú
vis í s myšlienkovou veľkosťou či hlbkou 
skladateľa, o ktorej sme úvodom hovo
r ili, keď je - a to j e pravda - rozho
dujúca jeho schopnosť analyt icko-k om
pozičná? Myslím však, že j e dno podmie
ňuje druhé, že senzibilita a hlbka člo
veka- umelca, ktorý prenikne pod povrch 
človeka súčasnosti, s ugeruje pr iame r ie
šenie kompozičného tvaru. Nikdy nie 
naopak a n ikdy nie oddelene. Tam, kde 
Kardoš rozkolísal v sebe onen válkovský 
zvon ľudského nepokoja, tam vzniklo die
lo hlboké a pozoruhodné. že by v Koncer
te pre sláčikový orchest er išlo cieľave
dome o menej ? že by samot né označenie 
"koncert" znamenalo iba dokonalú t ech
nickú etudu pre inštrumenty? Asi n ie. 
Lebo sú tu koncerty Bartóka, Lutoslaw
ského a dokonca samotného Kardoša, lebo 
tento druh hudby, ktorý neexperimentuje 
s materiálom a technikou, nemôže ostať 
iba .pri vy jadrení univerzálnej dokonalosti 
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svoj ho t varu. Zmena hudobné~o tv~ru 
bude vždy podmienená zmenou struktury 
myslenia a cítenia skladateľa, ako i zme
nou nazerania na skutočnosť a človeka. 
Čím je ponor umelca do ľuds~éh~ vn~tra 
hlbší tým je jeho odraz zavazneJŠI a 
otras'ne jší a tým j e i umelecky účinnejší. 

Ak k onštat u jeme n edostatok takto vy
medzenej základne umeleckej dimenzie 
Kardošovej skladby, t ak t o robíme nie .. 
le n preto, že v hudbe nie je možn é VY_
čísliť , čoho je v nej primälo a čoho pri
veľa, ale pret o, že práve toto nazeranie na 
umenie j e jeho zák ladným zmyslom a má 
v samotne j slovensk ej hudbe bohatú a kul
tivovanú tradíciu."V t vorbe Suchoňa i Cik
kera niet totiž ani jednej noty n apís a
nej bez ohľadu na t ento aspekt. Nieť té·
my či úseku bez t oho, že by nepr:>vok o
vali svojou myšlienkovou hlbkou. Každé 
ich dielo popri absolút nej dokonalosti 
svojho tvaru j e aj h lbokou sondou do 
svedomia doby, je kusom silnej výpovede 
ľudskej t otality s vojich t vorcov. Lebo 
umelec, nech robí čokoľvek a akokoľvek, 
vyjadruje s vojím u mením predovšetkým 
seba, takého, aký j e . · 

Hodnotenie je vecou vytýčenia k rit éri!. 
Ak som zvolil pre tento pripad kritériá 
najvyššie a súčasne najprirodzenejšie, ro
bil som to s vedomím plne j zodpovednosti 
voči autorovi Koncertu pre orchester a 
Hrdinskej balady. Kardoš má t otiž veľkú 
šancu. Má nielen t alen t a s uverénn:J 
techniku, ale n emá ešte šablónu. Kardo
šova cesta je podľa môjho názoru ur 
čená predovšetkým Koncertom pre or
chest er a Hr dinskou baladou, lebo cesta 
umenia ako takého · je určená úlohou vy
svetľovať a odhaľovať človeka, brániť ho 
pred mrzačením a pr ed čímkoľvek, čo by 
znemožňovalo j eho seba uskutočnenie: 
byť človekom. · Peter Faltin 

Pavol Ši moi: 

Vittoria-
composizione per grande . 
orchestra 

Dokončené: január 1964 
Trvanie: 7 m in. 
Prem iéra 19. 10. 1964, SF, dir. Ľ. Rajter 

šimaiova nová skladba, venovaná or
chestru Slovenskej filh armónie, je sk la 
dateľovou druhou pr ácou (po Combatti
menti) pre veľký orchester (3 f l., picc., 
3 fl. gr., 4 ob. [4 muta in c. i.], 4 cl. in 
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Si b (4 muta in cl. b.]. 2 fg., 2 cfg., 6 cor.,. 
in Fa, 6 tr. in Si b, 4 trbn, 2 tb, 3 t p , 
batteria [trg., ptto., 2 t. picc., gr. c., 3-
t omtom, tam-t., g, vibr., silo], 2 arpe,. 
pfte a 4 m ani, archi (div.]). Malý časový 
rozsah diela - cca 7 min. - by sa mo
hol zdať paradoxný vzhľadom na t en ob
r ovský aparát, pohľad do partitúry však 
tento predpoklad vyvracia . Autor s i veľm! 
zručne, so zmyslom pre r ovnováhu a kon 
trast rozvrhol plán inštrumentácie, vďaka 
čomu sa vyhol zbytočnému a nadmerné 
mu zhusťovaniu a nahromadeniu zvuku, ale 
naopak, docielil veľmi pestrý a pritom 
prehľadný zvuko_yý obraz. Prehľadný v 
tom zmysle, že Simai, k torý dáva pred
nosť čistým farbám - Víťazstvo j e toho
výrazným dokumentom - nerád miesa 
zvukové farby a v princípe pracuje s
jednotlivými nástrojovým! skupinami 
(pr edovšetkým dychy a sláčiky strie
dané s t uttim) ako s o základnými prvka -
m i inštrum entácie, pričom v r ámci t ých
t o skupín bohato využíva ich far ebné 
m ožnosti. Striedanie fa rebného obrazu 
dosť úzko súvisí s formovým členením 
skladby, čo ešte zvyšuj e dojem jej pre
hľadnosti. Skladateľ pritom veľmi dbá na 
kontrast, a to predovšet kým na kon
trast farebný. V celej skladbe vlastne 
farba zaujíma z hudobno-kompozičných 
prvkov prvoradé miesto. Všet ky ost atné 
prvky : melodika, rytmus, har mónia sú 
druhoradé a nemajú rozhodu júci vplyv 
na výstavbu formy diela . Túto sa Šimai 
vo Víťazstve snaží riešiť n)vým spôso
bom, v poqst at e však zachováva princ!p· 
t rojdielnej 1or my s kódou. Zhruba moz
n o sledovať expozíciu, jej variant v re
príze a stredný d iel, ktorý je však v 
podstate kaleidoskopom m enších úsekov . 
postavených vedľa seba v zásade podľa 
princípu kontrastu, predovšetkým fareb
ného, čo prispieva k spomenutej prehľad
nosti skladby a vlastn e svojím spôsobom. 
vyt vára jej formu. 

Motivicky j e dielo vystavané na rade 
deviatich tónov, v k t orom vzostupný a 
zostupný' rad chromatických tónov a 
zväčšená kvarta hrajú najdôležitejšiu 
úlohu vzhľadom na motivickú prácu s 
n ím. šimai nepoužíva princípy niektorej 
z ustálených kompozičných t echník, a le 
vlastným spôsobom pr acuj e so spomenu 
tým radom , k t orý sa v komplet nom t va
re objavuje len veľmi zriedka. V skutoč
nost i t vorí skôr iba základný materiá l, 
pričom nemožno hovoriť ani o motivickei 
práci v tradičnom zmysle tohto pojmu. 
Skladateľ h o rozkladá na menšie útvary,. 
resp. u vádza v skrytej forme v rôznych 
nástrojoch. 

Katalepsia realizmu 

l 
Ján Cikker : Vzkriesenie 
Dirigent: Václav Nosek 
Režis ér: Oskar Llnhart 
Výtvarník: J osef A. Šálek 
Janáčkovo divadlo v Brne 

rNaštudovaniu Cikkerovho Vzkriesenia 
venovali v Brne veľkú starost·livosť. Pre 
mi~ra (26. 3) bola jedným z na jpriprave
neJŠich vystúpení súboru v poslednom 
čase. Tým výraznej šie nás táto inscenácia 
n úti vysloviť vážne výhrady. Problematic
ká j e p r edovšetkým Linhartova r ežijná 
koncepcia, no j ej slabosť vyplýva zo s la 
bých str ánok predlohy. 

Vrcholné diela literatúry sú s vojím spô
sobom neodcudziteľné : vlastným ohňom 
s pália väčšinu pokusov o rozvíjanie a 
t ranspozíciu. Také pr ípady, ako j e napr. 
Janáčkova· opera Z m ftveho domu, sú 
vzácnym i a šťastnými náhodami, neopa 
kovatel'nými konšteláciami kongeniality. 
~án Cikker, pravda, . voľbou látky pre
Javil odvahu, no z h!bky tolstoj )vsky 
mravných a život ne filozofických s ond 

Pre celú skladbu j e t ypický aj kom
plementár~y rytmus a polyrytmické úseky, 
ktoré popn vonk ajšej prehl'adnosti zvyšu 
j ú dojem jej vnútorného bohatstva a roz
manitosti. - V oblas ti harmónie dochá- . 
dza k superpozícii zmenšených a zväčše
l}ých in tervalov a k zhusten ým zvukovým 
u tvarom. 

Pokiaľ ide o obsahovú náplň v súvis
losti s názvom skladby, treba j e j defini
t ívne vysvetlenie prenechať skladateľovi 
ktorý však zaiste nema l na mysli víťaz~ 
stvo v zmysle falošného optimizmu. Celá 
skladba a h lavne jej pomalá kóda - ktorú 
m ožno chápať ako zamyslenie alebo re
zignáciu, rozhodne však ako vážnu úva
hu - to zrete l'n e dokazuje. 
_ Vcelku možno Šimaiovo Víťazstvo pova
zova! za vydarenú skladbu, ktorä úspešne 
vyplnuje dodnes ešt e veľmi citeľnú me
dzer~ v oblasti kratších orchestrálnych 
skladieb. Alžbeta Aichová 

vyťažil málo. V zrejmej snahe o realis
tickosť uchopil_ látku celkom popisne : 
r ozpráva len pnbeh, predvádzaný scénic
ky a s prevádzaný hudbou, miestami ne
úno_:;_ne ilustratfvnou. Tolstoj, chvalabohu, 
prez~! deforrr:ácie oficióznych vykladačov, 
kton _dogmaticky a nerozvážne rozvíjajúc 
bystry a obrazný Leninov výrok o zrkadle 
rev~lúcie usilovali sa mrzačiť jeho veľ
k ost na pr_ototyp realistickej doktríny. 
Nemys lím, ze Tolstoj je iba realistom · 
aspoň pre naše časy ním nemôže byť (ke~ 
by sme už pr ipustili, že realist icky opi 
soval ireálnosť zanikaj.úcej a prestarnu
tej skutočnosti). Koho v tomto storočí 
zaujíma, ako sa na Rusi v minulom sto
roč! večerievalo ? čo mi ·môže poveda( 
"st ypizovaná" samozrejmosť, že na kator
ge bolo smutno a ťažko? 

O Cikkerových skladateľských kvalitách 
niet pochýb. Napokon, hudobná zložka 
opery sama osebe má pomerne ďaleko 
k neživotnosti. Moderný hudobnodrama
tický útvar však nemožno stavať na von
kajších opisoch fabuly. Len muzikantskú 
živosť t u nič nedocieli. Hudobná š truk
t úra - hoci jej neupieram črty muzi
kantsk ej zdravosti - t r pí tendenciou k 
il:'_zlvnosti, ~ niektorých momentoch po
UZ!va .pnvela hudobnej charakteristiky 
a zvukomalebnosti. To - a mnoho ďal
šfch vlastnostf, ktoré by bolo možné vy
menovať - sú už len dôsledkami sa
motného prístupu k veci. 

_Ak ľredloha často podl'ahla už preži
t~m ':'Yklad?m. tak Tolstoja, ako aj realis 
t l<:keJ tvonveJ metódy, inscenácia sa v 
teJto poblúdenosti celkom utopila . Diela 
má určitý vývoj - po trápne ilustratív
nom l. obr aze rozvíja sa k čoraz silnej 
SeJ koncentrácii, záverečné scény už s i
lou fabuly nadobúdajú určité poetické 
hodnot y. Inscenácia túto tendenciu ne
podchytila a bezrad ne zaostala v polovici 
všetkých rozporných tendencií d iela. Mohli 
sme byť aspoň sve dkami dôkladne natura
listi ck~ho predstavenia , ktoré má svoj pô
vab aJ ohlas, ako vidieť napr. z činnosti 
berllnsk ej Komickej opery. Lenže to tre
ba vedieť robiť. Brnenský súbor i tu 
ostal na polovici cesty. V tomto smere 
iba Jurečkova kreácia (kupec Smelkov) 
bola celkom suverénna. Ostatným členom 
súboru nemožno uprieť pripravenosť a 
dobré spevácke výkony (treba menovať 
aspoň René Tučka ako Nechľudova a Ka
ťu ~asbvovú Milady ~-afránkovej) ; v ne
dotiahnutej r ežijnej koncepcii a staticky 
bezradnom celku však málokto mal mož
nosť presvedčiť svojím výkonom. 

Vážnym problémom s ú momenty, ktoré 
predsa len svedčia o určitej snahe vy-
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maniť sa z opisnosti, koncentrovať výraz, 
štylizovať. Intermezzá, v ktorých t úto 
snahu badať najintenzlvnejšie, pôsobia v 
kontexte diela cudzorodo, rozpor rovín 
je štýlovo n eúnosný. Predloha je t u naj
slabšia (okrem toho, že vzniká už spome
nutý rozpor , i snaha o posunutie látky do 
štylizovanej oblasti j e značne rozpačitá; 
štylizácia má ďaleko k čistote a dôsled
nosti, intermezzá sú poznamenané opis
nosťou, n ajmä v hudobnej charakteristi
ke) a stavia inscenátorov pred t emer ne
riešiteľný problém: r ežisér Linhart ost a l 
vo všetkom na polceste (neodvážil sa po
staviť scénu na žiadnej jednostrannosti 
diela) , výtvarník Šálek staval práve na 
štylizačných prvkoch a hoci je jeho scéna 
vkusná, predsa prehral. V manierovitom 
využití projekcie splatil daň realistickej 
.,symbolike". Absolutórium t eda dostáva 
len hudobné naštudovanie. A to j e tro
chu málo. 

Napriek všetkým výhradám nemožno 
nevidieť, že Cikkerove Vzkriesenie je za 
povojnové dvadsaťročie jedným z najzá
važnejších československým pokusov (há
dam by sme sa nemuseli báť ani širšieho 
porovnania) o r ealistickú operu. Svedči 
to o stave našej hudobnodramatickej 
tvorby a tzv. r.ealistickej tvorivej metó,
dy tak výrečne (hovorlm to bez irónie), 
že by bolo prospešné čo najvážnejšie sa 
nad t ým zamyslieť. Jaro s lav Stfítecký 

Mantinelizmus 
sa nevypláca 

Alexander Glazunov: Raymonda 
Dirigent: Adolf Vykydal 
Choreografia a réžia: Jozef Zajko 
Výprava: Pavol Gábor 
SND Brat islava 

Dalo sa očakávať, že po t ript ychu St ra
vinskij - Prokofiev - Bukový bude v 
balete SND nasledovať nejaký príťažlivý 
.,Kassastlick". Zároveň však bola nádej, 
že sa siahn e po t itule , ktorý má aspoň 
n ejaké hudobné či b alet no-dramatur gické 
hodnoty. Nestalo sa tak. Na plagátoch -
a potom aj na javisku - sa ob javila 
Glazunovova Raymonda. Jej výber znova 
pripomenul, že ďalej ideme veselo v šľa
pajách neslávnej tradlcie .,od mantinelu 
k mantinelu"; všeobecne sa sice všade 
proti nej broj!, n o nedajbože sa od nej 
odpútať ! 
Ťažko si možno predstaviť nešťastnejší 
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výber . Glazunovova Raymonda j e t otiž: 
hybr-idným zlepencom po všetkých strán
kach. .,Dej" je konglomerátom nelogJč
nosti a nepravdepodobnosti a nepomôže. 
ani dobrý úmysel očistiť ho od najväčších. 
krikľavostí (ako sa to sta lo v SND) ; na
vyše -tretie dejstvo je už úplne .,bezde
jové " a pôsobí ako nafúknutá kóda, plná 
banalít a prázdneho .,s how". Námietka~ 
že aj v niektorých iných baletoch je zá
verečný obraz .,koncipovaný" podobne 
ako prehliadka tanečných čísel - nie je· 
ospravedlnením. 

Najhoršie je to však s hudbou. Ray-
monda je jedným z najs labš ích Glazu .. 
novových výt vorov. Je to· znáš ka ek let i
cizmov najstupídnejšieho .druhu, guláš
výpožičiek od Délibesa, Masseneta, Erkela, 
čajkovského, Korsakova átď. atď., pravda. 
veľmi rozriedený, okorenený len efektnou 
inštrumentáciou. Partitúra prezrádza síce
rutinovaného skladateľa, žiaľ, bez vyna
chádzavosti ; množstvo sekvencií už v ,.cha
rakterizačných" motivoch - o stereotyp-
nosti Glazunovovho .,symfonického" roz
víjania ani nehovoriac - má za následok 
úplnú letargiu každého čo aj len t rochu 
muzikálneho poslucháča a vzbudzuje v ňom 
vrúcne želanie nestretnúť sa už s takýmto
pseudoumenim. Nie div, že Glazunov a 
Prokofiev sa neznášali už v rokoch štúdia 
toho druhého, nie div, že koryfeji ždano
vizmu pasovali Glazunova za rytiera prvej 
triedy ; no o t o väčši údiv pôsob! uvedenie 
Raymondy dnes. 

Zrejme sa predpok ladalo, že Raymonda 
j e príťažlivý titul, že m eno Glazunov pri
vábi do divadla milovníkov .,k lasiky";. 
skrátka, že Raymonda .,potiahne" a po
zdvihne ochabnutú krivku návštevnosti: 
Ťažko povedať, či sa táto kalkulácia vy
dar í. Hľadisko bolo na premiére polo
prázdne (možno vďaka silnej konkurencii 
Tampere a detekt!vky v t elevízii), a to j e 
pre pokladnicu nedobré znamenie . Napo
kon časy, keď každý .,klasick ý" titul na 
programe automaticky znamenal plnú s álu 
a dlhý rad repríz, zdá sa, už pominuli. 
časy sa m enia a meni sa aj vkus divákov: . 
predstavenia ako Luskáčik (alebo Ray
monďa) musia s údneho diváka anno 1965. 
r iadne nudiť a iritovať svojou naivit ou. 
Ostáva tu však ešte detský divák, ktorý 
je b ezbranný, n emôže si sám vybrať a 
vždy vďačne zatlieska. J e však dnešné 
dieťa rovnaké ako pred 60 alebo 70 rok
mi? Nevyrastá v celkom iných podmien
kach, ktoré odlišne formujú j eho psychi
ku, fantáziu i j eho - pravda, nevyslovené, 
- nároky na umenie? Myslíme, že j e t o· 
nesporné. Dnes náš päťročný drobizg sníva 
o tryskáčoch, raketách, kozmonautoch, len-

balet ho ešte vždy kťmi Šípkovým i Ružen
kami, zakliatymi vilami a zlými čarodej
mi .. . 

Ale vráťme sa k inscenácii. Vcelku mož
no povedať, že príjemne prekvapila. Cho
reograf Jozef Zajko ju koncipoval ako veľ
kolepý zážitok .,pre oko"; j e vypočítaná 
na efekt a konzervat!vnejšia časť obecen
stva j u prijme s nadšením. Efektná -
v dobrom zmysle s lova - je aj scéna 
Pavla -Gábora, striedma v prostriedkoch 
a okázalá vo výslednom dojme. Rovnako 
: rekt.né boli aj_ kostýmy Ľudmily Purky
noveJ - pestre vo farbách i strihu - a 
pr itom neprekročili mieru dobrého vkusu. 

. V kompozícii j ednotlivých t ancov uplat
m l choreograf svoju bohatú a dlhoročml 
skúsenosť dobre a pôsobivo. Možno mu 
a~da vyčítať , že niektoré duet á preťažil 
siláckym zdv!haním a že občas nájdeme 
v choreografii málo muzikálne miesta · 
ins.cen~_cia a_ko ce lok patrí však k jeh~ 
naJlepslm vytvorom a má slušnú úroveň. 

Raymonda je balet, ktorý kladie m imo
riadne _nároky _n!l predstaviteľku titulnej 
úlohy ; Je t o akysi .,koncert pr e primabale
rínu a miešaný corps de ba llet". žofia čer
veňáková sa na premiére čestne zh ostila 
svoje j úlohy. Má pekný ba lans a skok 
(zato_ slabšie piruety) a najmä elegantný 
balermsky zjav a osobné čaro. Veľmi dob
rým dojmom zapôsobil i Titus Pomšár 
v r~!.e rytiera Kolomana (čo je .,adapto
van~ ,_de Brie~ne)~ tanečník príjemného 
zovnaJsku, zdrzanhvého pr e javu, skvelý 
partner s pokojným vysokým skokom. 

. Boli č?sy (ani nie tak dávno) , keď bra
ti~lavsky _balet mal azda najvyrovnanejšf 
s.ubo_r v _c~SR (i k_eď _bez oslnivých sólis
tic~ych spiČiek). T1e easy, bohužiaľ, pomi
nuli. T_?to . S~_?ut~é povzdychnutie patr í. 
len muzskeJ cast1 s úboru, ktorý zostarel 
a ~j ~o t echnickej stránke upadol. Zato
v_ zenach má dnes Bratislava prvú k vad
n lu ?a pohľadanie ; dievčiny" mladé, pô
vab?e_ a t echmcky dobre pripravené. Vi
diet, ze pedagogicky sú dobr e vedené. Len 
ti. muži . ~ . Pri ich súčasnej výkonnosti 
me .div, ze na p~~miére sa museli vyne
chať dva .,hotove tance. (Výkon na ge-· 
nerálke bol totiž naozaj mizerný.) 

Záverom ešte malú poznámku : ukláňa
nie po j ednotlivých variáciách je naozaj. 
zvyk z ~,ann o dazuma l" ; brojili sme proti 
nemu uz pred mn ohými rokmi. .Zdá sa, že 
len v Bratislave j e tento nešvár s amo
zrejmosťou. 

I gor Vajda - Vladimír Vašut 

Ples na javisku 
aj v hl'adisku 

l 
G. Ver di: Maškarný ples 
Dirig ent: Anton Buranovský 
Režisér: Drahomíra Bargárovä 
Výtvarník: Pavol Herchl 
DJGT Banská Bystrica 

Bola to smelá voľba. Nie objavn á - ale 
o to viac riskantná. 

~~študov?ť j~dnu z Verdiho najnároč
neJsich opier Jeho stredného tvorivého
obdobia nie je maličkosť: množstvo en
semblov, árii a recitatívov je vyšperko
vané koloratúrami, náhlymi pr echodmi z 
jedného r egistra do druhého ; inscenačné
s tvárnenie je vzhľadom na koncertant
nosť diela tvrdým orieškom a množstv.o 
nahrávok s pr votriednym! umelcami Da
m oklovým mečom, stále hroziacim porov
návaním . .. 
~ aj _napriek t omu hodnotím prem iéru 

Maskarneho plesu v Banskej Bystric i ako 
nesporný úspech , nuž je to opäť výsled
kom snahy všetkých zainteresovaných 
pracovníkov spevohry DJGT. 

Na prvom mieste patrí uznanie diri
gentovi A. Buranovskému. Jeho zásluhou 
s~ speváci veľmi dobre pripravení, istí 
mel~~ v sólových , a le aj v . ensem blových 
par~Jach - t ak vyniká Verdiho geniálne 
maJst rovst vo individuálnej charakteristi
ky postáv, umenie rozmanitost i stmelené 
v or ganickú jednotu vyššieho typu. Dob-
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rou oporou spevákov vrátane sboru (na
študovaného Karolom Bélom) bol orches
ter : začínal síce nervózne (rozbité úvod
né fugáto), ale po zdvihnutí opony sa 
upoko jil a v závere dosiahol potrebný 
verdiovský lesk i napriek svojmu ma-
lému počtu. · 

Pavol Herchl navrhol jednoduchú, mo
derne štylizovanú scénu. Použitie · šikmy 
a len najnevyhnutnejšieho nábytku pou
kazuje na inšpiráciu minuloročnou brati
slavskou inscenáciou, neostalo však pri 
nej: niekde je vydarenejšia (výborne vý
tvarne riešená scéna pod šibenicou) , inde 
zas konvenčnejšia (prvý a štvrtý obraz, 
'kde použitie starého nábytku z fundusu 
pôsobí ako cudzí e lement). Zaujímavo je 
vyriešený strop: štyri rady štvorcových 
·ot vorov dovoľuje nápadito pracovať s niz
kovoltovým osvetlením :.... r ežisérka tú
to možnosť aj plne využila. Kombinu
júc tieto svetelné zdroje bočným nasvie
tenim a s ostat ným svete lným parkom, 
dosiahla neraz veľmi pôsobivý, v dobrom 
zmysle slova efektný účinok. Priestorovú 
organizáciu rozmiestnenia spevákov pod
robila výt varným princípom - nielen v 
s bor .)vých, ale i sólistických výjavoch, 
v čom jej veľmi pomohli farebne sýte 
kostýmy Milana čecha. Bargárová viedla 
hercov k odpútaniu sa od zbytočných gest 
diferencovane podľa dôležitosti postáv, 
ktoré stelesňovali ; najviac "uzemňovala" 
sboristov a menšie postavy, menej už pro
tagonistov, ba kreáciu Riccarda koncipo
vala úplne uvoľnene; veľmi premysleným 

.aranžmánom jeho zomierania dokázala, že 
"výtvarná" kompozícia jej r éžie nie je 

-cnosť z núdze, . ale premyslená kon
:cepcia. 

Zo sólistov exceloval M. Kopačka (Ric
·cardo) svojim mäkkým, pritom sonór
·n:ym fondom a veľmi pekným zjavom. 
Kopačka r astie od úlohy k úlohe a dú
fam, že tentoraz bude pokračovať. Výbor
ný je t iež š. Babjak (Renato), postava 
äkoby oživnutá zo starých obrazov a r y
-tín hérosov - bezhranične oddaný a ver
ný v priateľstve, nezmieriteľný v hneve 
a pomste. Babjak, ktorý je známy najmä 
'ako výborný komik, dokázal po Onegi
novi, Rigolettovi a Valentínovi ďalší rast 
i v tragickom žánri. Rast svojich herec
kých a speváckych dispozícii prejavila 
aj D. Drobková (Ulrica) ; jej výstup patril 
k n a jsilnejším zážitkom večera. Svojou 
koloratúrnou technikou a · ladnou pohy
bovou kultúrou príjemne prekvapila C. 

šomorjayová (páža), h.)ci sa ešte celkom 
nezbavila svojej rytmickej labilnosti, zjav
nej zvlášť v prvých obrazoch. M. Urba
nová (Amélia) bola handicapovaná jedi
nou nevydarenou maskou a parochňou, 
okrem toho nespievala v najlepšej dispo
zícii, a tak nie div, že zaostala za svo
jím štandardom. Sudcu spieval J. Konder , 
štvoricu sprisahancov L. Longauer, J . šor
morjay, F. Maceška a M. Bozdech. (ra) 

Očenášov balet 
vo Wittenber:gu 

V r ámci družby uzavretej medzi Divad
lom Jozefa Gregora Tajovského v Banskej 
Bystrici a wittenberským divadlom Elbe
Elster Theater uskutočnila sa vo Witten
bergu nemecká premiéra baletu Vrchárska 
pieseň od Andreja Očenáša. Dielo, náme
tom ktorého je príbeh lásky odohrávajúci 
sa v revolučnej atmosfére pred vypuknu
tím Slovenského národného povstania, dáva 
skladateľovi možnosť prejaviť jeho veľké 
·nadanie pre poetický a lyrický výraz a dy
namickú rytmiku. Očenášova hudba má 
neobyčajný ľudový svojráz a typickú slo
venskú pôvodnosť. 

Prekvapujúco početný baletný s úbor" 
banskobystrického divadla naštudoval dielo 
s nadšením a predviedol predstavenie pre 
kvapujúce neobyčajnou ucelenosťou. Po
chvalne sa treba zmieniť o nápaditej cho
reografii a presnom naštudovaní baletného 
majstra Bohumila Čegana. Scéna Pavla 
Herchla vyjadrovala podľa potreby žiarivý 
jas, alebo ponurú stiesnenosť. Mladý, na
daný dirigent Ján Valach podal na čele 
wittenberského orchestra strhujúci výkon 
v dramatických situáciách a naširoko r o
zohral mnohé zvučné lytické časti parti 
túry. Orchester si podmanil poslucháčov 
kultúrou drevených dychových nástrojov. 

Spomedzi jednotlivcov baletného súboru 
treba spomenúť sólistov Miroslavu Micha
líkovú a Pavla Lukáča (milujúca dvojica) 
a charakterových tanečníkov Bohumila če
gana a Milana Schenku, ktorí vynikli po 
výrazovej i technickej stránke. 

Slovensk ému baletnému súboru a prí
tomnému skladateľovi pripravilo obecen
stvo na viacerých vypredaných predsta
veniach búrlivé ovácie. K urt Nichterlein 

(*rozšírený o sboristov - pozn. red.) 

Dva zábery z predstaver.ia Luisy Millerovej v Košickom št. diva dle. ....._ 
Foto: O. Béreš Ili"""' 
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SLOVENSKÁ FllH·ARMúN IA 

V znamení zahrani·čných . umelcov 

Marcové koncerty Slovenskej filharmó
nie sa niesli v znamení zahraničných umel
cov. Z domácich interpretov sa predstavil 
iba Karol šroubek a popri zahraničnej 
konkurencii obstál viac než čestne. Dra
maturgia týchto koncertov sa vyznačovala 
množstvom menej hrávaných, alebo i cel
kom neznámych, hodnotou, žiaľ, nie vždy 
prvot r ie dnych skladieb (k oncert maďar-

skej hudby) . Výkony orchestra i napriek 
pomerne veľkému množstvu neóbohratých 
diel, pokiaľ nevystúpili nad, pod priemer 
nikdy neklesli. Svedči to prinajmenej o tom, 
že technická úroveň orchest ra začína mať 
už dobrý štandard a že pohotovosť hráčov 
sa dlhšou praxou predsa len vyvinula 
k lepšiem u. 

4. a 5. marca. Koncert maďarskej hudby. Di r igent : Miklós Lukács, sólista: Gábor 
Gabos (klavír).. Program : Erkel: Hunyadi László, predohra, Bar tók: 3. koncert pre 
k l avír a orchester, Liszt: Faustovská symfónia. Spoluúčinkoval Mužský spevácky sbor 
SF (sbormajster J. M. Dobrodinský), sólista dr. Gustáv Papp. 

Tento koncert bol čo do repertoáru smut
ným omylom. Priniesol na jednej strane 
málo h ovoriace dielo Erkela, unavujúceh o 
Liszta, a to najcennejšie v programe (Bar 
t ók) odznelo na pódiu SF už prinajmenej 
dvakrát. Týmto programom neboli zrejme 
veľmi nadšení ani orchest rálni hráči, pre
tože v r ýchlych tempách Erkelovej predo
hry zostali zreteľnosti a presnosti dosť 
dlžní. . Maďarský dirigent i popri strhujú
com temperamente podal v tejto skladbe 
(ak máme byť úprimní) priam estrádny, 
operetný výkon. Vo Faustovsk ej symfónii 
spracováva Liszt podobný námet ako vo 
svojej klavírnej sonát e h mol. V symfo
nickom stvárnení faus t ovského námetu 
však neobyčajnou zdlhavosťou symfonicky 
ši rokých plôch, dnešnému poslucháčovi 
sotva postihnuteľných až nudných, sa to 
Lisztovi už tak dobre n epodarilo. I na-

priek častým a dosť rozsiahlym škrtom. 
dielo nemohlo zanechať u divákov hlbší 
dojem. Záverečný mužský sbor a veľm'i 
pekne s tvárnené sólo dr. Pappa pripadalo 
potom priam ako občerstvujúca sprcha 
v sparnom lete, no výsledný dojem io 
symfónie to už nestačilo pozmeniť. 

Technicky dobre p odkutý _pianista Gábor 
Gabos, laureát Lisztovskej súťaže, podal 
Bartókov koncert kultivovane, s umelec
koú rozvahou, so značnou dávkou ume
leckej fantázie a v poslednej časti priam. 
str hujúco. Vývo3 tohto umelca sa zrejme 
uberá dobrým smerom. Drsnos ti, prame
niacej z ťažko ovládnuteľného tempera-
mentu , ktorá donedávna skresľovala jeho 
výkony (poznáme ho z početných vysielaní 
maďarského rozhlasu), bolo tu málo, v pri
jateľnom množstve a i jeho dynamická 
paleta sa obohatila o početné nové odtiene. 

11. a 12. m arca 1965. D irigent: George Hurst (Anglicko), sólista : Karel šr oubek (husZej, 
Bratislava. Program: W. A. Mozart: Symfónia C dur "Linecká .. ( K ochel 425), K oncert 
pre husle a orchester G dur (Kochel 216), T;Villiam W alton: l. symfónia b mol. · 

Koncert ang iického dir igenta odznel 
v pomerne s krátkym časovým odstupom 
po nezabudnuteľnom výkone Carla Zecchi
ho. Táto paralela sa nám natíska v súvis
losti s progr amovan!m Mozarta, ktorého 
Zecch i tak j edinečne podal. Hurst, podobne 
ako Zecchi, dirigova l Mnart ovu symfóniu 
spamäti, lenže i k.eď sa snažil svoj t em-

perament krotiť a nevybočiť zo skladate
ľovho s lohu, chýbala ,mu najmä v lyri:c:: 
kých partiách t á vrúcna, hlboká ta lianska 
kantabilita, tä bezprostrednosť, uvoľne
nosť a bohatstvo fantázie. Hurstov Mozart 
bol iba s olldny, v intonácii i v súhre dobre 
pripravený. Po stránke dynamickej bol by 
však zniesol lepšiu . a kultivovanejšiu pre-
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pracovanosť. Dirige?.;~ovi sa J??mern~ !ep
.šie darilo v rýchleJSlch part1ach (fmale) : 
.kde uplatnil svoj zmysel pre elegantnost 
a švih. 

Oveľa sympat ickejšie sa predstavil an
glický hosť v sy:nfó~1ii svoj~o kraja_na 
·waltona. Jej vzruseny dramat1zmus nam 
pripomínal tak trochu ovzdušie Suchoňa
vej Baladickej suity; WaltOJ?- sa u . ~á~ 
týmto dielom uviedol ako maJster svtezeJ 
invencie a spontánnej muzikality. Jednot:
livé časti navzájom pekne kontrastoval!. 
·po dramat ickej prvej časti v druhej pul
zoval sarkastický živel prerušovanými po
četnými synkopami. Skladateľ nezaprel 
v diele záľubu v sýtom orchestrálnom 
zvuku, v bohatstve nápadov jadrnej, zdra
vej hudby. V III. časti demonštroval autor 
svojrázny, sýty lyrizmus ~ez stopy ~o 
meditativnosti či lacnej senttmentahte. Ft
nále s vtipným fugátovým úsekom t rochu 
pripomina náladu Sukov~ch die.!. Hudba 
symfónie je na dobu svoJho vzniku (1932 
až 1935) pomerne konzervatívna; azda 
i preto, že jej t vorca je a~!lli:ký ~klada
teľ. Cítiť v nej však kompoztcne maJstrov
stvo, účinnú dynamickú formu, a ak. ~y 
s me die lu chceli čo . do výstavby meco 

vyčítať, boli by to predovšetkým zd1havé 
závery temer všetkých častí. Novoroman
tický pätos, nie však ošúchaný, ale svoj
r ázny, dal Hurstovi (i toto dielo dirigoval 
spamäti) jedinečnú možnosť uplatn~ť svoj 
k bohatej farbitosti a k plnokrvnostl sme
rujúci naturel a vydobyť si u obecenstva 
zaslúžený úspech. 

V tejto koncertnej sezóne vystriedal 
Bohdana Warchala - uvoľnili h o pre ume
lecké 'vedenie Slovenského komorného or
chestra - za pultom koncertného majstra 
známy český huslista Karel šroubek, ume
lec skvelej techniky, zdravej muzikality 
a kultivovaného tónu. Bratislavskej verej
nosti sa po prvý raz predstavil ako yyni
kajúci interpret Mozartovho slohu. s:ou
bek je typ skromného umelca bez akych: 
koľvek póz či afektácií. Jeho Mozart boi 
cudný, čistý, muzikantsky zdravý a kul
tivovaný. Huslista svojím vystúpením plne 
potvrdil, že jeho umenie je prínoso!llv.Pre 
orchester (dúfajme) i pre koncertny ztvol 
Slovenska. l orchestrálny sprievod bol so
lídny, štýlový, vybrúsený a v prístupe 
k Mozartovej hudobnej reči bez rozporov 
s chäpanim sólistu. 

18. a 19. marca. Klavírny koncert. Michael Ponti (NSR). Program: Jozef Haydn: Sonáta 
(; dur, Ludwig van Beethoven: Sonáta, op. 109, E dur, Johannes _Brahms: :on~ta f ~ol, 
op 5, Robert Schumann: Karneval, op. 9, Igor Stravinskij: Petruska - 3 castt zo swty. 

Vystúpenie tohto jedinečného ~melea, 
omračujúceho virtuóza, sa iste nadlho vrylo 
do pamäti všetkých milovníkov klavírneho 
umenia. Napriek pomerne mladému veku 
(28 rokov) dosiahol Ponti na poli klavír
nej reprodukcie toľko, koľko sa nejedné
mu umelcovi nepodarí ani cez celý život. 
Je to predovšetkým suveré!l~a, fen~~e
nálna, nikdy, ani v tom naJzavratneJsom 
t empe nezlyhajúca technika všetkých dru
hov. Jeho bleskurýchle skoky sú stoper: 
centne čisté, oktávy brilantné a z:-ete~ne 
i v najrýchlejších tempách ~ vo v~et~yc~ 
dynamických registroch. Pna_m OJedme~: 
sú jeho schopnosti dynamickych gradácl~. 
Klavír mu znie ako orchester - hrm1, 
struny pritom však nepraskajú, lebo prí
roda mu dala do vena ideálne uvoľnené 
ruky s geniá.lnym inšti~tom. p~e . hr~vé 
zvládnutie najkrkolomneJstch ptamsttckych 
problémov. K všetkýqt týmto prednost ia?'l 
pristupuje ešte vzácny zmysel pre štyl. 
Na svojom nekonvenčne zostavenom pro
grame demonštroval Ponti jedinečné maj
strovstvo i v tomto smere. 

V Haydnovi ovládal jeho prejav priam 
železný rytmus, v rámci ktorého. temer 
bez n ejakého agogického zvlnema - bu-
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doval s vkusom, s neobyčajným napätím 
- popri ľahučko vzdušných.pa~ážach i ele; 
gantnom prejave - dynamtcku formu. A~ 
bol v Haydnovi Pontiho prejav cudny, 
skromný, s koľkou dávkou hlbav~.sti a fan
tázie interpretoval "posledného Beetho
vena! Sonátu chápal skôr lyricky, drama
tizmus tlmil podľa možnosti čo najviac, 
V niektorých variáciách by sa bola mohla 
však melódia v malíčkoch pravej ruky nad 
pomerne hrmiacimi t rilkami ešte viac vy
niesť. Myslfm, že t u išlo skôr o svojský 
pristup k reprodukcii ak? o nedostatk~ 
technického rázu. I Pontlho Brahms bo. 
strhujúci. Bol veľkorysý, technicky bra
vúrny. Virtuozita je však Pontimu n~e 
samoúčelnou záležitosťou, v tomto pn
pade bola nositeľom dramatického výr~zu 
s priam burcujúcim napätím. J~ho lyr~ka 
bola mužná, bez nádychu senttmental!ty, 
sýta a nechýbal mu ani zmysel pre vy-: 
stihnutie brahmsovského scherza. 

Schumannov Karneval bol neobyčajne 
suverénny, vášnivý, roztopašný, n~žný, so 
vzácnym zmyslom pre vysti~nut1~ cha: 
rakterizácie jednotlivých postav. Ntektore 
časti cyklu (Vďačnosť, Pantalon a Kolom
bína, Paganini) zahral Ponti v závratných 

tempách, čím ich charakter azda ešte viac 
vystúpil do popredia. Záverečný Pochod 
Davidsbundlerov proti Filist rom bol vybu
dovaný priam symfonicky. Bol to skutočne 
dôstojný a priliehavý záver za nezabudnu
teľným stvárnením cyklu. 

3 časti zo Stravinského ·Petrušku pred
stihli - svojím strhujúcim spádom, tem
peramentom, zvláštnym koloritom, priam 

fantastickou technikou, nevyčerpateľným 
zdrojom veľkolepých gradácii, ktorých 
vrcholy burácali ako tutti veľkého orches
tra - dokonca i Gilelsovo podanie. Bol to 
slovom koncert, na ktorý sa dlho neza
budne, a nadšené obecenstvo si vynútilo 
viac prídavkov, medzi ktorými nechýbala 
ani jedinečne zvládnutá (čo do výstavby) 
slávna Lisztova La campanella. 

25. a 26. marca. Dirigent: Roberto Benzi (Francúzsko). Program: Saint-Saens: 3. sym
fónia. Stravinskij: Petruška. Spoluúčinkoval: Ferdinand Klinda (organ). 

Vyrásť na umefca zo "zázračného die
ťaťa" nie je dopriate každému; komu sa 
to však prihodí, nemá to ľahké. Obecen
stvo očakáva primerane k umelcovej popu
larite a povesti mimoriadny výkon, niečo 
prinajmenej omračujúce, vysoko prevyšu
j úce priemer. R:>berto Benzi je tiež jed
ným z týchto vyvolencov múz. Jeho meno 
priťahuje na koncert veľké davy, mys!Im 
skôr senzácie než umeniacl}tivých divákov. 
Nesmie ich preto sklamať, lebo tým by 
utrpela jeho kariéra. I keď má len 27 ro
kov, čo pre dirigenta nie je veľa, očakáva 
sa od neho viac ako od kohokoľvek iného, 
prípadne i oveľa staršieho. Myslim, že si 
tieto momenty veľmi dobre uvedomoval. 
keď zostavoval pr ogram pre svoje turné. 
Nie je nám známe, nakoľko široký je jeho 
repertoár, nakoľko sa: mu popri početných 
zájazdoch dostáva prlležitosti študovať 
nové diela, no záradenie Saint-Saensovej 
symfónie - miestami plnej bombastického 
pátosu, málovravného dramatizmu - i na
priek tomu, že doteraz u nás neodznela, 
nepokladám za najšťastnejší krok. 

V prvej polovici symfónie sice autor 
uplatní svoju duchaplnosť, šarm a vtip, no 

i napriek tomu, že dirigent - čo s obdi
vom kvitujeme - viedol orchester spa
mäti, nepddarilo sa mu vystihnúť "fran
cúzskosť" diela bezo zvyšku. · Decentnosť 
a kultivovanosť najmä u dychov by bola 
tým výdatnejšie podčiarkla tento charak
ter. Druhá polovica symfónie ukázala Ben
ziho ako umelca s vyváženým pomerom 
emocionálneho s racionálnym, čo sa pre
javilo v pôsobivých gradáciách, ktoré zo
silnilo použitie organa (dr. Klinda), no 
falošný pátos diela mohol nadchnúť iba 
priemerného diváka. 

Oveľa sympatickejšie potvrdil Benzi s voje 
umelecké kvality v jedinečnom podan! ná
ročnej Stravinského suity. Vedúc orchester 
bez partitúry, strhol ho dir igent k nadše
nému, priam virtuóznemu výkonu s dob
rým zvládnutím technických, agogických 
i rytmických problémov, ktoré toto dielo 
prináša. V tejto s(!vislosti treba zvlášť 
vyzdvihnúť vynikajúci a kultivovaný výkon 
klaviristu L Paloviča. Dobrý výkon or
chestra, mladosť, sláva i veľké nadanie 
dirigenta vyvolali mimoriadne ovácie na
najvýš spokojnéhn obecenstva. 

Vlado Cížik 

Od tradície k tradičnosti KONCERTY SOBR 

Jarná sezóna abonentných koncertov 
Symfonického orchestra čs. rozhlasu v Bra
tislave priniesla zmenu v dramaturgickej 
línii. Predovšetkým je to zmena negatív
neho charakteru: upustilo sa od podrobné
ho plánovania cyklu a program sa robil od 
koncertu ku koncertu. Oproti minulosti 
nebol vydaný celkový programový prehľad 
celého cyklu, a nielen to: ani na progra
mových hárkoch nebol ani raz oznámený 
budúci program; z toho vyplýva, že v čase 
jedného koncertu ešte nebolo jasné, čo sa 
bude hrať nabudúce. Domnievam sa, že ta-

káto prax v dramaturgii orchestra nemôže 
byť natrvalo zdravá, chýba jej cieľavedo
mosť a je i v zrejmom nesúhlase s novými 
aspektmi, ktoré zdôrazňujú pracovníci za
inter esovaní na koncertoch. 

Ako teda vyzeral uplynulý cyklus z hľa
diska dramaturgie? Nedostatok plánovania 
nie je jedinou zmenou, ktorá nastala. Do 
očú bijúci je hlavne ústup od doterajšej 
línie, ktorý by sa dal charakterizovať ako 
opustenie tradície, ktorú si orchester vy
budoval, v prospech tradičnosti repertoá
ru. Pozrime sa na ·prehľad koncertov! 
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24. l. - dirigent dr. Václav Smetáček 
L. van Beethoven: Vl. symfónia E dur 
J. Brahms: Koncert pre husle a orchester (Ladisl av Jásek) 
R. Wagner: Predohra k opere Rienzi. 

U. 2. - dirigent dr. Otakar Trhlík 
E. Suchoň: Predohra k Stodolovej dráme Krát Svätopluk 
M. de Falla: Noci v španielskych záhradách (Rafael Arroyo) 
P. l. Čajkovskij: V. symfónia e mol 

. 7. 3. dirigent prof. Horst For ster 
D. Martinček: Simple ouvertura 
F . Mendelssohn-Bartholdy: Koncert pre husle a orchester e mol (Boris Gutnikov) 
Anton Bruckner: VII. symfónia E dur. 

Z tohto prehľadu vidíme, že dramatur
gia opustila to, čo bolo .,vlastnou tvárou" 
rozhlasového orchestra, totiž prevahu hud
by 20. storočia, charakteristickú pre pre
došlé cykly. Z deviatich uvedených skla
dieb iba tretina bola súčasná, a v tom je 
i de Falla, ktorý nepredstavuje súčasnosť 
natoľko vyhranenú. Dôvodov bolo viac .a 
nie je možné povedať, že neboli závažné. 
Prvým bola snaha získať' širší okruh pub
lika, ktor é viac priťahuje tradičnejší pro
gram. Tento krok spolu s preložen[m ter
minu koncertov na nedeľný večer vyznel 
kladne; ťažšie je už posúdiť, či by sám 
fakt zmeny t ermínu nebol stačil návštev•! 
zlepšiť. Druhým závažným dôvodom, na 
ktorý sa zodpovední pracovníci dramatur
gie hodne odvolávali, bola otázka výchovy 
orchestra. Dôvodili t ým, že v poslednom 
čase sa orchester rozšíril o viacerých 
mlad$ích hráčov a pre dokonalú súhru 
orchestra je potrebné, aby sa zžili na 
klas icko-romantickom repertoári. Treba 
uznať, . že tento repertoár je potrebný; 
lenže v svetle mnohých vynikajúcich vý
konov v minulých cykloch sa t ento argu
ment javí ak:> problematický: prečo sa 
s výchovou nezačalo vtedy, keď mladí 
hráči nastúpili - a prečo títo hráči boli 
schopní podávať výborné výkony napr. 
v takých Kartinkách či Rímskych slávnos
tiach ? Orientácia na slávne skladby minu
losti je na dr uhej strane i príčinou obme
dzenia uplatňovania súčasnej domácej 
t vorby na orchestrálnych· koncertoch -
a domyslená a trvale aplikovaná ·môže mať 
pre budúcnosť nepriaznivý vplyv na zá
ujem skladateľov o orchestrálnu hudbu, 
a v _dôsledkoch by to mohlo znamenať, že 
z orchestrálnych telies by sa stali ná
kladné konzervátorské inštitúcie. Je to, 
pravda, trocha zveličené nas tolenie dô
sledkov, ale možno stojí za zamyslenie. 

čo sm e t eda počuli nové? Uvedenie 
Suchoňovej predohry Kráľ Svätopluk je 
nesporne záslužným činom , splatením ur -
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čitého dlhu s taršej tvorbe nášho národ
ného umelca. Je to skladba plná drama
tického vzruchu, .ukazujúca, ako sa Su
choň skoro dopracoval k svojmu osobné
mu · štýlu. V súvis lost i s tým, ako v po
slednom čase novo spracoval túto te
matiku, predsa však i toto uvedenie uka
zuje, prečo sa táto skladba dostala tak 
trochu do úzadia. 

Premiéra Martinčekovej Symple ouver
tury obnovila prerušenú tradíci_u koncert
ných premiér skladieb mladých skladateľov, 
Je t o skladba svieža, nesporne zaujímavá, 
i keď tu autorovi ide viac o formovanie 
základne ďalšieho rozletu z doterajších 
dosiahnutých prvkov než o skutočný roz
beh za osobným výrazom. Najviac na nej 
upúta istá konštrukčná fantázia; základná 
invencia sa však pohybuje dosť všeobecne 
v ovzduši domáceho hudobného myslenia, 
ako bolo doteraz sformované. 

S orchestrom t entoraz vystúpili predo
všetkým cudzí dirigenti; táto skutočnosť 
sa odrazila i na výkonoch. Je totiž zaují
mavé, že tento orchester ako keby popie
ral známu skúsenosť, že pod sústavným 
vedením svojho dirigenta t eleso dosahuje 
najväčšie úspechy; práve s hosťujúcim! 
dirigentmi jeho výkony vzrastajú. Prvé 
vystúpenie pod taktovkou dr. Václava 
Smetáčka prinieslo najtradičnejši program. 
Možno dôvodiť, že hosťujúci dirigent si 
takýto program určil ; a možno uznať, že 
je pre hosťujúceho dirigenta ľahšie uká
zať sa v š tandardných skladbách, ktoré 
obecenstvo pozná, než · vykračovať na ne
istejšiu pôdu m enej známych a najmä 
menej populárnych skladieb súčasných. No 
základom vystúpenia hosťa je zmluva, a 
každý právnik nám povie, že tá predpo
kladá dve stránky, v tomto prípade tiež 
dramaturga (a u toho predpokladáme zasa 
my určitú líniu) : Toľko na margo progra
mu koncertu , ktorý sa z doterajších zvyk
lostí celkom vychýlil. 

Pokiaľ ide o výkon samotný, patril t~n-

to koncert k najlepším. Je možné mal 
námietky proti voľbe temp v 'Beethoveno
vej Pastorá lnej symfónii, ale nie je možné 
uprieť jej presvedčivosť osobného diri
g?nt~k?ho prístupu a ozaj pútavý symfo
mcky ťah . . Brah~sov Husľový koncert bol 
.P?~aný v skutočne vynikajúcej jednote 
dmgenta a sólistu. Výkon Ladislava Jáska 
bol nezvyčajný : dosť nekonvenčne zdô-
razňoval niektoré romantické momenty 
v tomto diele, čím viac sústredil pozor
nosť na det aily, pravda, s tým, že klenba 
Brahmsovej architektúry mu bola samo
zrejmosťou, ktorú netreba zdôrazňovať. 
V jeho prednese fascinovala intonačná 
a rytmická istota, ako ,i mimoriadne 
ušľachtilý tón, ale najmä svojská logika 
realizácie hudobného procesu. Môžeme 
s melo povedať, 'Že po tejto stránke bolo 
Jáskovo vystúpenie zážitkom, ktorého veľ
kosť iba zdôraznilo· be_zprostredne na to 
uvedenie toho istého koncertu ý cykle 
-fi~harmónie so šedivosťou kontrastujúcím 
v ykonom bulharského sólis tu (mimocho
dom, duplicita, p red ktorou nech nás 
-chránia všetci svätí, ak by išlo o súčasné 
s lovenské dielo!). Trocha bombastická no 
<>rch~strálne ':ďačná pre dohra k Wagne
~?veJ opere Rienzi dala Smetáčkovi príle
ztto~ť efektne zavŕšiť svoj výkon. Možno 
konstatovať, že i kontakt dirigenta a or
·Chestra bol mimoriadne bezprostredný a 
vied~! i z hľadiska orchestra k jednej 
z naJvydarenejšich kreácií. 

Februárový koncert s dr. Otakarom Trh
l íkom bol snahou o vyrovnanie sa s vý
k?nmi hosťovskými. Suchoňovu predohru 
VIedol dr. Trh!Ik t rocha stiesnene hoci 
-dra:nati~ký ťah nezanikal. V spol~práci 
so spamelskym klaviristom Rafaelom Ar
:royom podal štýlove pekný výkon, ktoré
mu možno vyčítať iba miestami trocha 
me?šiti citlivosť na dynamické výkYvY 
sólistu. Arroyo sa predstavil jemne kulti
vovaným tónom , schopným mimoriadne 
nuansovanej škály odtienkov, ktoré pre
mys le!le využil na štýlové podanie Fallo
vych Impresii. Oproti tomu, ako poznáme 
túto skladbu z vlaňajších filharmonických 
ko~-~ertov, vyznela v jeho podani decent
neJste a menej strhujúco, no v impresio
nistickej štýlovosti čistejšie a ušl'achti
lejšie. Vrcholom vystúpenia dr. Trhlíka 
bola Čajkovského V. symfónia ktorej dal 
veľmi pekný dramatický spád' a zbavil ju 
nános_u romantickej sentimentality, ako 
sa. s _nou v interpretácii Čajkovského veľ
mt casto stretávame. Na druhej strane 
t ento ':ýkon odhalil, že akokoľvek je roz
hlasovy orchest er schopný dobre sa vy
rov~ať so skladbami tohto štýlového ob
:dobia_ (o tom sme konečne nikdy nepochy
boval!), predsa mnohé prvky (o. i. trocha 

~vrdé ~lechy vo finále) poukazujú na to, 
ze ta~eto skladby sotva môžu byť ťažis
kom Jeho dramaturgie, pret ože v nich ne
prekročí ~rč_itý š~andard. Je sice ozaj 
problemattcke, preco by sa mal usilovať 
práve v týchtp skladbách konkurovať iným 
na ne viac špecializovaným orchestra~ 
a je skutočne otázne, či j e účelné meniť 
orientáciu, keď vlastnou doménou tohto 
orchestra je hudba súčasná . 

_!'-farcový koncert, vedený prof. Horstom 
Forstero~, n_ás nútil obdivovať výdrž or
chestra 1 dirigenta. Na interpretácii Mar
tinčekovej ouvertúry bolo cítiť že diri
gent je síce pohotový a vie dob;e vniknúť 
d?_ ~ezn_~mej partitúry, no chýbala nám 
~acšta zzttosť s prednášanou hudbou. Skú
sobnou vyhňou spr ievodu sólového kon
certu prešiel dirigent výborne a bol s or
chestrom dobrým partnerom Borisovi Gut
nikovovi. Ten urobil zo všeobecne známe
ho a možno povedať až obohratého Men
delssohnovho Husľového koncertu strhu
júcu báseň rom_a_ntickej lyriky. Od prvých 
t~~ov sme pocuvali bez dychu, vedeni 
sohs_tc:m cestami !ejto dôverne známej 
part1tury ako novym, čarovným krajom, 
k~e i tie ojedinelé nepresnosti mali svoj 
povab. Zvlášť obdivuhodné potom bolo 
keď dirigent robil spamäti vyše hodinová 
Brucknerovu VII. s ymfóniu. Na sústrede
nosti prvých častí neubrala nič ani dener
vujúca porucha osvetl~nia, ktorá donútila 
začínať_ symfóniu trikrát znova. No v prie
behu fmále bolo už čím ďalej viac badať 
únavu orchestra, najmä povoľovaním pre
svedčivosti podania. Zdá sa, že rozsiahle 
plochy novoromantického symfonizmu sú 
dnešnému publiku i interpretovi predsa 
len dosť cudzie ! A zostáva tiež otázka 
p:ečo ~ Brucknerovho diela, ktoré je ná~ 
est e vzdy málo známe, sa sústreďujeme 
v Bratis lave stále iba na IV. a VII. sym
fóniu. 

Ako môžeme badať, výpad do oblasti 
s taršej hudby, ktorá nadobudla prevahu 
v tomto cykle koncertov rozhlasového 
orc~estra, nemô~eme považovať za jedno
znacne vydareny, hoci i on možno zväčšil 
publicitu týchto koncertov. Nie je možné 
mať námietky proti zaraďovaniu staršej 
hudby,_ veď to_ bolo i v minulých cykloch, 
ba chapeme, ze usporiadatelia chcú mať 
v každom koncerte niečo, čo "ťahá" obe
censtvo. Bolo by však neodpustiteľnou 
chybou, keby terajšie ~aváhanie v drama
t urgickej línii malo byť symptómom pre
nesenia ťažiska na staršiu hudbu: orches
ter by tým stratil svoju doterajšiu na
najvýš sympatickú tvár a sta l by sa kó
pi J U možno až príliš bežného vzoru. 

Juraj Pospíšil 
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·Komorný cyklus úspešne l 
10. januára 1965. Husľové matiné ~ilana Bauera. Pri ~Zavíri: Mic~l Karin. Program: 

Wolfgang Amadeus Mozart: 12. sonata pre husle a klavtr ~dur, Kochel: 296, Johan_nes 
Brahms: Druhá sonáta pre husle a klavír Adur, op. 11 a Poeme macabre, Camille Samt· 
Saens: Introduction et Rondo capriccioso. 

Bauerovmu naturelu je Mozartov sloh s akou sa zmocnil j e j reprodukcie, jasne 
veľmi blíz,ky. Má pochopenie pre jeho naznačili , že Bauerovo umenie má vzo
svojrázny kolorit, pre kľudnú lyriku, pô-:- stupnú t endenciu, že umelec si kladie cieľ 
vab i eleganciu, ktoré zásluhou dobreJ hodne vysoko a úporne pracuje na tom, 
techniky a spoľahlivej intonácie výrazne aby ho zdolal v čo najkratšom čase. 
podčiarkol. Menej úspešne - čo do )_>ri- za najväčší nedostatok Bauerovho vy-
stupu i poňatia skladby - s t pocmal stúpenia považujem zaradenie prázdnej, 
huslista v Brahmsovi. Farba i intenzita virtuóznej skladby Saint-Saensovej na zá
tónu, rozvrhnutie dynamickej formy ne- ver r ecitalu. Po závažných predchádzajú-
zodpovedalo ustáleným predstavám o sla- cich dielach pripadala v programe ako 
hu tohto autora. Skôr sa pri jeho posluchu cudzí prvok. Bauér zrejme chcel byť po-
natiskal dojem, ako by nejakým nedopat- platný vkusu priemerného diváka a usilo-
renim náladový okruh Mozartovho sveta val sa, aby sa. jeho umenie zaskvelo i vo 
pres iakol i do Brahmsa; a bolo na.d sily virtuóznych polohách, no občasné into
int erpreta vymaniť sa z jeho magtckého načné i t echnické kazy možno pripísať 
dosahu a energickejším prejavom, sýtej- únave z predchádzajúceho programu, kto
šíro tónom alebo mohutnejšou gradáciou r ý iste kládol na nervový organizmus in-
lepšie vystihnúť sloh skladby. terpre ta značné nároky. 

Obe skladby národného umelca Eugena 
Suchoňa treba však opäť hodnotiť ako Vynikajúci, vysoko kult ivovaný, štýlove 
ďalší interpretačný úspech Milana Bauera. príkladne stvárnený výkon, lčo znesie 
Podar ilo s a mu uvoľniť v prejave a bez- i veľmi prísne kritériá, podal Bauerov 
prostredná muzikalita sa tu snúbila s ra- partner na klavíri Michal Karin. Jeho vy-
cionálnym r ozvrhnutím výstavby skladieb. nikajúce majs.trovstvo v komornej hre je 
Dynamické oblúky I. časti Sonatíny vybu- dobre známe a jeho repertoár najmä kla
doval umelec neobyčajne účinne a aj v II. sických diel husľovej literatúry je široký. 
časti prestal byť vyloženým lyrikom a K tomu mal Kar in ešte "svoj deň", takže 
s úspechom sa preniesol do rapsodicky najmä v I. polovici programu mohol uká-
zvlnenejš!ch plôch, čo možno povedať zať to najkrajšie a najlepšie, čoho je 
i 

0 
f inále, kde popri elegant nom švihu s chopný v tomto smere, a nie je t oho 

dominoval i dramatickejší výraz. V druhej málo! V Suchoňovi zaujal najmä celkovým 
Suchoňovej skladbe si Bauer počínal ne- podaním a koncepciou výstavby plôch, 
menej ús pešn e. Pôsobiace gradácie, bri~ menej však. čo do _precíznosti technického 
lantnä t echnika, n apätie a sústredenosť, vypraco·vama klavtrneho par tu. 

14. februára. Klavírne matiné Ľudovíta Marcingera .• Progra:n: _ Ale.xander Alb.recht: 
senáta F dur, Dezider Kardoš: Meditácia, Eugen Suchon: Baladwka sutt a, op. 9, Mtroslav 
Bázlik: Moment musical, Dušan Martinček: Dva tance, Ján Zimmer: Sonáta, op. 4. 

Ak s me v minulosti voči výkonom Ľudo
víta Marcingera mävali vážnejšie výhrady 
ohľadom skú pej kultivovanosti výrazových 
prostriedkov, voči n edostatku individuál
n ejšieho príst upu k stvär neniu diel, po 
jeho poslednom vystúpení t ieto dojmy 
s potešením zrevidujeme, pretože v ume
leckom vývo ji mladého pianistu došlo 
k veľkému skoku. To, že vystúpil na pó
dium výborne t echnicky pripravený, nie je 
pre nás nóvum. Ku kvalitatívnej zmene 
došlo v jeho pr ístupe k interpretácii. Jeho 
prejav nie je u ž taký akademický, ľudsky 
sa zvrúcnil a jeho dynamická paleta sa 
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obohatila o mnohé nové odtienky ; pianista 
kladie už väčši dôraz na vrúcnosť a plas
tiku melodických fräz, na účinnejšiu vý
stavbu celku, na kontrastnosť jednot livých 
úsekov. 

Už i vol'ba programu je viac- menej las 
tovičkou v našom koncertnom živote. Tých,. 
čo zostavili celý program výlučne zo slo
vens kých klavírnych sk ladieb, by sme· 
mohli spočítať na prstoch jedne j r uky;. 
a Marcinger ho hral vyspele, dobre pri
pravený, čo j e ešte zr iedkavejší úkaz!' 
Myslim, že by stálo za povšimnutie kom-· 
petentných orgánov poslať tohto pianistU! 

s takto seriózne pripraveným progr amom 
za hranice reprezentovať s lovens kú kla
vírnu tvor bu ! 

Mladícko sv1eza Albrechtova sonát a 
i keď je to dielo z r ok ov jeho budapeš
tianskych štúdii, prezrádza pokročilú kom
pozičnú t echniku i sviežu invenciu sklada 
teľa brahmsovsk o-regerovského razenia. 
Dielo je k laviristicky veľmi vďačné, zvu
kove kompaktné a pianista v ňom výrazne 
podčiarkol jeho mladis tvý temperament 
i útočnosť výrazu. Kar došovu Medit áciu 
pokladám za najevidentnejši doklad získa
nia nových prvkov a znakov klavirist ovho 
prejavu. V tejto skladbe už defilovala pred 
nami paleta kultivovaného umelca int e lek-

t uálnej hlbavosti, čo kladie dôraz na čo
najvýs tižnejšie vyjadrenie obsahu. Myslím; 
že do do dlžky trvania skladby v Sucho
ňovi "trhol" Marcinger v radoch sloven
ských pianis tov, čo hrávajú Baladickú 
suitu, r ekord - miestami hádam až na 
úkor pôsobivosti dramatickej výstavby. 
V 2. časti sa mu veľmi úspešne vydarila 
plastika polyfónneho vedenia hlasov. 

Po menších sk ladbách Martinčeka a Báz
lika záverečný Zimmer (s pomerne níz
kym opusom ) jasne (najmä v harmónii) 
potvrdil, že skladateľ vyšiel z vyhne su
choňovej skladateľskez triedy. 

Vl ado čížik 

_ 21. feb!uára 1965. Violončelový r ecit·al André Navarru (Francúzsko). Pr i k lavíri Al 
fred Ho_lecek. Program: F. Schuber t - Sonáta pre violončelo a k l avír a mol, R. St r auss 
- Son~!a. pre violončelo ~ klavír F dur; M. Reger - III. suit a a mol; P. I . Cajk ovskij 
- · Vanacte na rok okovú t ernu. 

Navarr ova svetoznámosť a s láva sú veľ
mi pochopiteľné. Má veľký, kr ásny, priam 
fascinujúci t ón. Hr á príťažlivo a osobite, 
je inteligent ný hudobník a rýdzi muzikant. 
Neozvučuje, ale oživuje. Má oslňujúcu 
t echniku, nedáva to však pocítiť. Nepred
vádza rutinovanú brilantnosť, exhibičnú 
ukäžku nástrojových možnosti ani v takých 
dielach, ktor é sa priam núkajú t akémut o 
poňatiu (Qa koncerte t o boli najmä kr at 
šie prídavky). "Violončelový virtuóz" je 
lichotivé označenie, pre Nava rru však ne
dostačujúce. Spolu s klavirist om Holeč-

kom, ktorý nie nähodou spr evádza sólis-· 
tickú elitu, dal na t om t o koncerte viac : 
n ehralo violončelo a klavír - hrala sa 
h udba. · 

Rámcom i pôdou k oncertu bol výlučne 
romantizmus, či lepšie , romant ické sto-· 
račie. Zdá sa, že umelcovi najlepšie kon
venuje. Výrazová struna nebola však jed
na: bolo to bohaté mnohot värne tlmočenie
bohatého, mnohovrstvového roman t ického 
jazyka. A navyše - až na ·Čajkovského
priniesol Navarr a pre nás objavný r eper
~~ ~ 

7. m_arca. Violový recital Andely ~eisov:f·Costea za klavírneho spr ievodu Anny Má
chove]. P.;ogram: Archangelo Corellt : Sonata a mol, Johannes Brahms: Sonáta Es dur, 
op. 120, c. 2, Josef Ceremuga: Sonata elegi ca, Paul Hindemith: Sonáta, op. 11, čís. 4. 

Prínosom toht o koncer tu bol už s amotný objektivistickom podan!, z čoho vyplynula 
fakt violového recit alu a zároveň program určitá strohosť. V Brahmsovi dominovala 
koncertu, pozostávajúci z málo hraných k lavirist ka - Veisová-Costea svoj ím kr eh
s kladieb. Veisová- Costea je t yp subtilnej kým tónom nestačila vystihnúť j eho vzlet 
hráčky, naproti tomu Máchavá t iahne a vášnivosť. Violistka sa naplno rozohrala 
k dramatickému výrazu; tým vzniká me- až v druhej polovici, v Ceremugovej pôso
dzi oboma partnerkami zauj ímavé napä - bivej skladbe - poznačenej síce vzormi 
t ie, z k torého vychádza víťaznejšie k lavi- - a najmä vo skvelom Hindemithovom 
r istka : ona je určujúcim činitel'om k on- opuse, m imoria dne invenčnom a tekto-
cepcie - aspoň t ak sa to javí z koncer- nicky prepra covanom (syntéza homofón
tantnej produkcie. Corelliho Sonáta bola nos t i a polyfónnost i, sklbenie troch častí' 
u sólistky poznačená snahou po akomsi do jedného celku ). I gor Vajda· 

. 21. marca. Matiné parížskeho sláčikového kvar teta Quatuor Parrenin ( Jacques Parre
':~n, fv!arcel Charpentier, Dénes Mar ton, Pierre Pénassou). Program: Maur ice Ravel: Slá
C!kove kvarteto ( venované Gabrielovi Fauré). Darius Milhaud: IV. sláčikové kvar teto, 
Claude Debu ssy: Sláčikové k varteto g mol, op. 10. 

Vys túpenie .tohto kvarteta patrí nespor 
ne k najväčším zážitkom, ktoré sme v ko
mor nej hudbe v t e jto sezóne počuli, a čo 
do ~meleckej i t echnickej vyspelosti bol 
to Jeden z na jlepších výkonov v cykle 
komorných koncertov vôbec. Umenie tohto 
súboru znesie skutočne i t ie najprísnejšie 

· kr itér iá. úctu a obdiv vzbudzuje vzácna 
kultúra dynamicko-výrazových pr ost r ied
kov, kt oré len ťažko môžu näj sť seberov
ného súpera. Hudobný "labužník" s i t ent o
r az skutočne mohol prísť na svoje: množ 
stvo odtieňov, p:>lodtieňov, pododtieňov 
v každej dynamickej značke, n ežne jemné· 
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pianissimo po neuveriteľne silné (vzhľa- priam rafinovane vyšpekulované výrazové 
·dom na malé obsadenie) tutti súboru, že- prostriedky mu s lúžia mi. hlboké vyjadre-
lezne podložené istou technikou, vynika- nie hudobného obsahu, ktorého prežitie 
júcou intonáciou, ideálnou súhrou a vzác- je pre členov súboru condit io sine qua 
nou zvukovou vyrovnanosťou všetkých non. Tri programované kvart etá francúz-
hráčov. Každý jednotlivec kvarteta je vy- skych skladateľov sú síce časom vzniku 
nikajúci umelec, s jemným citom maliara nie veľmi vzdialené, no hráčom sa poda-
pre farby i pre svoj zvuk v celku súboru. rilo do každej skladby vložiť inú náladu, 

·všetky tieto superlativy by však nestačili, iný výraz, iného ducha. Ideálne vystihli to 
aby sme tento. koncert mohli zaradiť me- "francúzske" , čo všetky tieto skladby 
_dzi špičkové výkony bez toho, že by sme spája, čo sa našim interpretom iba zrieď-
dostatočne nevyzdvihli vysoké umelecké kakedy podarí dosiahnuť, a práve to sta
kvality súboru. Ensemble produkuje totiž via umenie francúzskych hostí na naj
živú, plnokrvnú, vrúcnu hudbu. Racionálne, vyšší stupeň. Vlado Cižik 

4. apríla. Recital Marty Országovej. Klavírny sprievod Helena Gáfforová. Program: 
Giuseppe Tartini : Concerto in Ré mineur, Johann Sebastian Bach: Part ita E dur pre 
sólové husle, Arthur Honegger: l. sonáta pre husle a klavír, Igor Stravi nskij: Diverti
mento pre husle a klavír. 

Tento recital patril k najviac navštíve
·ným, hoci Országová naň zaradila skladby 
v Bratislave zväčša neznáme - s výnim
kou Bachovej Partity E dur. Dokázalo sa 
opäť - a obhajcovia večného omierania 
romantizmu a klasicizmu by si to mali 
·zapísať za uši ! - že skutočné umenia 
chtivé obecenstvo nijako nelačnie po stále 
sa opakujúcich m enách a s kladbách, na
opak, a najmä - že je ho u nás už dosť!!! 
·pritom Országová dokázala splniť nádeje, 
ktoré v nás vzbudzovali jej predchádza
júce vystúpenia, a potvrdila, že dnes patrf 
už k najlepším slovenským huslistom. 
Mužný, plný, pritom však zároveň kulti
vovaný tón a dobrá technická priprave
nosť jej dovoľujú suverénne sa pohybovať 
v dielach .diametrálne protikladných. Tak 
hneď na začiatku prvotriedne odlišila vý
Tazovú eleganciu . Tartiniho Concerta od 

mnohotvárneho ·sveta Bachovej Partity; 
pre úplnosť treba zaznamenať, že Bach bol 
spočiatku poznamenaný tendenciou k spo
maľovaniu a menšou intonačnou neistotou 
- spôsobil to pravdepodobne psychický 
stres z uvedomenia si náročnosti úlohy. 
Výborná bola druhá polovica programu. 
V Honeggerovi Országová vystavala široké 
plochy meditatívnych i dramatických úse
kov v I. a II. časti a zároveň zvýraznila 
rytmicky pregnantnú odľahčenosť záve- . 
rečnej časti. Stravinského Divertimento 
jej dalo možnosť naplno uplatniť svoj 
široký prednesový i technický register: 
táto koláž najrozmanitejších vplyvov a ná-· 
lad - stvárnen á neomylnou rukou pr i
márne nástrojove cítiaceho tvorcu - vy
znela ako uvoľnené muzicirovanie čoraz 
strhujúcejšieho švihu. H. Gáfforová bola 
Országovej skvelou partnerkou. (ra) 

Koncert juhoslovanských umelcov 
V rámci vým enných koncertov m edzi 

:Sväzom juhoslovanských skladateľov a Svä
zom slovenských skladateľov sa koncom 
marca uskutočnili dve vystúpenia k lavi
·ristu Dušana Trbojeviča a klarinetistu 
Miroslava Vukajloviča - pr vé v Modre, 
druhé v bratislavskom Divadielku VŠMU. 
Kým prvé prebiehalo v mimoriadne srdeč
nom ovzduší početného modranského pub
lika, ·zatiaľ druhé pred poloprázdnou sálou, 

"čo veru nevydáva pekné vysvedčenie bra
t islavským členom a · kandidátom Sväzu. 
·prítomných zaujalo zvlášť interpretačné 
umenie klavir istu: už samotné zaradenie 
Lisztovej sonáty h mol na začiatok sved
čilo o prvotriednej technickej priprave
·nosti; Trbojevič je však aj vynikájúci 
·staviteľ, jaime konturujúci formové úseky 
diferencovanou dynamikou a rozmanitým 
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spôsobom úderu. Tieto svoje prednosti 
uplatnil naplno aj v Sonatíne V. Mokran 
iaca, s ympatick ej svojou stručnosťou, pre

·irádzajúcou skladateľovo nadchnutie pre 
výdobytky S. Prokofieva a v Il . časti aj 
D. šostakoviča. Tieto vplyvy boli bada
teľné aj v dvoch častiach (Pieseň a Hra) 
Sonáty brevis, v ktorej Trbojevič sprevá
dzal klarinetistu Vukajloviča. V.)lkajlovič 
uviedol aj Brahmsovu Sonátu pre klarinet 
a klavír, op. 120, takže v rozpätí niekoľ
kých týždňov sme si mohli vypočuť obe 
jej verzie (violovú predniesla A. Veisová
Costea"). Mnohotvárnosť svojho umenia 
dokumentoval Trbojevič Ravelovým údolim 
zvonov a Hrou vody; impresionistické 

·trblietanie a jemnosť farebných odtieňov 
vniesli ·do programu potrebný kontrast. 

(ra) 

Profil brnenského hudobného život a za
znamenal vo februári a v marci dosť znač 
né výkyvy. S potešením môžeme konšta
tovať, že aspoň niekt oré nás radostne 
vzrušili. 

Brnenská Štátna filharmónia, ak nebe
rieme do úvahy dramaturgicky bezcenný 
koncert pod ve dením východonemeckého 
dirigenta Klausa Tennstedta (Štyri kusy 
pre O!:chester Wagnera-Regényho, Albeni
zova Spanie lska r apsódia pre klavír a or
chester, Brahmsova 4. symfónia) sa držala 
na dobrom priemere. 

Celkom ojedinele mimoriadnou udalos
ťou a zjavným vyvrcholením terajšej se
zóny bol však 6. abonentný koncert pro
gramu "Svetové inštrumentálne koncerty" 
(21. februára); dirigoval Jii'í Pinkas. Tento 
koncert bol skvelým príkladom premysle
nej a progresívnej dramaturgie, ako aj 
interpretačným triumfom. Lutoslawského 
Benátske hry mali vyzreté predvedenie, 
ktoré pôsobilo jasnejším a ·mäkším do
jmom než známa nahrávka Rowického, 
a zároveň tvorili programovú konfrontá
ciu s Mozartovým Klavírnym koncertom 
B dur (Kochel 595). Hlavne v tomto tro
chu sugestívnom susedstve so zrelým 
Mozartom sme si uvedomili, ako hlboko 
s ú Lutoslawského nové hudobné postupy 
späté s úsilím o jasnú a prekomponovanú 
stavebnosť, povedali by sme s klasickosťou 
v -základnom povedomí. Zreteľne vidno, že 
tu už nejde iba o experiment, ale skôr 
o s yntetické úsilie. 

Sólový part Mozartovho diela hral ne
smierne oduševnene a striedmo Pavel šte
pán. Koncert uzavrelo predvedenie opery
oratória Oidipus Rex. Veľkolepý, manifes
tačne neoklas ický (skôr celkovým pri
stupom k látk e než iba renesanciou sta
rých hudobných for iem) monument zaznel 
celkom presvedčivo hlavne vďaka pevne 
vypracovanej sborovej zložke (Akademic
k é spevácke združenie Moravan, sbor
majster Josef Veselka); vysoká úroveň 
orchestra je samozrejmá. Sólisti ( Ivana 
Mixová, Ivo Zídek, Eduard Haken, Richar d 
Novák, Zdenek Kroupa, Vladimir Krejčik, 
recitoval Rudolf Jurda) sa vyrovnane za
členili do znamenitého celku; iba miesta
mi ich mierne prekrýva! orchester . 

Nová tvorba sa t oho roku zatiaľ výraz
nejšie neuplatnila. Z posledných udalost! 
bola pozoruhodnejšia len 7. hudobná s t reda 
- predovšetkým vďaka zaujímavej Pol )
lánikovej novinke (Preludia dodici pre dva 
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klavíry a organ) . Pololánikove prelúdiá 
príznačne reprezent ujú osobitý spôsob 
skladateľa, v ktorom sa bezprostredná 
muzikálnosť rozvíja na vedome zvolených 
(a "vynájdených") formotvorných nos
ných prvkoch. V tomt o prípade je hu
dobný prúd zjednotený na zvláštnom, do
dekafóniu pripomínajúcom princípe : Celú 
skladbu prestupuje postupne dvanásť cha
rakteristických intervalov, každá časť je 
charakterizovaná jedným intervalom. Vtip
ný imitačný postup hlasov stmeľuje zvuk 
troch nást ro jov do pôsobivo hravého pás
ma. 
Oblasť komornej interpret ácie bola v Brne 

v poslednom čase najrušnejšou oblasťou. 
Treba zaznamenať predovšetkým dva re
citaly, na ktorých boli pre Brno prekva
pivo objavení dvaja mladí a nádejní inter
preti. Organový večer Petra Sovadinu (18 .. 
februára) bol pozoruhodný už tým , že 

· bol venovaný výlučne súčasnej organovej 
tvorbe. Väčšina skladieb tohto programu 
mala v najširšom zmysle novoklasický 
ráz. I súčasní skladatelia (zameraní prot i
romanticky) st á le pociťujú· potrebu vy
rovnávať sa s týmto odkazom vždy znovu. 
a znovu. Passacaglia J. ··Wegenhuisa a 
Distlerova Partit a pomerne dôsledne vy
rastajú zo s t arých polyfónnych foriem 
s tým, že pomer konsonancií a disonancii 
j e trochu prehodnotený. Jean Franssen 
v Dvoch prelúdiách dochádza už k voľ
nejšiemu prejavu; dominuje t u zvukovo 
vystupňovaná architektonika; postavená 
z kombináci! r ýchlych ostiná.t nych figu
rácH a zvukovo farebných pásem. L'asce
sion Oliviera Messiaena silne pôsobí svo
jou meditatívnou prostotou, v kt orej sa 
spája jemná až impresionizujúca fareb
nosť s r afinovane vytríbenou stavbou. 
Z českej tvorby ~ra! Sovadina Pololánikovu 
invenčne založenú I. sonátu a formove 
krásne vyrovnanú, novobarokove inšpiro
vanú Fantáziu a Finále Petra Ebena. 

Sovadina sa predstavil ako interpret 
hrajúci premyslene, technicky bravúrne 
a s mimoriadnym zmyslom · pre formovú 
výstavbu diela. S farebným bohatstvom 
organa narába striedmo a nanajvýš pôso
bivo, r egistre nikdy nestierajú obrysovú 
pevnosť hlcrsov. Dôraz na jasnosť a pre
hľadnosť, pevná zvuková vyhranenosť (So
vadina sa dôsledne vyhýba obvyklému 
romantizujúcemu ster eot ypnému hýreniu 
organovým! farbami ) sú jedným zo zá-
kladných čŕt jeho hry. Tieto vlastnosti 
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sú všeobecne prospesne, ale Sovadinu 
predurčujú najmä na bachovskú interpre
táciu a na oslobodený prístup k novej 
-organovej literatúre (jej skvost y by, prav
da , ešte len t eraz mali vyniknúť). 

Sympatickým prekvapením bol brnen
s ký recital bratislavského klarinetistu An
tonína Hrušku (19. Il.) . Aj Hruška - zdá 
. sa, že u ambicióznych mladých interpre
tov to začína byť dobrým zvykom 
zameral program svojho večera do znač
nej miery súčasne. Silným zážitkom bolo 
sugestívne predvectenie štyroch kus ov, 
op. 5 Albana Ber ga; emocionálne nabitá 
.stručná hudobná reč mala citlivé zvrásne
nie: v ktorom sa obaja inter pret i (klavír 
Branko éuberka) stotožnili s dielom, ktoré 
zaznelo v celej svoje j očarujúcej poetic
kosti. Pružnosť a zmysel pre štýl ukázal 
Hr uška rovnako suverénnym predvedením 
Hindemithovej Sonáty pre klarinet a kla
vír (1938), diela, ktoré je priam proti
kladné Bergovej kompozícii. Predvedenie 
.SJnáty pr e klarinet a k lavír, op. 120, č. l 
Johannesa Brahmsa zdôraznilo asentimen
tálnu statočnosť a stavebnosť, teda črty, 
ktorými sa Brahms čoraz viac stáva osa
motene veľkým pomníkom milého devät
n ásteho storočia, z ktorého sme kultúrne 
predsa len vzišli. Slabou súčasťou progra
mu bola Sonáta pre klarinet a klavír Ivana 
Konečného. ·Je to práca ešte dosť školská, 
nevet mi vynachádzavá a pomerne epigón
s ka; z prokofievovských, janáčkovských 
a iných vplyvov nie je t u nič natoľko 
.ozvláštn ené, že by s me to mohli považovať 
za vyrovnanie s dedičstvom. 

Hruškova hra nás upúta predovšetkým 
p repracovane . kultivovaným tónom, ktorý 
je krásne nosný, farebne premenný, vždy 
však neefektne jednoduchý a bez vibrata . 
V tomt o smere vyrastá z mladého klari
netistu - ak berieme do úvahy jeho uve
.domenú slohovú disciplinovanosť - sku
-točná osobnosť. Typickým inštrumentalis
tickým efektom sa poľahky vyhýba a z r e
citalu sme ma li dojem, že v úplnej odo
vzdanosti dôsledne slúži hranému dielu, 
.a nie nástroj u. U hráčov na nástrojoch 
tak málo sólove uplatňovaných, ako j e 
k lar inet, sme len zriedkak edy svedkami 
takéhoto prístupu. 
Naznačené črty sa bratis lavskému kla

rjnetistovi celkom suverénne podarilo na
plniť v predvedení druh ej klarinetovej so
náty (Es dur ) z Brahmsovho opus u 120. 
{;elý brahmsovský večer (16. marca, prvý 
z dlhodobe pripravovaného cyklu za du
ch ovnej a interpretačnej patronácie ču
berkovej) mal veľmi dobrú úroveň. Bran
ko Čuberka potvrdil znam enitú muzikant
skú kultúru mäkkým a introver tne cíte
ným predvedením Sonáty f mol, op. 5 pre 
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klavír. V rozľahlom Kvintete f mol, op. 34a 
pre klavír, dvoj e husli, violu a violončelq 
sa v mladistvom Brahmsovom diele inter
pretom podarilo udržať pevnosť stavby 
a gradačné napätie. V sláčikovom súbore 
by však bolo potrebné pevnejšie zomknúť 
krajné a stredné hlasy - hlavne . pokiaľ 
ide o rytmické a zvukovo farebné cítenie . 

O značne ostrú konfrontáciu dvoch brnen
ských komorných t elies sa postarala dra
maturgická nekoordinovanosť : 23. februára 
sa uskutočnil bachovský večer Komorného 
orchestra Bohus lava Martinu, 10. marca 
hrali českí k omorní sólisti program z Ba
chových a Händlových diel. Samozrejmé 
porovnanie vyznelo nepriaznivo pre Ko
morný orch ester B. Martinu. Toto teleso 
s dobrou tradíciou sa odvážilo vystupovať 
s Bachom práve v čase, keď zjavne prežíva 
krízu. Evidentne mu chýba pevné umelec
ké vedenie, orchester, ktorý sme ešt e 
v m inulej jeseni počuli hrať celkom vy
tríbene, stratil istotu, celkový dojem t r pí 
citeľnými kazmi v kráse zvuku a n edisci
plinovanosťou v tempách. Tempová n edis
ciplinovanosť vážne os labila napr. pred
vedenie husľového dvojkoncert u d mol 
(kde hrali vedľa seba J. Kupský a V. Re
hák ako sólisti, ktorí sú spôsobom hry 
celkom prot ikladní a navzájom málo pri
s pôsobiví) a Brandenburského koncertu 
č. V, D dur ·(t u priliš kontrastoval éuber
kov br ilantný klaviristický výkon so štý
lovou neistotou huslistu Kupského a s prí
liš mäkko neurčitým prejavom flautistu 
R. Pivodu). Najvydaren ejšie bolo predve
denie Koncertu d mol pre klavír a sláči-
kový or chester - v jeho sólovom parte 
sa pôsobivo uplatnila bachovská int erpre
tačná kultúra a skúsenosť Milana Valter a. 
Škoda len, že Valter namiesto originál
neho znenia hral romantizujúcu úpravu. 

Bachovsko-händlovský koncert Českých 
komorných sólistov (Bachov Koncer t d mol 
pre dvoje htisl! a Suita h mol, druhé a 
piat e grossa z Händlovho opusu 6) bol 
dosiaľ najlepš ím a najrepr ezentat ívnej
ším vystúpením mla dého súboru. Zdru
ženie je nesporne na prudko vzostupnej 
ceste. Jeho hra je t echnicky bezchybná, 
premyslená, dosahuje znamenitú vyrovna
nosť a disciplinu vo voľbe temp a v pre
pracovaní plastickej dynamiky. Už dnes 
môžeme sledovať kryštalizáciu vlastného 
reprodukčného št ýlu. V tomto zmysle je 
napr . príznačné, že sólistické party vy
rasta jú celkom rovnorodo z ú silia celku, 
čo· u bežných k omorných orch est rov býva 
skôr šťastná a n áhodná výnimka. Oslnivý 
bol výk on Arnošta Bourka (flauta) v Ba
chovej Suite h mol. Vynimočne mäkký 
a farebne bohatý tón pr i všetkej koncer
tantnosti h lasu zrástol s ušl'achtilým zvu-

Hudobné relácie marcového rozhlaso
vého vysielania sa vyznačovali snahou 
dať konzument ovi čo najviac kvalitnej 
budby, čo j e podmienené predovšetk ým 
Telatívne bohatým a kvalit ným výb erom 
nahrávok, ktorými náš bratis lavský roz
·hlas disponuje. 

Týka sa to predovšetkým relácií Z po
ldadnice hudobných krás, napr. 26. III., 
venovanej die lam Johanna Sebastiana Ba
-cha a pod. Monotematicky boli riešené 
i viaceré predpoludňajšie relácie, keď 

uvádzali napr.· t vorbu len domácich slo- . 
venských skladateľov alebo Jen zahranič 

ných súčasných autorov a pod., hoci v 
niektorých prípadoch trpeli málo precíz
nou programovou koncepciou - napr. 10. 
JII. v relácii Inštrumentálne sóla sloven
ských skladateľov v prvej polovici pro-
1)ramu vznikla nasl.. zostava skladateľov: 
J án Levoslav Bella, Rudolf Macudzinski, 
A lexander Albrecht, Eugen Suchoň. Nebo
lo by užitočné zamys lieť sa nad takýmt o 
z danlivo "dobrým" výberom? 

kom sláčikového s úboru v jednoliaty ce
lok. Aj sólisti Bachovho husľového dvoj
koncertu (M. Matyáš a R. Šťastný) podali 
presvedčivý výkon, ktorý pri všetkej hut
nosti zvuku vynikal muzikálnou poddaj
nosťou. Zdá sa však , že celkové poňatie 
dvojkoncert mierne zromantizovalo, čo sa 
možno stratí, až sa dielo v r epertoári 
súboru hlbšie zažije. Silným vyvrchole
ním večera bolo predvedenie Händlovho 
Concerta grossa F dur, op. 6, č. 2. 

K bachovskej inflácii v jarnom Br ne 
prispel aj organový koncer t Vrat islava 
Belského (23. marca). Zameranie pr ogra
mu na duchovnú oblasť majstrovej tvorby 
(počuli sme Prelúdiá a fúgy c m ol, BMW 
645, 646, 648, 654 a Kant átu č. 51 .,Jauch
zet Gott in allen Landen") bolo však dra-

Dňa 27. III. boli odvysielané rozhovory 
Jozefa Borároša s talianskym dirigentom 
Rob er tom Benzim a belgickým huslistom 
Stanley Weinerom, ktorý uskutočnil bra
tislavskú premiéru novoobjaveného Husľo
vého koncertu D dur od Jozefa Haydna 
s bratis lavským komorným združenim. Dú
fajme, že pravidelné relácie hudobného 
zpravodajstva si i naďalej zachovávajú 
punc osobitosti a univerzality. 

V programoch rozhlasového vysielania 
popri hudbe džezovej, tanečnej, dychovej 
a populárnej - o týchto hudobných žán
roch sa zmienim v nasledujúcich číslach -
majú svoje stabilné miesto i l'udové sú
bory a orchest re a vôbec interpretácia 
ľudovej piesne, ktorej problematiku dô
kladne vyčerpávajú najmä tzv. Hudobno
slovné r ozpravy v autorskom spracovani 
pracovníkov Hudobného ústavu SA V. 16. 
III. - v utorok - · to bola hudobno- slovná 
rozprava Dr. Františka Poloczeka O More
ne a Novom letku· na Liptove, 22. III. -
v pondelok - relácia Ladislava Lenga 
Za hudbou folklórnych nahrávok a 30. 
marca v utorok hudobnoslovná rozpra
va dr. Sone Burlasovej o Družstevných 
piesňach. Pret ože tento typ relácií pri
bližu je poslucháčovi umelecké dedičstvo 

tradičnej folklórnej tvorby z pera tých 
najpovolanejších, bolo by potrebné sta
noviť ich f ixný vysielací termín. 

Ak s om na začiatku konštatovala, že 

maturgicky predsa len prínosom. Na Bel
ského h re je zjavná dôkladná znalosť Ba
chovho diela a prepracované slohové cite- . 
n ie v rozvrhnutí temp i registrácie . Prob
lematickejšia j e však už technická st rán
ka prejavu, v ktorej sa vyskytujú drobné 
kazy a ned :>stat ky hlavne vo frázovani 
a rytmickej zladenosti klávesovej a pe
dátovej hry. Predvedenie Kantáty č. 51 -
sólový part skvele zaspievala dr. BiHa 
Sykavá - ukázalo na opačný problém: 
Českí komorní sólisti hrali vcelku bra
vúrne, chýbalo im však istejšie dovŕšenie 
základných štýlových kontúr. Ako vidieť, 
Bacha j e u nás zatiaľ skôr málo než mno
ho. Chýba nám sústavnejšie pestovaný 
bachovský reprodukčný štýl. 

Jaroslav S·tŕítecký 
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bratislavské rozhlasové štúdio disponuje 
veľmi cennými a kvalitnými_ nahrávkami, 
povedala som tak i preto, že táto sku
točnosť sa eminentne prejavuje i v re
láciách Pre priatel'ov opery, ale najmä 
v tzv. Prierezoch opier, kde sa -hudobná 
zložka často kombinuje s dramatizovaným 
po~žitím veršov, ako to bolo 19. III. v 
priereze Fibichovej opery Nevesta mes-· 
sínska, kd.e sa použili verše rovnomen
nej Schillerovej tragédie, alebo napr. 24. 
III. v Berliozovej lyrickej monodráme 
Lelio alebo Návrat do života pre recitá
ciu, spev a klavír v podaní SpeváckehJ 
sboru a · Symfonického orchestra čs. roz
hlasu v Prahe. I keď nechcem stereo
typne upozorňovať na tento typ relácii, 
ich seriózne umelecké stvárnenie je na- -~ 
ozaj natol'ko dominujúce, že vychádzajúc 
z tejto sympatickej črty - realizácia a \ 
osobitý prístup k ich umelec~ému stvár:. 
neniu, čo vedie k ich dobreJ reprezen- i 
tácii - treba len dúfať, že i naďalej sa 1· 
budú rozvíjať v tejto dobre začatej tra- \ 

dícii. 
Edita Hartmanová 

••• 
Ak T. Volek v 5. čísle HR upozorňo

val na nebezpečenstvo .akejsi televíznej 
hudobnej bižutérie, určite mal na mysli 
bratislavské štúdio. " Z každého rožka 
troška'' - asi t~k by sme najvýstižnejšie 
mohli nazvať program, ktorý televízia 
vyprodukovala za marec. Trocha pesničiek 
a pesničkárov, trocha recesnej štvrťho
dinky s orchestrom S. Pohanku, ba do
konca aj j eden Suchoň. KompHácia vskut
ku nevídaná. Celá táto programová ekvi
libristika však jednoznačne potvrdzuje 
fakt, že likvidácia hudobnej redakcie v 
televízii bol čin prinajmenej nerozumný, 
ak nie nezmyselný. V tomto smere by sa 
mala urýchlene urobiť náprava. Prvý aprí
lový týždeň signalizoval síce určitú zme
nu (je až prepchatý hudobnými poduja
tiami), nie · je však záruka, že to bude 

náprava trvalá. 
Ivan _Marton 
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Nestor ka 
(K SEDEMDESIATKE ZASLÚŽILEJ 
UčiTEĽKY ANNY KAFENDOVEJ) 

• • • 
24. júna bude tomu . 7? rok_ov, čo _sa 

v Záriečí v rodine evanJeltckeho farara 
Pavla Zacha narodila dcéra Anna Kaf~n
dová. Malá Anula - ako ju doma_ volal! ~ 
sa od malička venovala hudbe a stud~vala 
najprv v Modre u učiteľ~~ e?. ~ v; skalY, 
Rehlinga, neskôr na Vys_se; . dtevc~nske] 
škole u Gräserovej. Po nahle] smrtt a:ca 
pani Zachová poslala_ Anu!~ do rodmy 
svojej sesternice DonnanyoveJ_ v Innsbruk
ku kde nadané dievča pokracovalo v hu
doÍmom štúdiu na tamojšej hudo_bnej ško
le v triede vynikajúcejo pedagoga Pem
bauera. Pod jeho vedením v prísnom ne
meckom duchu sa čoskoro stala jednou 
z popredných žiačok ústavu a r. 1912 ab
solvovala hudobnú školu s ce~ou .!a~~ba 
Steinera ktorú dostával na]lepst ztak 
ustavu. 'Ďalších 5 rokov života A_nny .z~
chovej }e poznačených usil;rv.nym ~tu-. 
diom na pražskom konzervatonu v tnede 
prof. Karola Hoffmeistra. 

Ako prvá slovensk~ absolv~tytka kon
zervatória v klavírne] hre ?dt~la ;Kaff!._n
dová na svoje prvé pedagogtcke "fosobts.te 
do Tábora. Po prevrate v r. 1919 S! doplmla 
štúdiá na majstrovskej škole v Prahe. Za 
vynikajúci prospech a ?zácny_ zn:ysel ~re 
kultiVovanú . zvukovosť tmpreswmstov zts· 
kala nárok na štipendium vo Fran
cúzsku. Pre svoju národnú u~~dome
lost pred svojou umeleck_ou kanerou -
ktorú neprijatí.m štipen~ta . vlastne za
vrhla - položila na prve mtesto potreby 
národa. Prijala pozvanie Miloša Rt~,pp~ldta 
- vtedajšieho riaditeľa Hudobne] ~koly 
pre Slovensko v Bratislave - a od skal · 
ského roku 1920/21 sa začalo jej do~nes 
trvajúce pedagogické pôsobenie a aktwna 
účasť pri budovaní hudo~ného _š~olstva na 
Slovensku. Anna Zachova nastup!la na p~
dagogickú dráhu na Slovensku sp~lu_ s Fn
com Kafendom, neskorším dl~orocn~m bu
dovatel'om tejto ško ly, ktora m;skor pre
rástla práve jeho zásluhou v_ u_stav_ ~on· 
zervatoriálneho typu. Spolocne. ::_au;my, 
problémy, nadšená láska k umemu coskorcr 
zblížili týchto dvoch ľudí, ktorí sa cez 
prázdniny roku 1924 stali manželmi. . 

I keď v názoroch na klavírnu metodt~u 
nezastávali Kafendovci presne do detatllf 
svorné názory, predsa v umelecko-peda· 

slovenskej klavírnej 
gogickej práci nachádzali v mnohom spo
.ločný základ: v požiadavke mäkkého, 
zvučného a spevného klavírneho tónu, v 
:nevyhnutnej požiadavke uvoľnenosti hra
,cieho aparátu, v emocionálnom stvárnení 
.hudobného obsahu diel, v snahe vypes
tovať u svojich žiakov zásobu čo najšir
šej dynamickej stupnice, v prísnom re š· 
pektovaní štýlových požiadaviek skladieb 
jednotlivých období, v pestovaní vkusu a 
v zaraďovaní príbuzných diel na získanie 
-cenných návykov, ktoré by pri získaní 
čo najúplnejšieho pianistického vzdela
nia dali žiakom pevnú platformu, pri ne
JSkoršom samostatnom zdolávaní klaviris
tických problémov. Obidvaja bali známi 
svojou prísnosťou, nekompromisným vy
.žadovaním maximálneho · vypätia a sú
strednosti pri štúdiu u . všetkých žiakov. 

úctu vzbudzuje bilancia práce prof. Ka
jendovej. Za 4-5 rokov plodnej pedagogic
kej činnosti vychovala vyše 130 absol· 
ventov, ktorí patrili k najlepším odcho
vancom konzervatória; väčšina z nich sa 
venuje pedagogickej činnosti. Pod jej pev
ným, energickým, ale i láskavým vedením 
vyrástli a po stránke hudobného cítenia 
a muzikantskej zodpovednosti veľa zís
kali i slovenskí skladatelia-dirigenti: Ti
bor Andrašovan, Karol Denk, Tibor Frešo, 
.Juraj Haluzický, Ján Zimmer a popred
ní klaviristi či pedagógovia, ako prof. 
Elena Smidžárová, Alžbeta Pappová, Eva 
Pappová-Záleská, Dagda R!sdičová, Bla
žena Lichnerová, Imre Hajmássy, Herta 
Suchoňová, Jela Hodžová, Michal Jánoš, 
Klára Havlíková, Alica Sauberová-Nitrayo
vá, Terézia Horáková a mnohí ďalší. 

Kafendová v svojej klavírnej metóde ne
pozná dogmatický postup . . Základné zá 
sady hudobnej a klavírnej pedagogiky tvo
rivo rozvíja a uplatňuje podľa technických 
dispozícií popri prísnom rešp.ektovaní a 
preferovani psychologického založenia 
svoji ch zverencov. I napriek tomu, že · 
ju to veľmi vyčerpáva a s každým žiakom 
na pódiu prežíva jeho výkon, zúčastňuje 
sa na všetkých vystúpeniach svojich zve
rencov, aby pri "sťažených podmienkach'' 
mohla vybado:ť na hodinách ináč skryté 
slabiny svojho žiaka a podla toho zame
rať svo ju ďal š iu prácu. 

Ak by sme chceli medzi jej pedagogic
kým postupom pri riešení problémov kla
vírnej hry hľadať príbuznosť· v odborne j 
literatúre (hoci ona v tonito smere nič 

pedagogiky 
nepublikovala) JeJ pracovnému postupu 
najlepšie zodpovedá pri. práci so žiakom 
postup a prístup sovietskeho pedagóga 
G. Nejgauza demonštrovaný v jeho "Poe
tike klavíra". Kafendová pri svojej práci 
nepoznala dňa, hodiny, nikdy nehľadela 
na peniaze, ale vždy videla pred sebou 
čo najrýchlejšie a najúspešnejšie zdOlanie 
cieľa. Hoci jej žiaci vynikali a vynikajú 
skvelou technikou, prevažnú časť svojej 
práce na hodinách prof. Kafendová za
meriava na čo najvýstižnejšie stvárnenie 
obsahu diela, účinnej kocepcie. Ideový zá
mer skladby vie žiakom priblížiť boha
tými znalosťami z dejín hudby, okolnosťa
mi, ktoré viedli autora k skomponovaniu 
diela atď. Klavírnu techniku, podobne ako 
Nejgauz, pokladá prof. Kafendová iba za 
prostriedok, nikdy nie za cieľ! 

Dnešnej generácii je pomerne menej 
známa jej koncertná činnost, ktorá síce 
neznamenala ťažisko jej činnosti, no je 
tiež jedným z dôkazov lásky ·k národu, 
k hudbe. Koncertovanie Anny Kafendovej 
zaujíma obdobie v rokoch 1919-42. Ako 
uvedomelá Slovenka propagovala v prvých 
rokoch po prevrate ešte pomerne skrom
nú slovenskú klavírnu literatúru a pre· 
bojovávala v Bratisl ave i v iných mes
tách u obecenstva, ktoré · sa grupovala 
prevažne z radov maďarónskeho a nemec· 
kého meštianstva á ktoré obľubovalo naj
mä nemeckých romantikov a klasikov, 
i diela českej tvorby (Smetana, Dvoŕák, 
SuTe, Janáček, Novák, Vomáčka atď.). Vý
znamné j e jej účinkovanie na prvom slo
venskom koncerte v Prahe r. 1920. Anna 
Kafendová spolu s koncertnou speváčkou 
Ruženou· Kuchyňkovou, s dr. Aloisom K o
lískam ·vytvorili trio "Slovensko v piesni". 
Vysokého uznania sa dostalo Kafendovej 
od Ot. Sevčíka za vysokú úroveň v ko
mor ne j hre .s Norbertom Kubátom. Vy
stupovala tiež so speváčkou Eliškou Stylle
rovou-Ondríčkovou, s Tomášom Svobodotn 
a Gabrielom Paulínym. Neskôr vystupovala 
ako sólistka i ako komorná hráčka v o 
vysielaniach bratislavského Rádiojournálu 
( 1926-42). Bola horlivou propagátorkou 
rukopisných nov!n!ek svojho manžela a 

. neskôr i diel novonastupujúcej, pokrokove 
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orientovanej skladatetske j generácie ,Moy·· 
zesa a Suchoňa. Patrila k pr vým "interpret
kám Suchoňovej Bal adickej suity. V tomto 
duchu viedla i svo jich žiakov, ktorí hrali 
popri všetkých smeroch klavírnej litera
túry i celý rozsah slovenskej klavírnej 
t vorby, poslednými novinkami skladateiov 
i poslucháčov k ompozície končiac. Azda 
niet ani jednej významnejšej slovenskej 
klavírnej skladby, ktorú by Kafendová ne
bola naštudovala. 

K ritika koncertných vystúpení vyzdvi
hovala u Kafendovej znamenitý technický 
zákJad, širokú paletu, energetický úder. 
t·emperamentný a vrúcny prejav, zdravú 
muzikalitu a hlboký emocionálny ponor 
do diela. 

Zdá sa nám celkom samozrejmé, že keď 
sa v r. 1949 budovali základy vysokého 
hudobného škol stva na Slovensku, bola za 
svo j e dlhoroČné pedagogické skúsenosti , 
za svoju obetavú a nekompromísnú prá
cu, za vynikajúce výsledky po"volaná za 
pedagóga na VSMU. Učila tam 4 roky (do · 
r . 1953), no z nepochopitefných príčin 
nedostala docentúru a zo školy musela 
odísť. Obdobie kultu osobnosti postihlo 
i ju. Vysoká morálna sila, ktorá jej prá
cu i k onanie vždy sprevádzala, od kto
r ých sa ju ani napriek intrigám nepo
darilo odtrhnúť (aspoň nie na konzervató
r iu), prekonala i toto (v zrelom veku naj
ťažšie) obdobi.e · života. Nám zostáva iba 
konštatovať, že t o bolo na škodu pre slo 
venský hudobný život. Až o 6 r okov ne
skôr (r. 1959) nové pomery odstránili 
tieto chyby a prof , Kafendová opäť vyuču
je na V~MU. V o f ebruári tohto roku bola 
menov aná za vysokoškolskú profesorku 
klavírnej hry. Je t o hold síce trochu one-

skorený, no predsa si toto uznanie za 
dlhoročnú prácu plne zaslúži. Z j ej po
slucháčov a absolve1ttov na VSMU treba 
nám na prvom mieste spomenúť I vana 
Paloviča, ďalej Jozefa Bul vu, Máriu Haj· 
dušíkovú, Miloša a Brigitu Starostových, 
Tatjanu Fráňovú a ďalších. Klára Havlí
ková r obí pod jej vedením ašpirantúru. 

Ak chceme byt· úplní, nesmieme zabud
núť na to, že ešt e v r. 1949, pri príležitosti 
5. výročia SNP dost ala národnú cenu za: 
výchovu slovenského klaviristického do
rastu z rúk vtedaj šieho povereníka škol 
stva L adislava Novomeského. Prof. Ka
jendová bola dlhé roky vedúcou klavír
neho odboru na kozervatóriu, bola člen
kou komi sie pre štátne skúšky z hudby· 
a spevu, pracovala od r. 1950 v ume
leckom vedení školy (vykonávala vlastne· 
funkciu terajšieho zástupcu riaditeľa), kde· 
zost avovala a zodpovedala za úroveň žiac • 
kych koncer tov, brigád; úderiek a pod. 
Za túto nikdy nehonorovanú, ale tým zá
služnejšiu činno~ť dostala r . 1954 titut 
vzorného pracovníka ministerstva kultúry· 
a 27. m(lrca 1956 jej za vynikajúce ú spe
chy v socialistickej výchove a vo vyučo
vaní udelili čestný titul zaslúžilej učitelky. 

V ždy plným priehrštím rozdávala svo -
j im zverencom - mladým adeptom kla
vírneho umenia svoje dlhoročné skúse
nosti a snažila sa z nich vychovať nielen 
výborných muzikantov, ale aj harmonick!! 
vyvinutých a čestných ludí. Preto k se
demdesiat k e a k 45. výročiu jej pedago
gickej činnosti čo najúprimnejšie blaho
želáme a do ďalšej práce so žiakmi pra
jeme ešie mnoho úspechov, zdravia, síl a 
radosti z dobre vykonanej práce. 

Vlado Čížik 

V oddanosti a láske 
20 rokov od smrti 
Yiléma Kurza. 

Uprostred veľkolepých osláv 20. výro
čia oslobodenia treba spomenúť aj 20. 
výročie smrti význačnej postavy našej 
klavírnej pedagogiky, profesora Viléma 
K urza, ktorý odchoval veta popredných 
českých a slovenských pianistov na čele 
s Rudom F irkušným. Na Slovensku pôso
bia, respektíve pôsobili títo priami žiaci 
prof. Kurza: Líza Fuchsová, Sylvia Hal-
mošová-Macudzinská, Rudolf Macudzinski, 
Zita Paráková-Strnádová a Libuše Svo 
bodová -Adamcová. Zánikom prvej republi
ky bol osobný kontakt s majstrom v po· 
sledných rokoch jeho živo ta · celkom pre-
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rušenÔ a v · prvých týždňoch po oslobodení. 
som sa nemohol ani rozlúčiť ( 25. má jer 
1945) s t elesnými pozostatkami svojho mi
lovaného učiteľa. 

Teraz, po 20 rokoch, sa v duchu vra
ciam do svojej mladosti a vynasnažím sa. 
zachytiť spomienky na prvé stretnutia 
v jeho provizórnom byte v budove práve 
v t edy založeného konzervatória na Kou
nicovej ulici v Brne, ako aj na osobitné 
momenty počas lO -ročného štúdia u veľ
kého pedagóga i z čias našich stretnutí 
v rokoch po absolutóriu až do roku 1938. 

28. júna 1919 som hral na verejnom 

záverečnom ko cer te V ar hanickeJ' -k l v B 1 .. .so y 
k r ne · cast Mozar tovho Klavírneho 
on::rtu ~-- . mol. Riaditeľ ústavu- Leoš 

Janacek prt~tel na pódium zablahoželať . 
a poto:n mt oznámil, že ma od budúce'!:; 
školskeho roku premiestni do t r iedy sláv
neho prof:_sora Kurza, ktorý sa v jeseni 
po d~horocnom pobyte v Ľvove vráti do 
vlasti_ a predbežne nastupuje v Brne kde :a ma podla výnosu ministerstva škdlstva 
"'. 19. nove_mbra 1919 založiť konzerató
rn.~m s prav~m. verejnosti. Osmelený tý
~zto radost!lym: vyhliadkami, nacvičil som 
st cez letne prazdniny samostatne Schu
man~ov klavírny koncert , no po prve . 
lekctt lf n~vého profesora som vytriezve{ 
z mladrstveho blúznenia 12-ročného chlap 
čeka! • 

V j~seni .sa začali moje hodiny u . prof. 
Kr:rz~, k Jeho manželke chodilo zázrač
ne dte~a, 7 -r?čný Ruda F irkušný. Obidvaia 
Rudovza malt sme dva razy ty- z"de . v . . nne vy-
u7ovame_ teóne u majstra Janáčka v "eho 
t?tle v zc:~rade školy. Prvá lekcia je v ~o
Jo__m zostte Janáčkovou r ukou datovaná 
dna 1?. X. ~919. Dátum prvej l ekcie u K ur
za uz nevzem, no pamätám si, že Schu

. ~annov koncert bol tak rázne odložený, 
ze so.m sa k nemu až dodnes nevrátil 
Do .vzan_oc trvala známa procedúra prešk~: 
lema_ ruk _na Kurzovu metódu s nemilo
srdny:n zakazom hrania všetkej ine . li· 
teratu_ry, stálo to veta slz, odr iekania ~ se-
baovladania. Veľkým sviat kom b 1 .. sm k v o.o, az 

e onecne začati študovať prvú skladbu 
Mozartovu fant áziu d mol! K verejném~ 
prednesu bola pripustená ll. f ebruára 
1920 . .. ~urzov~ Technické základy vtedy 
v tlact neextstovali, vyšli až neskoršie 
a dodne~ ~vc~ádzajú v nových vydaniach; 
my, prvt zzact, sme si všetko s nadšením 
alebo _aspoň s úc tou napísali a každé pe
dagogzcky vzácne slovo rešpektovali. 

!YPi~ké kurzovské výroky mám ešte 
stale Jasne v ušiach a nebude na škodu 
uve_domovat si ich význam znova a znova. 
"Nze koT:ko, ale ako cvičíš" p t . 
klad - · t " , " rs o-- zs ota , "Preháňajte, nikdy nebu-
dete hra~ dosf slabo alebo dosť silno" 
"Vypest uJte si krásny úder t . ' 
kl 

. . , o Je pre 
avmstu také dôležité ako -kr- l f" . . pre zenu 
-~sn~ p e ' "NaJVtac sily treba vyvi

nu" m e na hru vo forte, ale v pianissi
me_: " Iba tak získate pozornosť poslu
ch_~ca, ak ho prinútite, aby si vás zapa
m_a_t~ - a znova si kúpil vstupenku na 
v~s • or:cert", " Žiak je zrelý pre koncert
ne pod~um v_tedy, keď jeho hru v pianíssi-
7:ze l!o.cu_f .aJ ~a ,.q;uhej galérii", "Hrať na 

avzrz Je na;ťazsw vec na svete". 

V nasledujúcom školskom roku bolo 

konzervatórium poštátnené a . t 
Le š J --k _ maJS er 

0 ar;ace z administratívnej činnostŕ 
uvoľneny pre svoju oveľa významne 'šiu 
skladatetskú činnosť. Novým r iadite/om 
sa stal mladý mor avský skladateľ Jan
Kunc. Profe~or _Kurz mal klavírnu t r iedu 
v budove v byvaf:.ho kláštora na Orlí ulici. 
~u sa v?bcas ztstel medzinárodný k olektív 
Jeho _zwkov: Talianky Maria Gennari a· 
Beat~tce. Duca~i, Svéd I ngve SkjOld; Poliak 
Brymckt, - na~t Bohdan Gselhofer, L ibuše 
Svo~odova, Bret islav Bakala a i. Mával som 
lekcze d_va razy t ýždenne vždy večer ako· 
posledny~ aby sa mi profesor mohol ve
novať uz nerušene a bez časovej tiesne 
O niekoľko_ budov ďalej na Orlí ulici bol~
tzv. panorama, kde sme po k aždej hodine 
ako ote_c so synom chodili obdivovať cez 
kruhovzte umiest ené stereoskopické ďale
kohtady farebné zábery ďalekých krajín 
~o . bolo nád_herné psychologické upoko: 

k
Je
1
me_ po_ neuprosne pr ísnom drile počas· 
avtrneJ lekcie. 
Vopred stano_vený študijný plán nejest

vo_val, n_o v t!fch r okoch som vystrieda[ 
obr_ov.ske_ mnozstvo technickej látky po
lyfome .~ prednesovej litť!ratúry: od' Cra
mera-Bulowa cez Czernyho, op. 740, a 
Neupertove etudy až k Chopinovým, všet
k~ rad-radom, .. a~o stojí., bez ulahčujúceho 
vybe~"!! (_spamatz zvládnutú a bezchybne 
nacvzcenu .. vec signovával Kurz dátumom 
a .~eraz zasnem, keď listu jem v oných 
z~azkoch, kde v 4-7-dňových intervaloch 
su n~raz odšifrované aj po d ve etud )· 
tak zsto Bachove invencie 2- a 3-hlafé
rad-rado_m, cez francúzske suit y k Tem
perovan~:nu klavíru, tiež po sebe, ako· 
nasleduJU P9 ~ebe prelúdiá a fúgy. K pred
nesu k sa kazdy rok pridružil jeden k lavír
~y d oncert s orchestrom: Beethovenov· 

ur v tr__eťom ročníku, Mendelsohnov· 
g mol v ďalsom, potom Beethovenov kon
cert c mol, ďalej Glazunov f mol a re· 
absolventský koncert Dvofákov - pri~o 
d:ene, v .. Kurzo!_Jei úprave, ktorá až ne
~c:vno- vysla tlacou v súbornej edíc·· D -
rakovych diel. tt vo 

V Kur_zovo~ byte bol z dvoch miestností 
utvor:ny salon s dvoma k r ídlami. Každú· 
druhu ne~e!u .sa v hudobnom salónku ko
nalo matzne za prítomnosti všetkých Zta

kov, .kde sa . ako osobi tné vyznamenanie 
mohlt predmesť skladby označené maj
s~ro~ za :rel_é pre verejnosť. Bol to ·e
dme~n_e narocny spôsob i nterpretaénJho·· 
se:nma!a a výborné zadosťučinenie· spo
mzna:!y repertoár mohol žiak be~pečne 
povazovať za hotový v očiach kol . 
hlavne pred krit ick ou trojélennoueg::di~ 
nou profesora. • 

Na dosiahnutie širokého repertoáru už· 
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počas študijných rokov je potrebný správ
ny spôsob cvičenia a skutočné nadšenie 
pre samotné dielo pri prác i na jeho real i
zácii. Prof. Kurz st niekedy vyšiel na zdra
votnú prechádzku cez Studentskú ulicu, 
aby sa zastavil pod oknom alebo na scho
dište, a tak sa osobne presvedčil, ako cvi
čím! Tento pocit prípadnej kontroly bol 
po celý čas štúdia nesmierne dôležitý a 
tomuto psychologickému momentu by som 
v nemalej miere pripísal aj mimoriadne 
úspechy nadaných detí v internátnej vý
chove dnešných desafročeniek. Ešte skôr 
než som začal cvičiť novú skladbu, cítil 
som úprimné nadšenie pre všetky krásy 
diela, a toto hodnotil Kurz ako najlepší 
faktor pre úspešné štúdium. Materiál vy
braný pre mňa majstrom pre ďalší postup 
mi okamžite musel prirásť k duši a srdcu, 
ináč som si to vtedy nevedel predstaviť; 
dnešná mládež je celkom iná, je príli.~ 
kritická a prieberčivá pri jednotlivých 
skladateioch a niekedy až 3-4 razy po
čas ročníka pozmeňuje stanovený študijný 
plán. Prof. Kurz mal obrovskú pedantnosť 
a úctu voči najmenšej čiare autorovho 
zápisu, no nepovažoval skladateľa za ne
omylného čo do najvhodnejšej zvukovej 
kombinácie na modernom klavíri. Preto 
nešiel v piete až tak ďaleko ako dnešné 
poroty na svetových stíťažiach, ktoré ne
pripúšťajú napr. u Chopina ani pridaný čas 
či plnší záverečný akord v Balade As dur: 
Kurz s presvedčením učil podla Lesche
tického skvelých koncertných úprav Cho-
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pina, ·Webera atď., pre celé Bachova dielo 
uznal jedine Busoniho aplikáciu na dnešný 
klavír, sám doplnil Dvorákov klavírny kon
cert pre techniku a zvuk terajšej pianis 
tiky, a tým zachránil našej hudobnej tvor
be významné dielo pre svetové koncertné 
pódiá. 

Kurz neznášal alebo j ednoducho zakázal 
prijať termín účinkovania so skladbou ešte 
nie definitívne doštudovanou, prípadne tak
zvané štúdium na objednávku. Na šťastie 
vtedy nebolo veta svetových a žiadnych 
domácich súťaží! Áno, to má byť náhoda, 
že hotový vlastný repertoár sa zhoduje 
s podmienkami súťaže alebo iného angaž
má! Napríklad mi Kurz velmi zazl ieval 
(v prvom ročníku Majstrovskej školy), že 
otec privolil na môj trojmesačný zájazd 
ako partnera svetového huslistu Henri 
Marteaua na Blízky východ skôr, než by 
sme sa boli poradili s ním. Najprv ma chcel 
vylúčiť z ďalšieho štúdia, no potom zmier
nil svoje rozhodnutie a pridal mi k obvyk
lým trom rokom majstrovske j školy štvrtý. 
Tak som pocestoval v týchto rokoch už 
temer pol Európy, či ako sólista s or ches
trom alebo ako Marteauov partner. 

V roku 1928 sa prof. Kurz presťahoval 
do Prahy a konečne nastúpil primerané 
miesto. Prvými absolventmi jeho pražského 
pôsobenia na majstrovskej škole sa v roku 
1929 stali (spomínaným rozhodnutím o mo
jom predížení štúdia) práve Sylvia Halmo
šová spolu so mnou, ona čajkovského kla
vírnym koncertom b mol a ja pražskou 
premiérou zaujímavého koncertu Cyrila 
Scotta. Takto mal Kurz vlastne na svedomí 
začiatok našej spoločnej umeleckej i život
nej cesty. 

V nasledujúcich rokoch absolvovali sláv
nu Kurzovu triedu v Prahe klaviristi dnes 
najzvučnejších mien: Ruda Firkušný, Ma
xián, Erml, Griinfeldová, Baloghová atď. 
atď. Kurzoví žiaci udržiavali aj naďalej 
najužší styk s majstrom, či už osobnými 
návštevami v Prahe alebo aspoň k orešpon
denciou. Moja skromná amatérska snímka 
z roku 1937 ukazuje slávnu pedagogick ú 
dvojicu s vnukom Pavlom Štépánom a 
s nami v ich byte na Hrebenkách a vlast
noručný list prof. Kurza z 12. apríla 1937 
sa začína týmito slovami: "Milostivá paní 
a milý pane Rudolfe, s velkou radostí ví 
tali jsme neobyčejné podarený obrázek. 
který j ste nám laskave poslali, bude to 
pro nás vždy m ilá památka, kdy jsme zase 
jednou byli po dlouhém čase pohromade:· 
Posledný list od majstra soin dostal v sep
t embri 1938, keď som v . rozhlase večer 
t esne pred vyhlásením mobilizácie 23. IX. 
1938 s orchestrom hral Hummelovo Rondo 
Brillant, op. 56. 

Rudolf Macudzinský 



Karl Bobtn, ktorý sa pred dvadsiatimi 
piatimi rokmi a~o p~vý opätovným uv~
dením BaladickeJ sutty Eugena Suchona 
zaslúžil o prenikanie slovenskej hudby do 

. cudziny, bol menovaný šéfom orchestra 
Metropolitan Opery v New Yorku. 

* .* * 
Bernské mestské divadlo ukončí sezónu 

· 1964/65 týždňom opery. V hlavných úlo
hách, ako aj za dirigentským pultom vy
stúpia okrem domácich . protagonistov aj 
zahraniční. Od 21.-27. júna budú uvede-

. né diela W. A. Mozarta (Idomeneus a 
Don Giovanni), P. Cornelia (Barbier z 
Bagdadu), B. Smetanu (Predaná nevesta), 
R. Straussa (Arabella), ako aj Monte
verdiho L'incoronazione di Poppea, ktorá 
bude spievaná v taliančine. - Na ďalšiu 
sezónu pripravuje švajčiarsku premiéru 
nóvej opery Hansa Wernera Henzeho 
Mladý lord. 

* * * 
Dr. Herbert Graf prevezme od začiatku 

sezóny 1965.166 funkciu riaditeľa v Grand 
Théatre v Zeneve. Prevádzkovým riadi
teľom bude Emil Jacker, ktot·ý bol ta-

' jomníkom dr. Grafa v Ziirišskom mest
skom divadle. 

" * * 
Prvé ceny súťaže, ktorú vypísala Stát

, na hudobná kreditná komisia v Bazileji 
. za najlepšie diela komornej tvorby,_ boli 
:udelené Klausovi Huberovi za Motetxcan-
tiones a Rudolfovi Keltenbornovi za ko
mornú kantátu Sen môjho žitia sa chýli 
ku kon cu. Druhú cenu dostal Robert Suter 
za Serenádu pre sedem nástrojov a tre
tiu Hans Ulrich Lehmann za Epizódy pre 

.dychové kvinteto. 

* * * z príležitosti 200-ročného jubilea vy
písal symfonicl{ý orchester Bergen Mu
sikselskabet Harmonien 1765-1965 Me
dzinárodnú skladateľskú sútaž. Posledný 
termín odoslania je 31. august 1965. Bliž
šie informácie podáva: Musikselslmbet 
Harmonien, Engen 15, Bergen, Nórsko. -
Mesto Terst vypísalo súťaž pre symfo
nickú skladbu (nástroje ale.bo štyri hlasy) 
so sólistom alebo bez sólistu. Posledný 
dátum odoslania: 16. október 1965. 

* .* * 
Moskovský balet Veľkého divadla po

. hostinsky vystúpi v lete 1965 v Anglicku 
a v frsku. - B <tiet Borisa Blacbera Tris
tan a Isolda v choreografii Tatiany Gsov
skej bude maf premiéru na Berlínskych 
slávnostných týždňoch 1965. · 

Tohoročné Viedenské slávnostné týždne 
(22. 5.;...20., ·6, ) ·sii v ~ria~ení; dV.ac;Isiatehó _'. 
výročia . oslo~o,dE:1_1.ia ~Ra~~ska!:o,i!1,:#~W~ : 
mu. UsP9riadatelia ' rataJ u:· predovsetk:nn. 
s účásťou moskovsk~ho . b~letu ťVéľi(é'lio 
divadla. Okrem . in~éh " záhraničnych 1 liosu 
vystúpi áj londS!.nská: . Óp_~ra·<.sadr&·~.W:eil~~ 
ktorá uvedie Britteno;Y;Iw Petr:a Gti~esli. 

* * *- . c ' . 

Pri príleŽitosti sóo.:točného juiDÍeá - v~r~ 
trhov ~osťovalo, v marcitna' ·ine~t;~>kej :~céL 
ne v Leipzigu wuppertálske diva dio. Pred~ . 
viedlo Orffovu · operu Múdrá ' žena .á ·Les .; 
Malheurs d'Orphée ód MilJjauda; - Svéto
vý diva(Jelný . delÍ. 1965 oslá'vili ' mnollé: !IÍ.;, 
vadlá NDR slávbostnýini 'pŕeniiérami.'' Ťak 
napr. erfúrts~é 'divadlo pripravilo nein~c~ . 
kú premiéru Janáčkovej op'ery Výleťy p~n~"· 
Broučka. · · '· · ' ' ~ 

* * '* 
GUnter Rennert pripra:vÚ 'pre .štá~h~ 

operu v Hamburgu n,ovú .inscénät;iu 'M'~n~ ~ 
teverdiho opery Návrá:t 'Odysea! V .~lô~~ • 
Pénelopy vystúpila KeJ;stiít, . Meyeroyá: i -' 
V rámci štokholq~.skýcll slávnostných ltiel- : 
uvedie v ~epteptbri 1965 Kráľovská opeŕá · 
v štokholme komickú operuP~n z•'Hanck'e
nu od Karl Birger Blom:dahlä. · · . ' 

* * * George Balanchine naštuduje pre kolín-
sku operu čajkovského baletnú suitu Lus
káčik. Scénu má navrhnúť v Amerike žijúci 
Armén Ter-Araturian. - K 20. · výročiu 
Slávnostných hier v Bregenzi uvedie balet 
Viedenskej štátnej opery premiéru baletu ' 
Dobrodružné cesty Odysea. Autorom diela · 
je Helmut Eder, ktorý napísal balet vý
slovne pre túto príležitosť, choreografiu 
prevezme Erich Walter, dirigovať bude 
sám skladateľ. . · · 

ol: * * 
v tomto roku uplynie 125 rokov od na

r odenia P. I. čajkovského. Pri tejto· prí
ležitosti predvedú v Moskve všetky· jeho 
skladby. - Jury speváckej súťaže M. P. ' 
Musorgského v Moskve pod predsednic:. 
tvom G. Sviridova udelila tri prvé ceny: 
Valentíne · Afanasieve; sólistke čefjabin-
skej filharmónie, Borisovi Mazunovi, só
listovi novosibírskej filharmónie, a Igorovi 
Novološriikovovi, sólistovi leningradského 
Kirovovho divadla. 

* * *' 
Irena Tichomirovna, bývalá vynikajúca 

sólistka Veľkého divadla v Moskve, vied
la v londýnskej kráľovskej baletnej škole 
seminár pre pedagógov·· ! žiakov o metóde 
A. Vaganovovej. - Bronislava Nižlnská 
nacvičila Poulencov balet Les Biches 
v londýnskom Royal Ballet. Nižinská mie
ni publikovať knihu o svojom bratovi, 
slávnom tanečníkovi Václavovi Nižinskom. 
na ktorej pracovala mnoho rokov. 
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Ceskoslovenské štátne kúpele v Tren
čianskych Tepliciach usporiadajú v roku 
1965 svoje jubilejné 20. Hudobné leto. Ide 
o najstarší festival v našej republike, 
ktorého počiatok sa datuje už od roku 
1937, kecf bol usporiadaný I. Európsky 
festival komornej hudby. 20. Hudobné Ie
to potrvá od 13. 6. do 18. 8. Otvárací 
koncert predvedie Ceská filharniónia a 
v rámci 20. Hudobného leta predvedie 
cfalšie koncerty Slovenská filharmónia, 
Symfonický orchester československého 
rozhlasu v Bratislave a Státny symfo
nický orchester v Gottwaldove. Dirigent
mi koncertov budú Karel Ančerl, Eduard 
Fischer, János Ferencsik z Macfarska, 
Kurt Masur z NDR, F. Christopholi z 
DánMI:a a sólistami Michal Karin, Tibor 
Gašparek, Albín Berky, ktorí predvedú 
Beethovenov Trojkoncert, cfalej Dieter 
Zechlin z NDR, Miriam Pascali z Bel
gicka a sólista z SSSR. 

Okrem týchto symfonických koncertov 
budú predvedené operné a baletné pred
stavenia (pravdepodobne aj večer baletu 
sólistov Státnej opery vo Viedni), večery 
piesní a árií so sólistami SND v Bra
tislave, basistom B. Carmellim z Talian
ska, sopranistkou Angelikou Mont~ z Chi
le a barytonistom Todorom Bonevom 
z Bulharska. 

Na dvoch komorných koncertoch pred
stavia sa súbory Wiener Solisten a Tátrai 
kvartet z Macfarska. 

• • • 
V rámci propagácie našej hudby uspo

riadalo Státne hudobné vydavatelstvo v 
Prahe počas trvania Pražskej jari pre 
zahraničných účastníkov každú stredu 
prehrávku českej a slovenskej hudby v 
Divadle hudby, pričom účastníci mohli 
väčšinu diel sledoval: aj z partitúr. S po
lutovaním zaznamenávame, že z asi 25 
programovaných skladieb zaradilo Stát
Be hudobné vydavatelstvo na tieto pre
hrávky iba jedinú slovenskú skladbu, 
kantátu Osvienčim od Ilju Zeljenku. Ci 
sa v slovenskej hudobnej tvorbe z po
sledných rokov nenašlo nič via~, s čím by 
bolo hodno oboznámi( záujemcov v cu
dzine? 

• • • 
Ešte raz Státne hudobné vydavatelstvo. 

Vydalo .Pred nedávnom na gramafóno
vých platniach nahrávky opery Vzkriese
nie od Jána Cikkera. Konečne! povedali 
sme si. Ale čo z toho, kecf nahrávka je 
určená len členom Gramofónového klu-

bu, a niet možnosti tie tri platne v po
merne vyhovujúcej úprave zakúpiť ani 
len pre početných zahraničných záujem
cov a hudobné inštitúcie. Chápeme, ak 
Státne hudobné vydavatelstvo vyrobí 
napr. platňu s ukážkami speváckeho ume
nia Carusa (ich výber ostatne nie je 
najšfastlivejší!) a distribuuje ju predbežne 
len členom klubu. Pri vydávani nahrá
vok významných diel súčasných sklada
telov však takáto edičná, resp. distribuč
ná politika škodí aj autorovi, aj propagá
cii našej hudby v cudzine. A to by sa 
nemalo stával:. 

• • • 
Slovenské kvarteto so svojimi umelec

kými kvalitami dostáva sa medzi popredné 
komorné súbory nielen u nás, ale aj v 
očiach cudziny. Napriek ťažkostiam, aké 
sa koncertným zájazdom stavajú do ceš
ty, Slovenské 1.\varteto dostalo pozvanie 
na série koncertov do Svédska, Dánska, 
Nemeckej demokratickej republiky a do 
západného Berlína, ktoré sa uskutočnia 
v jeseni t.ohto roku. V decembri odchá
dza Slovenské kvarteto na koncertný zá
jazd do Rakúska a do Juhoslávie. 

• • • 
Hudobnoinformačné stredisko v spolu

práci so Správou zahraničných stredísk 
usporiadalo v apríli a máji mladým slo
venským umelcom koncertné zájazdy do 
Polska, Macfarska a Bulharska. Umelci 
Terézia Horáková {klavír), Darina Mar
kovičová (spev) a Peter Sochman (vio
lončelo), ktorí účinkovali v Stetíne a v 
štetínskom vojvodstve, vzbudili mimo
riadne živý záujem a ohlas koncertami, 
v ktorých sa pred tamojších polských 
poslucháčov vari po prvý raz dostali 
skladby slovenských skladaterov. Mimo
riadne pekný úspech mal koncert v šte
tínskom zámku pomorských kniežat, 
usporiadaný v sérii tzv. ,,koncertov pri 
sviecach" v starobylom štýlovom pro
stredi. 

Podobnému záujmu sa tešili aj kon
certy v Macfarsku a v Bulharsku, kde 
umelci účinkovali na oficiálnych recep
ciách. V Macfarsku účinkovali: Eva 
Fischerová (klavír), Marta Geeringerová 
(husle) a Juraj Martvoň (spev), kým v 
Bulharsku Ľuba Baricová (spev), Ľudo.: 
vít Marcinger (klavír) a Juraj Hrubant 
(spev). Uskutočnilo sa spolu 21 koncer
tov. úspech a srdečné prijatie, akého 
sa dostalo našim umelcom, svedčia nielen 
o úrovni tvorby, ale aj o umeleckej in
terpretácii. Tešili by sme sa, keby sl to 
všimol aj Pragokoncert. 



Všetkým· záujemcom 

Temer dvadsaťdeväť rokov po smrti Albana Berga 

zostala nezverejnená a nedostupná značná časť jeho 

tvorivého odkazu vrátane tretieho dejstva Lulu (do

končeného v particelle, ale v čase skladateľovej smrti 

nie celkom zinštrumentovaného), partitúry Alten

berg Li eder a partitúry Der W ein, asi osemdesiatich 

piesní z mladosti s klavírnym sprievodom a ďalšie 

pôvodné skladby, úpravy, skice, významné listy a 

rôzne články. 

Podpísaný prijal funkciu predsedu výboru pre zalo

ženie Spoločnosti Albana Berga, cieľom ktorej by 

bolo pomocou záujmu verejnosti podporovať dôležité 

bádania a získať pomoc pre hmotné prostriedky na 

ochranu umeleckého dedičstva Albana Berga a uľah

čiť publikovanie jeho nevydaných diel. 

IGOR STRAVINSKIJ 

Igor Stravinskij sa obrá til na verejnost otvoreným listom, v ktorom ju obozna
muje s cieľmi Spoločnosti Albana Berga, ktorá vznikla z iniciatívy H. F. Redlicha, 
známeho b ergovského bádateľa a profesora na univerzite v Manchestri. Vyhlásenie 
Stravinského uverejňujeme v preklade z angličtiny . 
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20 ROKOV 
slovenskej hudobnej tvorby 

V DISKUSII Il 1948 
1953 

VIERA DONOVALOVÄ , _ .. 
, d atizmu v našom hudobnom umem rue Je 

Hovori( o období zle pres~aveného ogm l -·tá a najmä pre samotných umelcov 
rahká úloha a nijako vd'ač~~: B:?la to ~;ľ:v z ~:~a konfliktov jednotlivca, tvorivé~o 
Cažká; plná nielen "vonkaJstch . ~~:~ . h ;,nútorných konfliktov umelca so samym 
indivídua s "okolím", ale ~eraz l ~.Jc . . -
sebou, so svojím umeleckým svedotll;l . - . v slovenskej hudbe tohto obdobia 

Co i len stručný rozbor. celkoveJ :itľ:~·~vota a problémov tvorivej praxe) by 
(vrátane oblasti estetiky, kritiky, ~u~~ n . ä 0 problémoch ideovo-estetických sa 
si vyžiadal obsiahlejší rozbor. A e ze naJm tomto mieste zamerat: predovšetkým 
už veľa hovorilo a písalo, chcela by :o~ s;r::.ematiky odzneli v posledných rokoch 
na našu hudobnú tiVl~bu. N~ margo eJ o tívno- eneralizujúceho postoja. Vysky~li 
väčšinou len kusé vyroky, y•ac-mje~:} z J.~~gahodnoÍenie i obhajobu a ospravedlnerue; 
sa i hlasy, ktoré sa !lsilovah. o ob ~-li•vbne . ~lbšieho rozboru situácie a konkrétnejšej 
no zatial tieto konstatovarua zos... ez . , 
dokumentácie, zväčša len na ~o vrchu d ve~•· l . n a š om sP o l o č en s k o-p o l i-

V P l Y v u d a l o s t í, k t o r ~ s a o o r a k l v 1948 d o g m a t i c k é d e k r é t o
tickom a kultú_rnom .ž ivot\pok~J tvorb~ zo strany ideoló gi~, 
v a n i e a u s m e r n o v a n I e u m e e c t t i ž n e P r e j a v i l o v t v o r b e k a z
estetiky, kritiky, to všetko_ ;oa . o kladateisk e j ge n erác i e ro.v
dého skladateľa a !~fo u~ c •t:~t:ré by som ch cela v krátkosti poukáza(. 
na k o. Tu _sú ~~f značne . -~rtekncte, pnäťdesiatych rokov bol náš skladateľský front 

Koncom styridstatych a zama om 
už dos€ značne rozvetvený. .. 1• h di Iach už mala za sebou realizáciu 

Bola tu generácia, ktor~ v sVOJich zre !c n á reo d n ú hu d b u n a P r o f e s i o
veľkého d eJa: v~ tv o r_I f s l o:' eln s k u k. kritériá nielen v lokálnom meradle 
n á 1 nej úr o v n 1, ktora by zmes a vy~o e kA , 
(Moyzes, Suchoň, Cikker - hoci nastupUJe n es or~o hudobného diania začiatkom 

Dalšia skupina skladateľov, ktor~ vstupo:'ľlar om z a k l ad ate ľ s kej s k u~ i
štyl'idsiatych rokov, v zásade o s ta a not•;: začiatk o c h vyskúša( SilY 
ny, no súčasne si chcel.~ vb sv_?_~~né ho sv etov é ho hudobn é ho 
na s k l ad b á c h v in te n c 1 c ~ u c k· Kardoš i Holoubek.) 
v Ý v o j a. (Hlavní re!J_rezenta~ti: _Očen~š, t J~~~vys· ~toré iba začínajú hladaf svo~u 

Po vojne nastupUJU mlade vyrazn e a , 
orient!iciu (Fere~czy, ~immer).ác' kt - v tomto období prežíva svoje "učňovské 

A konečne naJmladsta gener ta, ora 
roky''. , , . š' h skladate:tov, ktorí sa tiež snažili (každ! 

'l'reba ešte spomenut našich star tc d tedajšieho diania (Schneider-Trnavsky, 
svojím spôsobom) povedaf svoje s~ovo o v . 
Kafenda, Alb~echt, Németh-ša~onťs~fl·so ždanovovými formuláciami základnýc~ 

Uzn esenie UV VKS(b? - ~ r~ u . n e rinieslo pre na š e (vtedy · uz 
princípov umenia socialis\tck ého- re:'lizmU - : d n e nie č o no v é h o. l tie P?stu.
zrelé) ved ú ce s k l ad a~ e r s k e z J.a Ye:liz : !vyše ždanovovi "tvoriví" aplikatort, 
lá.ty, ktoré do umeleckeJ praxe prml 
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v mnohých črtách b o l i v ,p r a x i t ý c h t o s k l a d a t e ľ o v u ž d á v n o predtým 
uplatňované; no iste z trochu iných pozícií, ale najmä nie sch ema t i ck y, 
j e d no stra n n e a dogmati c ky sploštene. 

Vezmime si napríklad taký centrálny problém n á r o d n o s t i a ru d o v o s t i. 
Ako tvorivo ho už vyri ešili t ito skladatelia v svojej dovtedajšej tvorbe, na akej 
vysokej umeleckej úrovni vedeli načrief do inšpiračných zdrojov ľudovej hudob
nosti, čerpa€ odtiaľ impulzy pre vlastné tvorivé domýšľanie a pretavenie svojej 
tvorby. Títo skladatelia nemohli byt k simplifikujúcim tendenciám a primitivi
zácii riešenia tohto problému nevšímaví, a tak v z á s a d e n e u š l i z u ž vy d o b y
t ýc h pozícií. 

Požiadavka spoločenskej zaangažovanosti umenia, zdôrazňovanie obsahovosti až 
progiamovosti hudby; aj to sa uvádza ako jeden z charakteristických čŕt našej 
tvorby už medzi dvoma vojnami i počas druhej svetovej vojny. Myslím, že netreba 
znovu pripomína€ také výslovné progresívne umelecké činy ako žalm, Demontáž, 
Cantus filíorum, Ráno atd'; Ta k ú t o p o ž i a d a v k u n e b o l o t r e b a s ta v a f 
pr e d sk lad ate ľo v týchto diel, pred umelco v, ktorí priamo žili 
p r o b l é m am i s v o j h o n á r o d a. I ste privítali myšlienku širokej demokra
tizácie umenia, ved' rudovýchovné snahy napríklad u Suchoňa vidieť nielen v celej 
jeho tvorbe, ale aj v praktickej pedagogickej a organizátorskej činnosti T a k t í t o 
skladatelia v podst ate neustúpili zo svojej cesty a najmä nezJa
v i l i z u m el e c k e j n á r o č n o s ti. I ked' sa v niektorých skladbách snažili vyhovief 
požiadavkám doby - orientácia na určité žánre - (skladby pre súbory, zr eteJ na 
ich interpreta-čné možnosti), robili to temer vždy ako zrelí majstri, svojsky, s oso• 
bitými štýlovými znakmi a umeleckým vkusom. Možno, že Suchoň by n ebol robil 
na príklad dodatočné verzie v Krútňave a bol by dospel k rozvinutiu svojho kom
pozičného štýlu v zmysle neskorších diel (Ad astra, O človeku), možno, že Moyzes 
by nebol uvádzal v VI. symfónii program a nebol by sa venoval v takej miere 
žánrom ľudovo-piesňovým a tanečným, Cikker by nebol vytvoril Zdravicu. (Nijako 
tým n echcem povedaf, že by to boli menej hodnotné diela; näopa.k, čo títo skladatelia 
vytvorili pre súbory, napr. pre SĽUK, je vwrom tohto druhu tvorby dodnes.) Aj týmto 
chcem len podtrhnúC, že toto obdobie neznamenalo pre n ich žiaden zvrat. I šli za 
svojím vytýčeným cieľom d'alej. Preto predovšetkým ich · diela tvoria základ toho 
kladn ého, čo v týchto rokoch slovenská hudobná tvorba zaznamenala. (Spomeňme 
len Krútňavu, Metamorfózy, Moyzesovu VU. symfóniu, Cikkerovho Jánošíka a Bega 
Bajazida.) 

O d' a l šej s k l a d ate fs kej ge n eráci i s a t o u ž ta' k j edn o zn a č n e 
po ved a f n e d á. Jej hlavní predstavitelia Očenáš, J urovský, Kardoš v svojich 
začiatkoch, ktoré spadajú do konca tridsiatych rokov, snažia sa riešiť s i svoj postoj 
k v tedajšiemu dianiu v svetovej hudbe, konkrétne v svojej tvorivej praxi, No už 
uda losti druhej svetovej vojny posilnili v nich snahu tlmoči€ vlastenecké cítenie, čo 
prejavil každý svojím spôsobom, najmä výraznou orien táciou na úpravy ľudových 
piesní a na určité obsahové okruhy. (Napr. Kardoš: Moja rodná, OčeJia~: Vzkriese
nie.) Po roku 1948 sa každý z týchto skladateľov svojím postaven ím a funkciami 
dostal do predných ra dov, a to, pochopiteľne, bolo dosf podstatnyrti imjjulzom, 
a by napr. to, čo oni žiada jú od členov sväzu, sami dokázali vo vlastnej tvorivej 
praxi. Každý to robil podľa svojho naturelu. , ,-:· 

O č e n á š o v sklon k vlasteneckým námetom, monumentálnym formám a progra
movej orientácii sa prejavuje ešte výraznejšie (Môjmu národu, Proroctvá). Požia 
davka oslobodenia sa od výrazových prostriedkov v zmysle zrozumiteľnosti širo
kým masám v istom smere Očenášovým prehus teným pa r titúram prospela. · .Nž 
príliš úspornými prostriedkami je však komponovaná napríklad jeho Kantá ta 
o KSS. 

Cesta S i m o n a J u r o v s k é h o, ktorú nastúpil Pastorálnou suitou, Serenádou, 
pokračoval ešte i Fúgou pre klavír i Začatou cestou, by sa m ožno bola u tvárala 
trochu inak. Po roku 1948 uplatnil hlavne svoj sklon k žánrom hudby užitej 
(predovšetkým filmovej). V ostatnej tvorbe zhudobňoval aktuálne n ámety (Kantáta 
o Gottwaldovi, Mierova symfónia). Jeho diela velmi dobre spiňali požiadávku 
melodičnosti, ľudovosti. Ktovie, ako by sa bol jeho vývoj niesol ďalej po poslednej. 
II. symfónii - Heroickej. 

K ar d o š sa v svojej tvorbe, ktorej začiatok je poznamenaný orientáciou na 
významné zjavy svetovej hudby (Allegro symfonico, I. symfónia a Moja rodná), 
preorientúva u ž po roku 1945. Odvtedy sa začína sústavne a intenzívne venovaf 
úpravám východoslovenskej ľudovej piesne. (Bolo to do istej miery podmienené 
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•. Rok 1948 bo našiel s touto predpríp~avou; 
aj jeho pôsobnosfou v kostcko~ r~las~i d"ela v dobových intenciách (Mterova 
Tieto skúsenosti mu pomobh . vo~• Il • symfónia O rodnej zemi). Okrem to~a 
kantáta, Kantá.~a Pozdrav veľkeJ ~e!""tfi iduálnej reči, čo sa mu podarilo až neskor 
vidief u Kardosa snahu po bfadaťt tn v hester Ten vznikol už v dobe slobod
kva litatívnym skokom v -~oncer ~ pr~ ':fc V to~io a v d alších diela~h nach ádza 
nejšieho tvorivého ovzdusta po ?' · sl~z ::razne prínosný prejav. . 
Kardoš svojský a pre sloveJ!-Skuk:!u~ h t:to obdobie postavilo pred riešenie m~ 

Spomínaní traja skladatelia, r~c ko-organizátorskom živote, b oli ~r~ pekn~ 
ľahkých úloh v umeleckom a u~e e': volúcie zanietení a ako tvonvt umelct 
myšlienky veci socializmu a kulturneJ !e zásade správnych myšlienok umelecky 
pristupovali k tvorbe v _sna~e o pr~sabdeeru:e v danú etapu. Aj to je dôležité konšta
zodpovedne, pr~vedčem o tch po!; ( P ~- tk- ch vtedy až nadpriemerne pro~uk-
1ovaf, lebo to vo bec nemo~no P;~r a voJu v.:rn!žit~sf, a vY u ž i l i k o n j u kt u ru 
-tívnych skladateľoch, k ton vy ct 1 1 s 1 . h a t r n ·é h 0 t a 1 e n t u, a t o b e z 
-u a u P l at n en i e ~v o j h o n e r a~ v ~ _m • :v ed o m í m. Lež tí nestoja za po-
::zábran a konfliktov s ume ec ym 
·.:zornosf. _ - hto k prejavil na skladateľskom vývoji 
t-'Ázda najciteľnejšie sa vsak vplyy týc ro ov a 0 Ferenczym a J. Zimmerovi. 
dvoch vtedy nastupujúcich výrazn~~h t~e~:och~p~dajÓ už do obdobia II. svetovej 

Hoci Feren c z Y ho skladateľs e za ta k~ hudby bola až Hudba pre štyri sláči
vojny, jeho skutočnýln vs_tupoJD do i sl.ov~ns .eJsúfaži B. Bartóka v Budap.ešti 1948). 
kové nástroje (odmenena v medz :arot ~e~aky Ferenczy aj ako publictsta vystu
Tu sa začína}ú pre~avov~f jehooso ž ~~s sn:· Po v i a cr očn e j izolácii ob? zn a
poval po voJne v caso.ptsOch, s na , hu d o b n Ý m d i an í m, písal o vyznam
movaf v e rejnost so svetovym d tal na pranier kritiky. Napríklad dr. 
ných zjavoch svetovej hu~!>Y· ~a 1 t~e~á 

0~udba hovorí 0 Hudbe pre štyri sláči: 
Nováček v svojej knihe Sucasna s o . aktick (nielen teoreticky - mal na mysb 
kové nástroje, že sa v ~ej Fľenc~y :i~r žiak ~ektorých západoeurópskych fo~a
uvedené články) prejaVIl "a o u en . kladačovi a aplikátorovi formahzmu 
listov"; hovorí ?. ňo~ ako o dych~tvomre~ientovanla" (str. 48). K tomuto "pre
a hned mu vytycu~e ulo~u .:•zás~dného P 1950 v ElégiÍ pre komorný orchester, "no 
orientovaniu': dochá.dz~t uz ~tasjtoc~;;a~~ná národnost, osobitosf sa zablyskne len 
ani tento štýl, kde es e me e , t . k . dnešku nemohol znamena( u ž 
v náznakoch a obsah nie Je. ešte t:o~~ ~~~Šn~ch poži~daviek" (tamže s. 2~3). 
definitívne a. široké uplatnente v~~k ~tretia až dalšia Ferenczyho sk!adba. Vese~~ca 
S uznaním krt tiky tohto .dl'l!hu sa v • dobo. van ého zápasu o zvladnutte pozta: 
(1951), ktorá bola. ozna~en~ ako vyr azr "248 • ~ práve tak predohra Hurban~v~ka 
da viek r ealistickeJ metody (tamže.~ . krala Po tomto obtlobí, ktoré z dnesneho 
a symfonický fragm_ent Obraz z moJ o ;vo 'i skladateľovej osobnosti, marka~t
pohfadu tvorí _akési mt~mez~~;;_~~~~:1W;mp~raluje až po normalizácii ~~~osfe-ry 
nejšie kryštalizovanie Jeho C isté paralely s , Hudbou pre slac1ky. Na 
v Serenáde {155), kde možno poz~roY'a (1957) kde je už zrejmá štýlová osobitosf 
teJ'to ceste pokračuje dalej V Ca;~n~clU . ' 

f lk "b kompoz1cného preJavu. •. J . z · a vyhranenos ce ove o . . t ocítil priamo na svojej k~t an l m-
Neblahé dôsled~y- obdobta dt~1ma::u o:dobie po s tránke e~ist~ncnej.) Zimmer 

mer. (Jeho jedmého ~ do o . h rokoch. Prvou závazneJŠOU skladbo~ ~ 
•začína komponovaf v tychto. pr;vrarYc.túdií v rokoch 1948-1949, kde sa preJaVI~ 
:Prvý klavírny koncert - vzn_iko '?0 .as s . .. P 

0 
str án ke h -a rm on ic k~ J. 

ako pozoruhodný talent, v Y b o J n! t ~a J .:: tiež vidiet dôvtip v riešení technlc
.Potom vzniklo (r. 1950) ~l~vírne ikvma ~ oä v harmónii. Po tejto sklatlbe prišlo pre 
:kých problémov _a bohatu mvenc u ~=klo r. 1950-1951, teda v obtlobí, kecf sa 
Zimmera osudne Concerto grosso. a uznesenia IX. sjazdu KSS naplno pr':s~
u nás uznesenia 'ÚV VKS(b) z r . 1948b_ už otvoreného ná tlaku, za vlády ~eone 
.dzovali do umelec~ej praxe, . v ~~~o ;a začala ostrá kampaň !lrot~ formahzma. 
·O zostrovaní sa tnedneho boJa, li L kantá.t masových plesnt vytvorených 
~Za takejto situác!e (~elf. ~me už ~a v acrehrávk~ r. 1951 vyvolalo Con cer t.o 
w intenciá ch ofictálneJ hme~ na ~~z:v~jl f č i k o v é o r ch e s tr e a b ic i e n :'
g r o s s o Pre d v a k l a v tr Y! . edané ani nie tak skladba sama, ako skor 
s tr o j e značný vzruch . P resneJŠie po_y . 'diskusii Dr Nováček uzatvára citáty 
jej výklad sa~otným a~torom na ~vazov:~atei si ;,_euv~omil, že táto koncepcia 
z autorovho vy~ladu. teJto k sklaj~~:.:ie;::l idealizmu. Preto všetko zdravé sa ~ kon
v domyslení v~dte pnamo n:. to :eóriu a s ňou súvisiacu skladbu, ktora bola 
centrovanou silou hnalo na u 
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zja vným nezdravým vybočením z jednotne nastúpenej línie a realistického úsiHa" 
(str . 243). V tom čase skomponoval Zimmer ešte aj kantátu Magnificat. Potom v~del, 
že hlav ou múr neprerazí. V roku 1952 v skomponovauom II. ldavírnom koncer te 
sa už snažil vedome zjednodušit faktúru a uvolniC svoje výrazové prostriedky. 
Tento koncert· vznikol údajne podľa slov autora "ako ohlas dojmov baníckej práce 
a Je venovaný Dňu československého baníctva" (cit. podľa spomínanej knihy dr. 
Nováčka str. '267). V ďalšej tvorbe, paralelne s dielami, ktoré vyhovovali jeho 
skladateľskému naturelu (predovšetkým skladby s upla tnením klavíra ako sólové.lJ.o 
alebo koncertantného nástroja), komponoval programové diela n a aktuálnu tematiku. 
(Suita Tatry, Mier - symfonická báseň IJre miešaný sbor a orchester, k antáta 
Povstanie a l. symfónia - 1955, o ktorej autor na sväzovej diskusii povedal: "že mu 
šlo o vyjadrenie vnútorných citov a zážitkov k oslave práce, heroického boja 
n ášho ľudu za šťastie a mier medzi národmi" (cit. podľa J. Samku: Pohfad na 
symfonickú tvorbu J. Zimmera, SH 1958, 2, 58). Bolo by treba podrobne preskúma€' 
samotnú tvorbu skladateľa bez ohľadu na to, aký program si vytyčuje, čo prípadne 
sám vyhlasuje o skladbe, aby sa mohlo konštatovať, čo robil z vnútornej umeleckej 
potreby a k čomu bo dóh nala doba k istej neúprimnosti a určitým kompromisom, 
ktoré však nešli nikdy n a úkor zotretia jeho osobitosti a k la cnému zjednodušovaniu. 
Usmernenie skladateľa k úvahám o spoločenskej funkcii umenia a vedenie It snahe 
po koncentrovanosti výrazových· prostriedkov a odbúraniu prebytočných efek tov 
a virtuozity nebolo mu ' v istom smere na škod~ · · 

A č o tí najmladší, ktorí sa vtedy len formovali v školských laviciach? Tým 
sa sploštené a zoschematizované postuláty socialistickorealistického umenia podávali. 
takrečeno s každodenným chlebom. Slobodnejší tvorivý prístup bol u nich prakticky 
nemožný. Ved · v · tom čase by bolo bývalo dosf riskantné napríklad zadat: za 
absolventskú prácu skladbu v absolútnom hudobnom žánri. Preto temer- všetci: 
vtedajŠí absolventi (pripomeňme si ni ekt-oré m ená: Burlas, D'onátová, Hrušov
ský, ,Pospíšil, Slá.dkovič) absolvovali kantátami na poltrokové texty. rBoli to skladby 
"prístupné, melodické, národné formou a socialistickým obsahom". Títo skladatelia, 
medzi ktorými bolo viacero talentov. veľmi fažko hľadali seba a niektorí z tejto 
dezorientácie nenašli cestu dodnes. Preto sa nemožno čudova( tým mladym prie-· 
hojným talentom (Zeljenka, neskôr Kolma n a další), k torí sa v svojich sklada.-· 
tefských začiatkoch nechceli -podriadif, chceli prehovori( inak a na tejto ces te sa 
stretli vtedy, pochopiteľne, s prekážkami, a ked im to situácia dovolila, vykročili 
niektorí spočiatku takým ,,hurá" štýlom v snahe dobehnúC všetko, čo sa za tiet() 
r oky zameškalo, a dopria t: si toho, v čom boli obmedzovaní. 

A celková bilancia týchto rokov? N a t ú v s l o v e n s k e j h u d o b n e. j t v o r b e 
d o v t e d y n es l ý c h a n ú k v a n t i tu p r o d u k c i e j e p e r c e n to s k u t o.č
n ý c h h o d n ô t, k t o r é o s t a li ž i v é · d o d n e s, p r i z n a j m e s i, p o m e r n e 
veľmi malé a je paradoxné, no s ú časne typic ké, že v o bl as ti 
n a j v i a c f o r s í r o v a n ý c h ž á n r o v j e t e n p ŕ í n o s n a j s k r o m n e j š í. 
Spomeniem už tradičný príklad, že najlepšou slovenskou kantátou (ich počet 
v týchto rokoch sa rátal na desiatky) je ešte vždy Suchoňov Zalm. No nechcem 
tým skresľovaf veci, lebo je tu nesporne veľa hodnotných skladieb aj vo vtedy 
,,skrompromitovaných" žánroch. Sú to najmä niektoré skla-dby pre Sľ..UK, Lúčnicu, 
VUS, kde okrem už spomínaných mien pristupujú dalšie (spomeniem len M. ·No
váka, Andrašovana, Mikulu, Urbanca atd.). 

Osobitné miesto zaujíma s l o ve ns k á opern á tvo rb a. Tu sú zjavné .úspechy, 
leho vtedy u nás dozreli podmienky pre zrÓd národnej opery a dozreli i osobnosti 
schopné vykona( v tejto oblasti veľké tvorivé číny. A dalej preto, že do tejto 
oblasti neprenikli u nás schematicky aplikované estetické normy a postuláty. (Co 
malo za následok napr. v Sovietskom sväze, že vzniklo vera diel t ypu tzv. opera
pesňa, niekedy s veľmi pochybnými umeleckými hodnotami; určité podobné ten
dencie sa prejavili i vo vtedajšej opernej tvorbe niektorých českých skladateľov.) 
Za v ys okú úroveň naš e j ope ry vďačíme Suchoňovej Krútňave, 
k t o r á p r i š l a p r á v e v č a s (premiéra 1949) a n a s a d i l a p o k a ž d e j s t r án
k e vy s o k ý k u r z. A tak si aj Cikkerove opery Jánošik a Beg Bajazid riešia 
problém slovenskej národnej opery z iných pozicií, ale tiež na tejto úrovnL 

Už sa viackrát rozoberali otázky, či umelecký program vytýčený po r. 1948 bol 
sformulovaný správne, či zodpovedal danému vývojovému momentu, či sa právom 
do centra pozornosti dostávala otázka demokratizácie hudobnej tvorby, zameranie 
na súčasné sujety, podtrhovanie uvedomelej ideovosti a programovostí, atcf., a kon-
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štatovalo sa, že pre dané historické obdobie to bolo v zásade správne, ale metódy, 
a kými sa to presa dzovalo, n eboli najvhodnejšie volené. D o g m a ti ck é d e k r e
t o v a n ie z o s tr a n y po lit i c k ý c h a id e o l o gi c k ý c h pr a co vn í k o v, 
ur č it é neuj as n e no s ti v e s tetike, s ú č innos f ni e ked y n a dmieru 
hor 1 i v e j kr it i k y, kt or á to pren á ša l a do ume l e ck e j pr a x e, to 
vše t ko malo v na š om umení a ko celku v mnohý c h prípado c h 
n eg a tí v ny v' plyv, l e bo- n e dá s a nič robiC- ozajstný umele c k ý 
t v oriv ý čin s a t a žko pr e d!l)íše, a tým f a žšie vynúti 

V krátkosti sa tr eba zmieni( i o kr it ik e, ktorá zohra la (žiaľ, v prevažne 
negatívnom zmysle) veľmi významnú úlohu v tomto období. Vnášala do tvorivej 
praxe dogmaticky chápané estetické normy, aplikovala ich pri posudzovaní diel 
niekedy až zará žajúco sploštene, schema ticky, šablónovite a paušálne. Temer ka ždé 
dielo sa hodnotilo podľa týchto kon štantných k ritérií: Ci je ideové, konkrétne obsa
hové (n ajlepšie programové), či splňa postuláty národnosti, ľudovosti, prístupnosti, 
nadväzovanie na klasický odkaz atď. Pritom sa niekedy zašlo do krajností, ktoré 
sa dnes zda}ú n euveriterné. Na ilustráciu aspoň jeden (iste -extrémny, ale v mno
hom typický) príklad na sploštené aplikovanie p o s t u l á t u n á r o d n o s t i. Ide 
o kritiku Zimmerovho Concerta gi'Ossa. "A čo, keď si položíme otázku národnosti. 
Bez h raníc je táto skladba; zvučiaca spevnosf slovenského ľudu, budovateľa epopeji 
ide takmer naprázdno okolo uší skladatefových, ani jeden tón fujary, ani jeden 
rytmus tancujúceho ľudu po práci nezaletel do duše národne prázdnej." (cit. práca 
str. 224). Kvôli pokrokovej tematike a ideovosti bola kritika ochotná prehliadnu( 
i značné nedostatky umeleckej stránky, ospravedlnil často až diletantský prístup bez 
akýchkoľvek základných technických predpokla dov. 
· Nesporné a neodškriepiteľné pozitíva m ôže táto etapa vykázal v oblasti nášho 
hudobného života, v profesionalizácii n ášho reprodukčného umenia, vzniku rôznych 
organizácií, inštitúcií a v ekonomickom zaistení umelcov. V podstate vznik n a j
dôležitejších umeleckých telies, súborov, organizácii spadá do týchto rokov. J e 
pravda, žé mnohé z toho sa už pripravovalo a prebojovávalo ešte pred rokom 
1948 a potom došlo už len ku konečnej realizácii. Ale n ebyf týchto politicky pre
vratných udalostí, iste by to všetko n ebolo išlo tak rýchle. Je n esporný fakt, že 
najmä v týchto rokoch na podporu kultúry a umenia venovalo socialistické zria
denie obrovské finančné sumy, niekde až príliš velkoryso. T vorbu však budem e 
musieť hodnotif vždy na základe jej umeleckej kvality. 

LADISLAV BURLAS 

Ja osobne "sam už tÚJto dobu žil", bol som tu a pozoroval s om ju, takže sa 
pamätám l1Ja a!kýs.i bezváhov ý stav. T aký mŕtvy rok na rozbrani rokov 48. a 49. 
a časť 49. roku, :keď sa vlasitme hľadal vzťah alebo sa vyčkávalo, do akého vzťahu 
sa dostane dotera jšia tvorba, -teda slovenská h udobná tvorba v jej p ozitrvnych 
výsledkoch, proste to na jlepšie, čo mala, do alkého vztahu sa dostane k tomu, 
čo možn o nazvať •poved2lme oficiálnou lmiou t ej doby aleb.o niečim takým. A je 
zrejm é, že ta m 1boH -isté m esiac e rtlakého vyčkávania, a treba kionštatovať, že t en 
modus vivendii. sa našie l a si tak, že sa .lroniec~klotncov tlaJk. vi.a facti .nakoniec 
k odifikovala si:tuácia status quo. To znamená, že sa našlli tie p07Jitlvne hodnoty, t ie 
realistické tendencie, snaha p o o bsahovosti, s:naJh a po progwamu:vosti a tieto veci, 
že sa proSite vyna šiel taký p rti.ncip.iálny 'Súlad med~ d ovredajšou tvorbou a novými 
pož;iadaVlkami, a a zda -išlo loo o to, aby sa tie to momenty alebo táto štý'Lová plat 
forma dotiahla ďalej smerom povedzme k socialistickej temat.ilke alebo obsahovos<t<i. 
a lebo tnieČ•O také: 

Iná vec je, pravda, t o p ostavenie generácie aleb.o sklupiny p oved:mne Očenáš, 
J UJOOvský, Karooš, kde d ošlo k is -tej revíziti a j v štýlovom zmysle oproti predchá
d zajúcej . Na jedn e j strane sa SllllaŽili byť priekopníkmi vteda jšlch požiadaviek 
a na d'l'luh ej str·a:ne prakticky na ich tvorbe možno demonš-trovať a j isté negati·vá, 
takže je to dosť ro~orná slwpina, d ost lľ.O~ooná "generácia", ~'fxxr:ú tento zvr at 
našiel asi tak v prvej >tretine jej tvocivého roz:voja . 

Moja generácia, krt101rá začala Vltedy chodiť dio školy a ,začala sa vlastne vzdelávať 
kompozične i t eoreticky a fakticky zís>klala obzor, ktorý sa nánn vtedy poskytoval, 
ten b OO. však veim úziky. To m us lm p ovedat. To n-ehovorím ako výčitku, ale ako 
konštatovan'ie, pretože ako som ja mohol sprawť na pr. rigor ózum na filozofickej 
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fakulte z estetiky bez toho že b b 1 ôb v 

estetiky? Stačilo zopár člá~ov :r:~~i~o~ ec musel, s·tudo,v~ť aleb.o ·poznať dejiny 
leninizmu . Ja 00 nňj.a:k.o nepo.d v • 

1 
,_k<? základnyah štúdti klasikov marxizmu-

·CenuJem , a e ""ažc!Jopádne to bo1o veľmi úzke zamera n ie. 

ANNA KOVÁROVA 

Ofioe1a b y som sa skôr spý.tat než diskutovať J · 1 v 

veľká <Jl;Yba toho obdobia, že ._:.znika l:i k antáty: T~es~~;:.lm~dtoneb?ffi tak .strašn~ 
fJ!e~:~~~~~n~!n~f. ~epotr~~u=e, lebo celý štýl ~i~o-ta a{ c~?~ý1 b;!,~e;~~ 
Niaipríklad také oslavy : t~ VIt~~ ~eebolo ~~~ 5!1 :Je ce11rom iným spôsobom. 
oslavách .v Ná!ľodnam divadle odznel~ B ., .. 1 n e, ' Y I?ovedzome na leninských 
Č b +~ b " · ee .. 1ovenova EroJ.Ca V jete s:i preds ta ·• 0 Y w olio Vltedy m a menalo? Vtedy ela · · · · Vh, 
kantáta. To bolo určité obdobie Ja · ne~hce z;:us 't pn te]'~ príl~tosti odznieť 
nie . . Bolo talké . .Zivot b.ol vtedy. taký . V~av: ~vo~1·to0 t~, c1 bolo .zál~oni~, alebo 
Saffil. srne sa pri týoh. lkantáitach nadc:hýl!la1i · ~ Sol u' Pnr:odrene, to Sl vyzadoval. 
sa a j my vyvin u li, že vtedy sme bol;i iní J~ v:~ys ~e &l _tez:az o s:be, keď sme 
K aoxloš·ova Mierová k arn.táta vo mne v~bt~dzovala s~:m u.~keé. ze ~Y taká 
k tomu priznáim. A to myslím nebol ten na. .._v , ocne o ~ovs .emóci·e. Ja sa 
t ie ~ntáty, ony !Vtedy boli po'trebné Bol ;t/-;~~ ~P~h toh~ o:bdo~1~, že yzn!kali 
ikltory mwl svo je miesto v našom život~ Tak isto ~~OJ o 1?-a.wru u:mtkovy žan&, 
légií. A1ni. m y dnes Smetanu nebudern'e h·odn· tit edina .robd Pochod študentských 

aO · po a tohto obdobia 
Oo ja lJ()VIažujem IZ3. zápor rtoho obdobia ? M sl' · že . 

h ov_oril aj sjazd - že tu neboLa ~ová di.fei;n~~ ~· b ol v torr;, - to :už. prnvda, 
celeho hudobného žtvota, mys leli sme sii tot'ž • áC:~J!ebOO.a tu vobec diferenciácia 
musí slúžit šilrokým m asám a v tom bol! ' t~e vsllká ~o sa na poLi h ud by robi, 
akosi všetci vinovat í pr etoŽe sme i V1ted a ve . . :rba. A ·tu, myslím, sm e 
patr:ičnýlrn ~iadiacim ~iestam. že tu je tá cJer:~ pokome , mohli vysy-etllit tým 
co sa pre tieto osla'VI!lé prlležiltosti tvorihi a mác~a, potrebna . .Pretože tie kantáty, 
to;vať SĽUK, neboli p otrebné na kažxl.om d~oré k ave talk d-obre mohol interpre
Úalší zápor, kitorý vidfm, je v 110m že' :tli . ' om ?Dcerte S lovenskej filharmónie. 
inštrumentálny ~oncevt, .i keď sa rtv:'orilti . e tlzv. ab~olut7Je. ~udobné formy, ako napr. 
Príkl_. adom na to J'e - a ""koda ;;~ tu ~/ ~l'fka} _.~_::rznOčenru>Ihm tzv. socialis tický obsah 

, cr ' ..,.. •=C Je SUu!l'lJ>il ' áš . b v • 
r ada na to opýltJala, - je ho Violončelov . lronc n ! Ja , Y .som Sl8: ho strasne 
("Veselo d o piondera ", "S!ub", "Veselo Jo CSM7.f'• ~~ ~a , tie (zn:une) názvy 
som sa ho chcela opýtaf či slrutočn _ 1 b . v J v othvydh častiach. Ja by 
talk cítil. Možno, že ho i~ŠipiJIXJVal. :v e 0 to ~e m07JI'lé - on ozaj ten ob sah 
inšpi-roval ·práve v tejto fonme i ked sa e .t~ s~~bd Jeho s yna pioniera a že .ten ho 
inšpi'rovaný talkouto živoúnou ' ~utočnos~l . ~ a os~ nap:avd~b.né, aby niekto, 
To sa mi nezdá dost logické. · u , l Šiel ro:bat •praJVe VlOlončclový k!oncert. 

Pri tej prfležit·osti by s·om ch cela upozom11ť 1 · · 
a •t? je zase možno zá'lron:ilté a prirodz.e , želll na Je?nu vec, .ab~ ~~e sa dnes, -
'! dlk!tova nia, teraz došl{) k :rea!k:oii - ned•:ta-hi e . P~ teJ ik strašneJ aik: <;-i .toho n ásilia 
ze dnes si zase QPB.čme myslím~ že pro"'·""'~e .?ID ._, t omkau dir.uh emu m antinelu , 
hanbou. ' ..... ~"ova s ""an hudobného diela je 

LADISLAV BURLAS 

Oh yba sa nezačína tam že p ovecLzm k:aOO. .. 
boli kantáty. Totiž nejd~ m i 0 ten s~a ~, · ~m _?ruham koncerte filharmónie 
z toho, 2!iaľ, ~ogicky v yp lývalo .alko to bol~ ľoon:rl ' ~e to bolo, tam zara?en~, ale 
sa tomu !Yl'lpisoval A nie náhod o tá . ene,. :resp. aky umelec-ký vyznam 
vplývať na nálročné · žán!ľe t ' , v u . to aik.ma zJednodušenia začala vlastne 
že :Liná le II. Ka rdošovej ·s ~ie z~ naikonu~ sa z ~o stal sys .tém. Systém v tom , 
ktoré sa :rodill'i .pre SĽU~vmlki'e sy:nu.'!f popul=, proste t anec, že zo skladieb 
typ Ferenczytho Veselice ' Ze sae v sy m .. á .S'kladb_a Gemens.ké tance alebo t~ 
mse :totožnosť, ako že ~ bolo l~s~e .začalo ~~ ~el~nanie, že sa sprav.ila 
P!l'áve v_ lx:Jmto klrá!tkom spo ·enr ~lepšie, to naJnaro~eJšie, najprogresiV'Ilejšie. 
na kanltatach. J • myslfm, h la dat zwrodok .toho negativneho 
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ANNA KOVÄROVÄ 
· ··e št · dnu vec že v tam dnešnom druhom 

~ do.vollte,_ chcela by so~ 1J:ľl~~~á~ ež~e dnes ti~ žánre, ktoré boli potrebné 
extreme dochadza zase, k eJ_ • ' ·nám dnes SĽUK odunúera pre nedostatok 
povedzme pre SĽUK, V<;Jbec nemame a ze 
kvalitnej tvorby pre subory. 

ZDENEK NOVÄČEK 
. . ·· ík t ·to etapy. Velmi ťažko pochopíme tú 

. Ja ~a hlás1.m o ~~~vo ako l=atnako :~ vyzeralo historicky. ako :o vyzera~o 
s1tuáctu, ak sa_ nev:zl]eme ~o f_ brmliri 1948 Bolo to tak ohrovske uvoľneme 
poli-ticky a soClologwky vt Y J?O e rtximizmu a ·tOil'ko iniciatívy zdola, toľko podne
určitých sn. v n~o.cle .. boloal tu to~k~- 0~arpa v na~ej hudbe, kedy bolo toľko iniciatív~ 
tov, že nev1em, Cl exrstov a neJa ll; , . . to sa prakticky nedalo am 
niel~n vo ~~?~ :l~da~e~v, :J~o;:e~;~~:ih~~o~ tu sa besedovalo, ~m bolo 
stačiť! To v;olll!l\.a esla Y , d . t toto v:šetko jedno s dľ'U!hym, a to 
treba l?esni·čky, tu súba;Y., .t~ n!>Ve ~~~!v~~' bez ohladu na to koil~o negauyov 
tak neJak vyvolalo taky U2la;my op ' obl'ovsk · v)"znam v náorodnej kultu,re. 
to malo, to bola etap~, ktot!ľa rnala .;;~esah~n~m o~lavá~h Februáma súdruh Novotný 
Myslím že na t;o prave eraz v r~ ' ,...... .. , • .d ť ·o 

'· • 1 te· obrovskej iniciatívy nemame co rev1 ova a c 
upozo!ľml, ze v tomto zmys e, J ' 
rutovat. 

k t ' · novými. pojmami stretávali. 
My sme , sa s tým_ estet;ickým_ slovní om a sa~ám sa !!1a to, že vtedy sa pr.i 

predovšetkym zo soVietskeJ est:tiky. A_ vted~~k:a estetika sa dostali do obrovskej 
každej príleži.<005ti akcentovalo, ze umeme a · . · ! • • ák ·rost že akonáhle 
blízkosti politiky. Vysvetľovalo sa to alko určitá ~lStoncká_ z om ' i trieda 
pricháóza tak závažný revolučný zvrat, kedy sa UJme m?cl pov~d71I!le Í~~tavb~ 

'pad . bot 'cka trieda že automaticky alro61 · umeme a ce a , 
~ ~:v~100 ~eJ~ t:nej, oveľa' tesnejšej blizkosti alko .hocikedy predtym. 

- • 'k1o teJ·t.o etape sa vytvárala mláštna v tomto svätom nadšem, ktore vzm v ' ~ . , . _ 

~~r~c~! ~~;~ú, ;*:,~~lľrif;Gí!~ľom!:rt:·v ~~rtos:~:;f:;n~~ {:J~~·~~dsB; 
h otové, ako veci, s krtJorýrni je každý pracovník na tomto us u o 1s eJ rm 
povinný QlPer01vať. , • , 

óa5'1:oo sa diskutuje, a to p ovažujem za ve'tkú ohybu naš~<'~ s~~d!ateľov, u <?astruk·?~ 
· . aká ·e vina alebo podiel kiritiky a estetiky na teJ Sl~'!ac~-1; V1na t~ Je, ~od1e_ 

teJ ~apy, , d J h . kl da telia to podľa môjho názoru zvacšUJU, pretoze boli cele 
tu Je, ale su ru OVla s a . , . hád 1i ovou tvorbou a pOibom sa len 
roky a c~~ti~se~&:ť~s~c·~:Js;:v~~ ke~~ !údru~ovia ~tále akosi vytýkali 
~ -~~ že nekráča s dobou, že neddi k!ľok s · tvoflbou, ~e. vern:u oneskiore~: vysv~t
I~e p'opulmi:ruje skl<adby, p r í:padne rob! nejaiké. obeoneJši.e ~a.~e~. ~~pn:kl~d J:~ 
~a na kritiku že kritika sa veľmi one&koruJe. že ~pa. o. ~s l :x:ruer . k 

v ž · I · mälo článkov zatiaľ čo skladoatel·ia už s1 vec1 politicky, :deolo~c Y, 
a ·t ~~/~ r:orivým spôso~ dáVinO vyjasnili. Aj .to s-vedčí o tom, ze cely rad 
:l:dateľov sedel vtedy v tých vedúcich orgánoch. . . 

· ·väčší estetický hriech doby noie je bo, že sme boJovali .z::'-
~ považuJem za naJ ten ogram bojovali úplne 'úpr.iJmne! My sme ver_:.h: 

novy program, my smed ~, dza ~ obrovskej demokratizácii umenia, kedy každy 
že prišla eta:pa, ked~vo ·~l: kedy sa každý toho chopí a bude ilia niekoľko rolrov 
človek m~ melen ~ch k' to" "-·udby My sme ,.,..e to obetovali obrovské 

Ú!ľOVIlll vzdela:ny onzumen · • '" · .... · · t · • d na ed áx k h·od<n konzuLtácii zájazdov - nebohá Bokesova bola aJ yz ne stoV'ky por n ",o , .... , , • , 
rmmo B<ratislavy, kde prednašala. . . • 

Al . · .. ·x· c·hybu kto·rá sa fakrtiid{y dnes ako hum&an g v racKt, Je to, .ze. 
e za OO.Jvac:>m • . . , ·. ak bol lý rad reprezen-

v mene nového pr·og1·amu sme zatratlh tak veJke .zJavy, : . o eh ce , . útočili 
tantov hudby,' ktorú sme v mene nášho pro~mmu zneuctili, a n orazne sme 
na ich tvo!r'bU. 

n~·príldad moJ·a generácia. Za v_ o jny sme boli z čooo to V:1llli-kalo? PoZIIi.te_ sa,_ ~ d vojne 
odil'ezool od cele j tvooby StraVUillského , Sohänb&ga a celého 111a u ZJavov; po 
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ten prísun bol vermi nesystematický, rtakže sme rtú tvorbu nejak zásadne vtedy 
nemali možnost po7lllať. Ok!rem toho v.tedy akosi po vojne alro keby do:urel, a j sa to 
ilalk nazvalo, že je to ta'ká oneskorená vlna nevyžátého ohrodenstva, akési echo, 
ešte potom nov é echo na. novom stupni p o etape s.J.ovenského &táttu, čiže tu bolo 
villac takého húževnatého ná!OOdného zápalu, taký pocit vytaži.t z toho ná!ľoda, 
rz. vlastnej krajiny, z vlasbnýoh oreze!ľV čím !Viac, vyhudovať to čosi, oobelmút čosi, 
čo už u iných národov prípadne sa vytvoriil.o alebo absorbov·alo už v etapách 
tPTedtým. Preto sa tak fornlrovala iá národnosť, preto sme verili, že tam je obrOIVská 
!ľezeli'Va, !ktorú doteraz ani Moyzes ani Suchoň ani iní dostatočne ne:vyu~ili, že sú tu 
veci v štruk:túre, v modálnom myslen!, v TY!bmiokých obrazoch atď., .krt:oré by sa 
dali ešte novým a novým spôsobom vy,užit. 

V tej dobe by sme teda oddelili dve veci: bola to obiľovská krultú:rna iniciatrva, 
kltotrá sa ťažko dnes hodnot!, no na druhej st!ľane :poredsa len celá tá estetická 
problematika sa !2li1Jačne Siplošti.J.a bez 1Joho, že by sme si boLi uvedomili - ja to tu 
poviem otvocene, - že za 10-15 rakov budeme za ru etapu .tak :kir.Ltizov aní. To si 
z ná:s an!i. jeden lll·euvedomoval, pretože ten idealizmus hol príliš s ilný a p:ríliš sme 
verili, že je to nejaká ·prechodná, medzi·článllwvá etapa, ktorá v podstate splnila 
svoju pozitívnu ú lohu. 

Po tejto etape sa uUre.zuje, že mtilka skoro v ~i.1adnej etape !I1emá ~ečnosť, že 
sa ~Už.il:a k tej pravde ·a že maximálne splnila tie s;právne a reálne požiadavky, 
ktoré tu sú. Kritik v svojej vJ.<as>'t!nej pmfesii už v - zár.odku, v materskom zázrodku 
má dooé vždy obrovské peree:ruto ll:'izi:k!a, obro<V~Ské percento mOOriosti, že ho nasle
dujúca estapa bude st!ľašne klrú.tiaJOIVIélt . Dnes vidím podobné nebe21pečenstvo; vtedy 
bolo to nebezpečenstvo rz.Iava, dnes vidím to padobné nebe:1lpečen&tvo v n.iekmrých 
ná2Jaroch sprava, tlaim, ikde sa p110Ste jedn02ll1.a.čne zase focsÍiľ!lljú určité tendencie 
bez t oho, že by sa Vlideld mnohé národné sÚIVislosti. - ja na to upozorňujem, ale 
moimo ie sa mýlim. Po te}to etape už lmilbtk, aspoň ja, ktocý som 15 rokov 
v tomto ovzduší žil, vidím, že akosi kiritiik má vždy obrovskú nevýhodu, že je to tak 
- ja som to číital v Bžoc<hovom článlru, - že kritika je v každej etape Ulrčitý začoaro
V!3JlÝ klruh, iktorý vždy začl\Ila znova, kritik vždy ak.Qiby .začin:a:l znova, v každej 
etape sa ·musí očliffi 'Vjac brániť, aby sa hral na n ejakého neomylného alebo dokonca 
aby svoje OISObné pravdy .považoval ozaj za neomylné vec-i, a že vždy s určitým 
rizikom, že ho nasledujúca etapa bude rev:idovať alebo knitizovať, vlastme skoco 
vždy s tým vytválra sV'Oju práou. Z tej<to etapy je to teda ,poučenie tým skôr, že 
vtedy sme dostávali {;ern-tam u7Jllailie, alko pomáhame vlasti, ako pomáhame 
socoiaHzmu, aJiro je to sprárvne, že sa vplýva na jednotný iiranlt, a koho sme prevy
chovali a komu sme ~poomohli atď. Takže sme s.i mysleli, že to je ilak,ticky pravda. 
Bo pätnástich rokoch sa U!ka2ltlje, lrollro nedosta1Jkov tá etapa rv es:teticikej a kritickej 
práci mala . 

Ja by som ešte jednu :vec pove,dal, ktorní som s~ domýšľal v posledných týždňoch. 
Fa!IDt je, že kiriiti'lm bolia Vll:edy značne v podTUčí ·tv&by. Vyplývalo to z toho, že nás 
bolo jedna:k málo, jednak, pokii.aľ sme písali, rbolá sme -irleologioky na rovnakej 
bojovej pl.atfarme a mysleli sme si , že tá jednota sa vytvára i tým, že viac-menej 
povzbudíme ,trvorbu svojich urči.tý.ch ideových kolegov. Ale asi .táto predstava nebola 
dostatoOne presná. Preto dnes ako ,pozi.tl,vum ih."!J.Úilň:ky , !k>tará začína písať, ktorá sa 
vytvára, V>idím tú .tendenciu svä7ill, a to považujem :aa úspech sekcie, že sa kritika 
predsa len Q53illl'Ol91l!rtĎuje z určitého p.od'l'Učia tvorby. že kritika sa dootáva k určitej 
samootatnosti, V>idím to teraz najmä u ltte!ľámych kritikov, i keď tú samostatnosť, 
myslím, netreba si predsta.vovat ako tak, že musíme kniti.wvať (Za každú cenu i veci, 
ktoré 1lak problematické prípadne nie sú. 

LADISLAV BURLAS 

Spomlna.l si tu to soväté nadšenie, s :kJtorým sa .tie veci robili. Ja nemozem tvrdiť 
Olpa.k, ze by tu takáto vec nebola bývala, hoci zas na diruhej srtrane tušim, že niek•tori 
to :robili aj z kol!ljW'l!kitúry, ale tu bol taký veľký prúd, z ktocého by som nevylučoval 
ani to sväté .nadšenie, PMVda, h ist ória je taká, že ak bude skúmať m otívy, prečo 
niektoTé veci vyz&ali tak, a nie onak v tej dobe, b:ude ich skúmať na vysvetlenie, 
a le nikdy n ie na ospraiVedilnel!lie. Na nedostatky Uillleleokej kivality nemožno nikdy 
nájsť ospraved.lnenie, len vysvetlenie. 
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· A tu by som chcel pov edrat, že dnes pouk:a.zujeme na to, že ·tá alebo oná skla dba 
i napriek tomu, že chcela byť poklrokov'á, nie je dobrá aiko ume111ie. To nemilosrdné 
sito histórie spočíva v toan, že net12lnáva len snahu, ale 'kontro Luje v ýsledky wne
lecké, · a to je •aj atá2lka talentu, nax:lama· a umeleokých schopností tých-1.-torých 
skladateľov, ·a to nie Je nič zvláštneho, to je každodenný osud tvorby v lmždom 
obdobi a každej epoohy a tomuto súdu alebo tomuto Jaitiokétmu prehodnocovaniu 
neujde ani táto doba; ani tártlo doba s tý!mi pokrolrovými nápismi ani s tou 
snahou, nadšenlm a optlimi7.lffiom. Tak si myslÍ!ffi, že sú~až;iť sa dá ~radostne alebo 
smutne, ale vždy je rozhodujúce, aký je v skJadbe umelecký nápad. A to je 
.:roohod tijúce. 

MARIÁN JURIK 

Myslím, že nik!tQ z mojich koleg<O<V alebo aj mladšiCih autorov a kritikov nepo
chybuje o ·tam, že určJ.té veci sa I'Obili z hľ·adiiska optimizmu a nadšenia. Aj my 
sme opt i:rni&ticky a bez zaujatia chodili na Tlrať mládeže mdarnno robiť celé roky, 
hQCi dnes by sme ta •asi lllešli. Aj my sme s veľkým optimizmom spievali výlučne 
masQIVé pesničky a ~iaden fox-trot alebo twdst. Bola to súčasť nášho vtedajšieho 
~vota. Ale mys'l!m, že pod rúšlrom tej-to dobrej svätej veci sa skirýva predsa len 
mnoho neúprimného, mnoho kOI!lj\lll1kJtJuraol:istrokého, čó má veľký dosah ešte aj 
dnes a že ospravedlňuje dosť všeobecne ešte mnoho vecí. Mysllm sd, že tzv. slo
venský symfonický populár, tie i:nJtonácie ludové a tanečné a tvovba k:antát sú dve 
rOZidielllle veci. Mne na~príklad tak veľmi neprekáža Ferenczyho Veselica alebo finále 
z Kavdošovej symfónie, ale zlé kantáty. Na jednej s:trnne sjaro skladateľov skoncoval, 
skritiZioval určité o bdobie, ale na druhej strane sa fumikcia tohto obdobia, ktoré bolo 
vytvárané v týchto ll.'okoch a ktoré sa stiahlo z priameho života {napr íklad nehrá sa 
v Sloven.Skej :fii.1harmónii, na pl'O~amoch symfonického 'l'ozhlasového orchestra), 
akceptuje v iných fomnách. Je · <tu na.pr. ta!ký paradox, že n:a jedl!lej strane sa táto 
tvorba kri.ti.2ru.je a na chuhej strane sa s ňou mlčky vyslovuje spokojnosť alebo 
súhlas napriklad prograrmovanLm v roZJhmse. Ja si to viem vysvetliť jedine tým, že 
tu ide o určité ekonomické zázemie alebo niečo podobné. Sväz skladart:eľov ešte 
stále potrebuje rozhlas po výchovnej stránke, preto~ rozhlas má predsa najväčšie 
publilwm a presadwvanlm zlej tvonby do p:rogu:-amu najviac nedôvery si získa nie 
v Brat islave, ale mimo Brat&slavy. 
· Na jednej strane sa mlčky prechádza okolo určitých hriechov minulosti, ale 
okolo toho nového sa tiež prechádza mlčky, alebo sú ro:llpačité ohlasy: Keď prišla do 
i-ozhlasu kantáta, alebo sme sa dozvedeli, že niekrbo piše kantátu, bol to úplný roz
ruch. Muselo sa zmobilW<>vat v šetloo, aby sa rýchlo naihrala. Je takáto atroosférn 
napríklad - moono to bude zveličené - okolo súčasnej tvorby? Nevenuje sa jej 
totiž, royslím si, pozornosť ani z jednej, all1i z druhej strany. 

Myslim napríklad, že ot~ka horlivosti mtiky tu zohrala svoju velkú úlohu. Sú
druh Sychra to zdôvodňuje najnovšie ako vec stram.Ickej disciplíny atď. Mne sa to 
nezdá. Ja newem, či možno niekomu na.deklrétovať, aby napisaJ. desať, alebo jednu 
klnihu, alebo sto či dvadsat kritík. Ja myslÍiiil, ~ je lepšie a úprimnejšie veci 
pri:znat, a nie zvaliť to zase na určitú disciplínu. Každý máme isté nadšenie. Ja 
tiež napríklad s nadšenim budem pi-sať o Hudbe dneška, i keď sa to bude považovať 
za nový extrém. Ja tak isto určitým spôsobom nezapieram, že tí, ktorí písali 
o kallltátach alebo niečom dnom, mali s:voje nadš.enie. No nemalo by sa to schDIVávat 
za niečo iné. 

LADISLAV BURLAS 

Ja by som tým chcel skončiť, pretože to sú rtémy, kto:ré skUJtočine Oltváll.'ajú bezbrehé 
vody. Myslím, že <rQI'hhodujúcim tk!ritér:ioro pre posudzovanie tohto obdobia je kvalita 
tvorby, otázka nápadu a hodnoty. Z tohto hľádiska takého hodnotenia treba row
znávat med·:zä istou činnosťou občianskou, poliiti·c<kou a o11ga/Il}zátors~ou a medzi 
samotnou tvorbou týchto sklad:atéľov. Ono v tom k~étnom živote ;to bola 
integrovaná jedillota, ale ak dnes hľadime na hodnotenie tvo rby, predsa tie umelecké 
hodnoty musia byt prVIO!radé. 
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Taliansky avantgardný skladateľ Luigi Nono nedávno 

n avštívil Ceskoslovensko. Na krátkej besede s pracovníkmi 
P_ražského :~ozhlasu sa zmienil o niektorých vývojových prob
lemoch sucasnej hudby a postavení modern ého umenia 
v kultúrnom živote. 

s:retn~tiu s pracovníkmi rozhlasu dávam prednosť i pred predvedením 
SV?Jho d1~la. Toto stretnutie považujem za veľmi dôležité, pretože rozhlas 
ma nesm1erny vplyv na šírenie kultúry. 

. Ceskoslovenský kultúrny život a jeho nové aspekty poznáme aj v Ta
hans~~ a hod~otíme ich kladne. Nové objavy v kultúre, myslení zna
n:enaJu veľa melen pre socialistický svet, ale aj pre Taliansko a Fran
cuzsko.. A naopak, každé brzdenie nových myšlienok u vás znamená 
b:z~eme .a porážku nových kultúrnych síl i v týchto krajinách. Dele
gacia talianskych spisovateľov, ktorá navštívila Ceskoslovensko bola 
~adšená vaším. kultúrnym životom. Každý krok vpred vo vašej krajine 
Je pokrokom aJ pre Taliansko. 

Potom .sa Nono zaoberal otázkami súčasných vyiadrovacích orostried
kov a pntom vysvetlil svoje vlastné tvorivé stanovisko. 
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SÚČASNÁ' TONÄLNA HUDBA 

Historický vývoj .od modálneho k tonálnemu a chromatickému systé
mu viedol k sústavnému rozširovaniu prostriedkov, ktoré má dnes 
skladateľ k dispozícii. Už Ma1ipiero vytvoril okolo r. 1880 systém vychá
dzajúci z modusov a Monteverdiho. 

Britten a šostakovič sú majstrami svojho druhu. Osobnosť .skladateľa 

prevýšila systém, ktorý používa. Chromatický systém dáva viac možností. 
Dnes je už prekonan ý. V elektronickom štúdiu sa stabilizujú vzťahy 
medzi frekvenciou a napätím. Vznikajú zvuky, ktoré nemajú nič spoločné 
s modusmi, tonalitou, chromatikou. Sú to už menšie intervaly než štvrť
tóny u Hábu a Bartóka. Praktické dôsledky viedli k zmene harmonického 
poľa a k jeho oslobodeniu z prirodzeného ladenia. Ukazuje sa, že . určité 
modely sú čoraz viac revolucionizované. I prax spevu japor:-ských "ka
buki", rumunských a andalúzskych piesní už prekonáva ustálené tóniny. 
Ani originálny džez . nemá stupnice. Spev, v ktorom tonalita osciluje, je 
novou skúsenosťou oproti tonálemu systému, ktorý považujem za pre
konaný. 

Nemyslím, že je to dané tým, že vedomie poltónu je zafixované. 
Z elektronického štúdia mám skúsenosti. Ucho nemá po čase refle:xy 
na temperované ladenie. 

NOVÉ ZVUKY 

Vzťah medzi tóninou a dominantou sa vyvinul ako určitý vzťah orga,... 
nizovaný z vonkajšku. Predtým neexistoval. Vtedy vznikla funkcia sep
timy.. To však neznamená, že tieto vzťahy sú platné navždy. Pucciniho 
opery sa nekončia dominantou - tonikou, ale šiestym stupňom. Každý 
skladateľ užíva určité prvky. Finále niektorých Schubertových a Bee
thovenových diel , ktoré sa končia vzťahom dominanta - tonika, sú už 

· opotrebované. Zo vzťahu dominanta - tonika sa vyvinuli celkom iné 
vzťahy. 

HUDOBNÁ! VÝCHOVA 

V hudobnej výchove treba postupovať od jedného k druhému. Masové 
piesne, ako ich koncipoval Weil alebo Eisler, nemožno už dnes ľuďom 

vnucovať. Hudobníci majú zmysel pre iné typy. Skladateľ, ktorý bude 
písať · elektroniku, nebude písať masové piesne. Je potrebné nájsť nový 
výraz, zodpovedajúci tomu, čo predtým znamenala masová pieseň. 
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DARMSTADTSKÁ §~OLA 

Darrnstadltst~á škola ma1a pre všeúkýc<h veľký význam. Predovšetkým 
sa tu po VOJne stretli všetci mladí skladatelia. Zdá sa, že funkcia 
Darmstadtu sa už skončila. Ďalej bol Darmstadt významný aj preto, že 
sa t_~ p~edvádzali diela, ~tor~ nec~celi nikde uvádzať. Dnes také skladby 
hraJu vsade. Preto nema ex1stenc1a Darmstadtu už opodstatnenie. Dva
násťdňové trvanie kurzov nestačilo na sformovanie nového konzerva
tó~a. A~y bolo možné splniť túto úlohu, bolo potrebné mať k dispozícii· 
naJmene~ pol roka. Obr~vsk! význam Darmstadtskej školy spočíval aj 
v tom, ze sa tam stretávah skladatelia a kr itici - tento vzťah ostal 
trvalý. · 

Nechápem, prečo niektorá zo socialistických krajín nezorganizovala 
kurzy na in~ tému. V Darmstadte išlo len o technické problémy, pretože 
nebolo dosť casu. Treba však diskutovať aj o ostatných problémoch a t u 
~ali vyvinúť iniciatívu aj socialistické krajiny. V súčasnosti je v E~rópe 
mekoľko skupín. Najlepšie je organizovaná škola v Kolíne nad Rýnom, 
kde Stockhausen vedie 6-mesačné kurzy. Na parížskom konzervatóriu 
pôsobí v triede hudobnoestetickej analýzy (nie skladby) Messiaen. Je to 
veľmi živá skupina, z ktorej vychádzajú najvýznamnejší hudobníci. 
V USA sú skupiny na rôznych univerzitách. Vo ,Fínsku robia mesačné' 
kur~v. Všetky tieto existuiúce centrá sa snažia napodobňovať Darmstadt: 
To .J~-.':~y~a .. Webern je dnes klasikom. Seriálna technika je prekonaná. 
NaJvacsi zauJem sa koncentruje okolo elektronických štúdií. 

DŽEZ A EXPERIMENTY 

E:xperimenty v džeze spájajú vážnu hudbu~ džezom, napr. J ohn Lewis. 
Osobne sa o to nezaujímam a nie som presvedčený, či to môže niečo 
znamenať. V džeze sú ich znalosti vynikajúce, v oblasti hudby majú 
medzery. 

V . krátkom čase, prirodzene, sa nedali objasnif všetky 
Pr~blemy .spojené s vývojom novej hudby. Stretnutie však 
uka~Io, ,ze umeleckých pracovníkov spája vážna sta-rost 
0

• sučasne umenie a jeho vzfah k obecenstvu ktoré treba 
;1esC tvori_yÝ~ sp?sobom, aby cháipalo nové hodnoty. Výsle-
ok Srdecn~J. diskusie bol preduvšetkým perspektívny 

a v spolupract Ceskoslovenského rozhlasu s Luigim Nonom 
sa bude pokračovaf. 

Zaznamenal Jaroslav Bužga 
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tato diskuse je názorným yr~kladem toh~. 
jak vlastní problé"!'. mo~e~m hudby, t. J. 
otázka hudební tvonvost 1, Je nechán zcel~ 
stranou pro málo plodné spory o ideologu 
hudební tvor by, kterých estetic_!<ý zákla.d 
mliže ne- li ohrozit, tedy alespon zabrzd1t 
proud hudebni t vorivosti, který se v SSSR 
tak mohutne dei'e k životu . .. e) 

~ .... 
= == ~· 

=- = 
~ 

= ~~ 

= 
,.Nedejte se mýlit žádnými sylidnými 

hesly a opírejte se o pravdy, ktere neJZod
léhají' zmenám toho neb onoho spolecen
ského proudu, neboť jsou to ~p~avdy, kter~ 
vyplývají z p o ds ta ty vec1._ Tak na~r. 
dnešní ideologické spory ~ s_ostakovl~e 
v SSSR lze uvést na chybny naz~r o vy_
znamu ideologie pro hudbu , ktery v~ u:c1-: 
tém ideovém usmernení již vidí resem 
problému dnešní i zíti'ejší hu dby. Celá 

Je až paradoxné, ako už v roku. 1936 
dokázal V. Helfert triezvo ohodn?ttť so
vietsky hudobný vývoj a predy!dat_ t;e~ez
pečenstvo, ku ktorému smeruJe. Ž1aľ , Jeho 
varovné slová sa stali trpkou skutočnos
ťou. Preto prvoradou úlohou súčasne~ .~u
zikológie je analyzovať a pr ehodnotit Jav 
sovietskeho hudobného života 30-t ych, 
40-tych a 50-tych r okov a odhaliť dev~l
váciu hodnôt, príznačnú pre toto obdobte. 

Krátkym príspevkom k šosta~ov~~?vskej 
problemat ike sa tiež chceme pr~p_o~1t k to-: 
muto obrodnému procesu. Vytyc1}1 sme_ s l 
úlohu nielen r e h ab i l i t o v a t r aneho 
šostakoviča, ale i v y s ti ~ n ú~ a . d o -
k á zať konti nui tu vyvoJa _Jeh~ 
k 0 m p o z i č n é h o š t ý l u, a t ym a J 
v y medz iť je h o m 1e sto v hu db é 
XX. st or. 

* * * 
Doterajšie šostakovičova . dielo možno 

zhruba rozdeliť do dvoch diametrálne sa 
od seba Hšiacich t vorivých období. L tvo
rivé obdobie je epochou dozrievania, e~
per imentovania a hľadania nových vy
r azových prost riedkov (Wa~derschaft, ak 
použijeme Schindlerov termm pre Beet~o
vena) a zahrňuje roky 1925-36. IL t v?nvé 
obdobie (Meisterschaft) je ch~r~ktenstiC
ké zrelosťou, vyváženosťou .stylu, nezá
vislosťou výrazu a vyspelostou svetoná-
zoru. 

Analýzu I. šostakovičovho tvorivého ob
dobia začneme analýzou pomerov v soviet
skom umení po víťazstve VOSR. 

Situácia v ktorej sa po revolúcii ocitlo, 
bola nad{nieru zložitá. Mladý sov~etsky 
!;tát bol vystavený vplyvom z~padn:J kul
túry, ktorú vsakoval do seba zaroven s ~u-: 
dovaním kult úry vlastnej . Tento závazny 
konflikt, ktorý od počiatku spr evádzal 
sovietsku kultúrnu politiku, sa n~mohol 
neodraziť í v hudbe. Tam vyvrchohl v r . 
1923- 24 vznikom dvoch ostro pr oti sebe 
bojujúcich organizácii ~S~ _a RAPM. Roz
pory medzi nimi sa preJavlll hlavz:te v po
stoji k súčasnej západoeurópskeJ hudbe. 
ktorú ASM iniciatívne presadzovala. V t~m
to naj liberálnejšom období ~vý~oja sov~~t
skeho umenia vôbec navst!v!lo kraJinU 

1) v. Heljert: česká moderní hudba, I ndex, 1936, Doslov 
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veľa západných hudobníkov. Informova
nosť sovietskych skladateľov o najnovších 
kompozičných ~meroch a metódach bola 
obdivuhodná . 

Na opačnej strane RA~M t ým, že nego
vala celý doterajši vývoj hudby vôbec, 
budovala zák lady sovietskej hudby vlastne 
na piesku. Podnietila vznik málo hodnot
ných masových žánrov,. ktoré s'a vyznačo
vali bombastickosťou, schematizmom a .,so
ciálnou ilustratívnosťou". V umení, ktoré 
forsírovala, prevládala ideová zložka nad 
umeleckou. RAPM sa snažila izolovať so
vietsku hudbu od akýchkoľvek zahranič
ných vplyvov. 

Po ukončeni konzervatória v Leningrade 
ocitol sa šostakovič v centre tejto vzru
šujúcej a napätéj situácie. Autora panen
skej , cudzími vplyvmi · ešte nenakazenej 
1. symfónie, sa každá skupina snažila ziskať 
na svoju stranu. Vtedy dezorientovaný 
šostakovič ·piše II. a III. symfóniu, kde sa 
protichodné tendencie ASM a RAP·M pre
javujťl v tej najextrémrtejšéj podobe. Hin
demithovsky exponovaný lineárny polyfo
nizmus sa t u prellna s for malistickými 
postupmi masových žánrov, v tom obdobi 
bežných. Ob e s k l a d b y s ť1 v ý s l e d -
ni c o u neo rgan i c k ého z lťl če n i a 
asmovských výrazových pr o 
st ri e d k ov a r a pm ovs k é ho s c h e 
m at izm u. Tát o kom pozičná m et óda 'je 
vlastná väčšine skladateľov spomínaného 
obdobia (Mosolov : Závod, Avramov, Rosia
vec) . P r e š·ostakoviča je typická v rokoch 
1926- 31. Päťročnú periódu skladateľovej 
tvorby charakter izujú nasledujťlce štýlové 
znaky: 

g r o t e s k n 6 s t .- kategória prijatá 
od Stravinského, Krenka a Prokofieva bola 
ranému šostakovičovmu umeleckému na
t urelu najbližšia. ~ou protestoval proti 
romantick ému preživaniu v sovietskej 
hudbe. Bola formou výsmechu meštiack ej 
kultúry. Vykryštalizovala sa hlavne v spo
lupráci s Mejerchoľdom, keď nadobudla 
vysoký stupeň lapidárnosti a expresivity. 
Asafiev píše, že .,mieru šostakovi'čovej 
hudby neurčuje čas potrebný na jej uve
d omenie a precítenie, ale čas nevyhnutný 
pre gesto, reflexný pohyb, slovom - into
náciu tela".(2) 

i l u s t r a t í v n o s ť - sociálna t ypizá
cia, ktorej vplyv šostakovič pocítil ešte 
ako klavirista -ilustrátor v nemom filme, 
kde každá sociálna vrstva mala svoju žán 
rovú charakteristiku: buržoázia · ~ džez, 
foxtrot, buržoázne vojsko - t upý a ťažký 

pochod, proletariát - revolučnú · pieseň 
atď. Tento princip preniesol šostakovič 
najmä do svojich scénických žánrov (ob
zvlášť do baletu), pre ktoré sa najviac 
hodí, ale aj in~m ; 

tema t ická· st at i čnosť - kom
pozičný princip, ktorý vyplýva z analyzo
vanej ilustratlvnosti. šostakovič ešte ne7 
pozná proces nepretržitého tematickéhq 
rozvoja. V tej dobe mu viac vyhovuje 
.,montáž krátkych kontrastnÝ,ch celkov ak9 
prostriedok na vyjadrenie dynamiky ži:
vota . . :·e). Týmto .spôsobom k oncipuje 
i svoju . IL ·a III. symfóniu. 
N es chop nos t kom p l e x ·n ého y L 

.d en i a s vet a - je naivným realist om, 
svet je preňho objektlvnou realitou :-' 
svoju osobu doň zatiaľ neangažuje. Nemá 
žiadne ťažké psychologické problémy, hr{! 
sa so skutočnosťou a vysmieva sa jej. Jeh9 
tvorba je prevažne extrovertná a silne 
inklinuje k t.vorbe Stravinského typu Prí~ 
behu vojaka a Mavry. . 

Náhly odklon skladateľa od doterajšej 
tvorivej metódy, ktorý sprevádzal nástup 
·30-tych rokov, môžeme vysvetliť čoraz 
väčším uvedomovanim si neudržateľnosti 
a bezperspektívnosti jej ďálšieho vývoja. 
VaútÓrný proces vyúsťuje v otvorený pro~ 
:test pr oti šablónovitosti umeleckého tvo
·renia (r . 1931 píše deklaráciu o povinnos::. 
tiach skladateľa) . šostakovič definitlvn€? 
.trhá všetky nite, ktoré ho viazali s ume
·ním tohto druhu. 
· Nová t vorba má k valitatívne úplne iný 
ráz. Od základov sa mení skladateľov sve!. 
tonázor. Z prílišnej extravertnosti upadá 
do extrému krajného egocentrizmu, hra
ničia~eho niekedy až so solipsizmom. Po 
·grotesknej paródii niet už ani s topy. Za
nietený obdiv Stravinského a Krenka vy
strieda hlboký myšlienkový ponor do filo.
zofie Mahlerovej a Bergovej hudby. Pod 
vplyvom Bergovho Wojczka vzniká vrchol
né dielo L šostakovičovho tvorivého obdo
bia, expresívna opera Lady Macbeth Mcen::
ského obvodu (Katerina Izmajlovova). Voľ
·ba chmúrneho libreta, hlboký pesimizmus 
a katast rofa v závere opery vystihujú 
skladateľov duševný stav tej doby. Fakt, 
že šostakovič nechápe konflikt Kat ariny 
ako sociálny, ale ako individuálny, je 
dokladom, že ešt e stále sa nezbavil jedno
stranného pohľadu na svet. 

Jedinou r ealitou mahlerovskej IV. sym
fónie je autorova .,osamelá, trpiaca a re
zignujúca ľudská duša. Ani v tom naj
dramatick ejšom šostakovičovom diele ne-

2
) I . Martynov : D. 'Sostakovič, 1946, Muzgiz, Moskva, st r. 25 

3
) G. Orlov: Symfonii Sostakoviča, Moskva, 1961, str. 52 
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dorástla emocionalit a, trpká irónia a 
a trag ická skepsa do takých gigantických 
rozmerov".(4) V IV. symfónii vys tupuje 
šostakovič ako režisér, t voriaci celok 
z izolovaných fragmentov. Na r ozdiel od 
nasledujúcich skladieb nestavia dramatic
kým obrazom do protikladu svoj i d e á l, 
a le pokúša sa vplývať na poslucháča bo
hatstvom životných kontrastov. ,.IV. sym
fónia bola prirodzenou skladateľovou r e
akciou na II. a III. symfóniu, v ktorých 
abstraktné uplatnenie m asovosti pohl tilo 
osobnosť a patetická rétorika neponechala 
miesto pravým ľudským citom"(5). 

Prvé pokusy rehabilitovať raného šosta
koviča sa vyskytli po XX. sjazde KSSS. 
Niektorí autori (Nazarov, Gridneva, Jirá
nek) sa zaoberajú kritikou opery Katerina 
Izmajlovova, ktorá vyšla v r. 1936 pod 
názvom ,.Zmätok miesto hudby", a právom 
ju označujú za ,.produkt syst ému kultu 
Stalinovej osobnosti"(6).* V. Gorodinskij 
analyzuje II. a III. symfóniu, M. Sokoľskij 
v článku Náš Sostakovič ospravedlňuje 
obe opery. Ozývajú sa však i hlasy šosta
kovičovu rehabilitáciu úplne odmietajúce. 
P. Apostolov dogmaticky vyhlasuje, že 
,.reštaurácia sympatií k die lam, ktoré ne
boli prijaté národom, nie je možná"(?). 

Domnievame sa, že rehabilitácia ranej 
šostakovičovej tvorby nespočíva v pau
šálnom pre hod n.o ten i ne g at í vn e
h o n a po z it í v n e, ale práve v pouká

zani na jej n e v y h n u t n o s ť. Sostako
·vič nemohol v tom období tvoriť ináč, ako 
tvoril. Protiklady v jeho t vorbe sú zák o
nitým odrazom obrovských protikladov 
doby. Existencia dvoch krajne extrém
nych periód šostakovičovho raného ob
dobia d i a l e k t i c k y p o d m i e ň u j e 
v z n i k k v a l i t a t í v n e n o v é h o, 
v y š š i e h o st up ň a v o v ý v o j i j e
h o k o m p o z i č n é h o š t ý l u. Bez šos
takoviča-metafyzika by nebol.J šostako
viča-syntetika. To je podľa nášho názoru 

* A. Jacobs dokonca tvrd!, že za svoju po
pularitu môže táto opera vďačiť iba 
spomenutému obdobiu . Jej hudobné kva
lity sú, vraj, nedostačujúce. 

4) Tamtiež, str. 60 
5) Tam t iež, str. 61 

j e di n á mo ž n á rehabilit á cia 
s k l ad ate ľ o vej ranej tvorby. 

V rozpätí medzi IV. a V. symfóniou do
zrieva v šostakovičovom vedomí nový 
vzťah k životu. ,.Ak charakteristickým 
znakom I. obdobia bolo vypracovávanie 
nových prvkov hudobnej reči, úlohou na
sledujúceho bol výber a syntéza nahro
madeného" (8). Nové štýlovo-estetické 
črty pr iniesli so s ebou veľa podstatných 
zmien v princípoch tvorenia formy a te
matického rozvoja. Prechádzame k ich 
stručnej analýze. 

Základom a novým spôsobom organizá
cie sonátovej formy je k on f l i k t. Je
mu skladateľ podriaďuje dramatur giu na
s ledujúcej symfonickej tvorby (toht o 
princípu sa šostakovič nevie vzdať ; i No
nova kantáta Na hirošimskom moste pri
padá mu formove labilná p're n eprítom 
nosť konfliktu). 

Skúmajme m etódu organizácie šosta
kovičovej sonátovej formy: 

V e x p o z í c 1 1 hlavná a vedľajšia 
myšlienka vyvolávajú spoločný emocio
nálny stav (okrem V. symfónie), čo je 
kompozičný princíp veľmi netypický pre 
klasicizmus a romantizmus. Prvok kon
trastu je odtisnutý až za hranice expo
zície. 

Základom konfliktu v ro z vedení je 
buď rytmicko-dynamicko-timbrová trans 
formácia oboch základných myšlienok 
uvedených v expozícii (tento pr incíp je 
vlastný V., VIII. a X. symf.), alebo na
miesto rozvedenia vpád nového obrazu 
s úplne odlišným t emat ickým mater iálom 
(VII. symf.). Tieto úseky tvorí šostako
vič rôzne : v VII. symf. rytmicko-melodic
kým ostinatom, ktorým dosahuje vysokú, 
až k paroxyzmu vedúcu koncentrovanosť 
obrazu, v X. symf. metrlcko- rytmickou 
akceleráciou. 

Kulminácia sa takmer kryje so začiat
kom reprízy. V nej doch ádza k totálnemu 
prehodnoteniu stavby a štruktúry základ
ných myšlienok, ktorých funkciou je tra
gická bilancia uplynulého. Kóda navodzuje 
atmosféru neukončenosti a očakávania. 

U šostakoviča vzniká konflikt i v rámci 

e) J . Jiránek: Ne Lady Macbeth, ale Katerina I zmaj l ovova, HR, 1963, č, 2 
7) P. Apostolov: O nasuščnych voprosach tvorčestva i k ritiky, SM, 1957, č. 3 
8; G. Orlov : Symfonii Sostakoviča, Moskva, 1961, str. 60 

Fragment sborovej scény zo VI. obrazu Suchoňovej Krútňavy v SN D ..... 
Foto J. Vavro 
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cyk lu (v Husľovom koncerte konflikt 
medzi I. a II. časťou) . V XI. symf. cyklus 
má charakter sonátovej formy. 

šostakovič rozvinul a doviedol k vrcho
lu liniu konfliktno-psychologického sym
fonizmu. Odrazom sociálno-historických 
kolizií v XL a XII. symf. nadväzuje na 
tvorbu Musorgsk éh?. 

* * * 
ĎalŠím charakteristickým znakom tvor

by pozdného šostakoviča je nepretržitá 
t e m a t i ck á e v o l ú ci a. Vrstvenie 
kontrastných t ém vystriedal tok tzv . 
.. tém- embryí", ktoré vychádzajú z jedinej 
základnej myšlienky. Vyhýba sa figurá
ciám, ktoré nie sú s ňou priamo späté 
(porovnaj prvé časti V. a VIII. symf.). 
Tak isto typickou je i temat ic· 
k á n e p e r i o d i č n o s ť, a s y m e t r i a. 
Ňou sa šostakovič odlišuje od tvorby 
Prokofieva, ktorý skoro každú myšlienku 
kadenc"uje. šostakovičov tematický mate
riál je dosť obmedzený. Hudobné myš
lienky spoločnej obrazno-emocionálnej 
sféry pochádzajú zväčša z toho istéhv 
t ematického jadra. (Porovnajme témy prí
r ody v kantáte Nad našou vlasťou slnko 
svitá a III. časti VII. symf. alebo príbuz
nosť tém záverečných častí koncertov pre 
husle a klavír. ) V poslednom desaťročí 
silnejú v jeho tvorbe monotematické ten
dencie ; funkciou leitmotlvt. preberá napr. 
téma D-eS-C-H (čítaj D. š. !) - hudobný 
kryptogram jeho mena! 

I šostakovičova i n š t r u m e n t á c i a 
je veľmi individuálna. Farbu nevyužíva 
v impresionistickom zmysle slova. Každý 
t imbre nadobúda u neho vážny emocio
nálny význam. Nezdráha sa na veľkej 
ploche zachovať určitý kolorit, ktorý na
vodzuje vždy vyčlenením jednotlivých 
nástrojových skupín. Orchestrá lny aparát 
je mu prostriedkom na t imbrové vyjadre
nie konfliktu (VII. symf., téma vpádu). 
dlhé inštrumentálne sóla, tzv. inštrumen
Hilne monológy, majú svoj pôvod v krát
kych motívoch ranej tvorby, ktoré šosta
kovič používal na výrazn ú charakterizá
ciu postáv (film Sama). 

Pozoruhodnú črtu jeho štýlu tvorí sú
lad medzi h o m o f ó n n y m a p o l y
f 6 nn y m myslením. Raz využíva homo-

fónne úseky za kompenzáciu sústredeného 
polyfonického rozvoja (vedľajšie témy V. 
a VIII. symf.), inokedy mohutná homofón
na kulminácia je výslednicou širokého 
kontrapunktického narastania (2. časť XI. 
symf.). 

* * * 
šostakovič je v podstate t ra g i ck ý 

zjav. Je .,Mahler v sovietskych pome
roch". Preto tak nepresvedčivo preko
náva konflikt svojej X. symfónie, ktorá 
tvorí akýsi pendant ranej IV. 

Jeho postoj v čase k u l t u o s ob-
n o st i je charakterným postojom veľ
kého umelca. Toto obdobie j e najmar
k antnejším dôkazom zrelosti a vyspelosti 
skladateľovho štýlu! Tu už ni.e je dezo
rientovaný šostakovič 30-tych rokov. V 
ča~e horlivého fabrikovanie oslavných 
kantát píše také diela, ako sú V. a X. • 
symfónia, o ktorej Kremlev prehlásil, že 
je dielom .,nerealistickým, kompromis
ným, monotónnym" (9). Jeho jediné kul
tom ovplyvnené dielo, kantátu Nad našou 
vlasťou slnko svieti, v ktorej sa hmlisto 
odrazil vplyv III. symfónie, nemožno už 
dnes brať vážne. 

* * * 
Dmitrij šostakovič je silne protirečivá 

osobnosť XX. storočia . Jedni v ňom vidia 
najväčšieho skladateľa súčasnosti (Etin
gen), iní ho zase považujú za tradicio
nalistu, skladateľa, ktorý .,podľahol vkusu 
masového publika" (Howard), a jeho die
lo za ústup z pozícií tvorby XX. storo
čia. .,Nejde však o absolútne novátor
stvo, ale o novú funkciu umenia vo vý·
voji" (10). 

Sme toho názoru, že napriek orien
tácii na Západ i n apriek mahlerovskému 
chápaniu sveta je šostakovič viac spätý 
s kultúrou národnou ako svetovou. Je 
zavŕšiteľom slävnej epochy ruského sym
fonizmu, ktorá sa tiahne od Glinku cez 
Borodina, Musorgského, Čajkovského, 
Rimsk ého-Korsakova a ostatných až k ne
mu. Hlavne táto funkcia determinuje 
skladateľovu tvorbu a je t iež jednou z; 
možností, ako dokázať, že šostakovič nie 
je akýmsi .,nelegitimným dieťaťom" sú
časnej hudby - a o to nám práve išlo. 

9) Diskusia o Desiatej symfónii D. Sostakoviča, SM, 1954, č. 6 
10) P. Faltin: Experiment ako estetický jav, SH, 1961, č. 10 

dr. Gustáv Papp (Ondrej) a Ondrej Malachovský (Stelina - vpravo) vo 4. 
obraze opery Krútňava Foto: J. Vavro 
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odpovedá. nam 
MICHAEL PONTI 

v priebehu troch týždň()'!) sme mal~ možno~t až dv~~átr:~ft~~v':f =t~~~~~a:~ 
amerického k~viris~ hMhichdaebla , ľn~~~:~ľtt':fed~~ Rachmaninov()1) III. klavírny 
koncerte BrattSlavskyc u 0 ny , • · l 
koncert d mol. Vcelku j e to jeho tretia navsteva Bratls avy. 

• • • · • , • m 0 ät medzi vami. P osledný raz som tu bol presne pred 
SOJ? <?ZaJ. s~Y, ze .8~h P mojej kariéry je to jedinečná uda~ost, že sa takouto 

troml tyždnanu a .v prl~ uluv>a Znovunaštudov,anie tohto klavírneho koncertu mi 
rýchlosťou obno~Je ID;,OJa ~ a.k&k, h už poldruha roka nehral ale napriek 
síce pôsob1lo ~rč.tt~=tie n som ~ s~~ v~šej koncertnej sieni, ~torá. má skvelú 
:~~~~:.n K~a~rr'1je tiež mameniltý, no a orchester, samo:lll'ejme, prvotr-iedny partner. 

Mohli by ste nám .prezradiť niečo o svojej umeleckej kariére? 
klavíri som začal hrať už ako 6-ročný. Keď som mal 14 rokov, absolvoval. som 

N:a rvý k er;tný zájazd s North Carol~na Symphony Orchestra. Hral som Jed~ 
sv% P:;m-tový~~ klavímydh koncea:tov . . Z tQhto osudného zážttku mal ~ ':eľku 
z o m lím že vtedy som sa a j roohodol, že sa stanem lclavilrnym Vlrtuo~om. 
radoot a ys kmi teda v rolru 1957 som začal pravideline koncertovať. Boli to 

Iba pred 8 .r.~ ~u V ll'dku i960 som už .IDall svoj!ho menažéra, čim sa 
~~~~:n: ~::n ~oncertov ~výšil. Začal som aj zalmaničné vystúpenia. 'iedCS~ľ' 

bol prvý raz v roku 1963 a to v rámci tohto štartu. ~otom nas o> a l 
~~erské štáty Taliansko, Foranc~ko, Gréoko. Môj pr_vý vý~č;nY kAnon~ert s; .. ~~al 

kfurt ' keď som zaskočil za dhorého maďarského klaVlľlStu ora o esa, 
vo Fran . e , l' posl-"-om okamilhu Hral som III ~avÍl'lny koncert od Beetho-klam ma pozva 1 v cuou , , . . • 
vena. Bolia to pre mňa veľka pnlež1tost. 

Ako viem, vera ~estujete. !Po t~omto cestovaní lje iste ve~mi únavné pripravi( sa 
na koncer t, ktorý Je tesne po pnchode. · 

· veľa cestujem a veľa hrám. Pred dvoma dňami som hral premiéru dv~ch 
klN~~YJ_,.,. s~a:'t V p ondelok utorok a stredu cestujem už do Bolza;m, dkdeM~l ~m 

av ..... ""1 ..... • ' ď · · Pedrotť Potom letlm o 1 ana 
II. ~vkn?' kon:cert od 0~:.an~~~~~;_.tky~

1g~~sorgsiké.h~ ~inky, Petrušk~ od 
vy;>~~~o sv~~J.~ Rumunské tance a P·rokofievovu Tocca~. Potom ryc~lo 
~ä~ d~ N~rr{ecka,. kde ~át;l niekol~~~ú~enkír:'e~=dh~~ď ~a:~~r~~o~ 
~ s-yoJ P~~c!:lt~l ~afe~e P(;0:kovského r. klavírpy kon~t, po troch dňoch 
~~~~lrnlis:z:tov IL hlavÍirny koncert v Terst e, a znova ryohlo naspat do Nemecka, kde 
hrám Brahmsov d mol koncert atď. , atď. 

To je veru 'ohromné t émpo! · T ili aj bratislavské 
Dozvedeli sm e sa, že ste pr~ svojej ná_yšteve v Bratl;"lave ~avs lV 

konzervatórium. Akú a tmosferu ste nasli na tomto ustave . • 
· · · m ;ti · priek totnu že som nemal moznoot 

Bolo to nesmierne ~uJrmave. st;e u; e l . na l' d b ta 'z otázok som usúdil že 
počut hru ži·akov. Páčilo sa_ m1, z,e sa. rozvmu a e a- . • 
sú ~am muzi!kál.ni a vzdelam mlad1 Iud1a. 

Môžeme dúfa(, že sa k nám čím skôr vrátite? 

Ráä by som. 
ZhováraL sa Józef Borároš 
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ROBERTO .BENZI 
M eno Roberta Benziho má ešte stále onen čarovný zvuk, ktorý ·vie vyvolať 

záujem v naj~irších vrstvách verejnosti. Aj tentoraz mali bratislavskí usporiadatetia 
plné ruky práce so zvládnutí m návalu a koncertná sieň Slovenskej f ilharmónie' 
bola po oba dni nabitá do posledného miesta. 

Priznajme si, boli medzi nimi aj taki, k torí chceli vidiet svojho Roberta, ako ha 
poznali z film()'!), ešte donedávna premietaných v 'našich kinách, v ktorých vystu
p()1)al ako "zázračné dieta". 

Boli však i takí - ·a tých bola väčšina - ktorí verili v ozajstné dirigentské 
schopnosti mladého umelca. 

Sarmantné, prirodzené správanie, elegantné gestá a najmä jeho milý až detsky 
nežný úsmev im pripomínal ich miláčka z "Predohry k sláve" a " Volania osudu". 
Jeho výzor sa od tých čias, čo posledný raz vystúpil v Bratislave ~ bolo to r. ,1958 -
t akmer vôbec nezmenil. 

Duch()1)ne však Roberto Benzi vyzrel na všestranne inteligentného, na jeho 
mladý vek (27 rok()'!)) až mimoriadne seriózneho umelca, ktorý pristupuje k diri
gentskému pultu dobre pripravený s verkau zodp()1)ednostau a zanietením k skladbe 
i publiku. Pr eto dnes možno h()1)orit o ~ých úspechoch Boberta Benziho výlučne 
ako dirigenta a umelca, o úspechoch, k toré u ž neovplyvňujú (ani priaznivo "ani 
nepriaznivo) dojmy z čias jeho zázračného detstva. · 

A práve'preto, ked sine s :ním hovorili, nás najviac zaujímalo, ako sa on sám dnes 
pozerá na .svoje účinkovanie vo filmoch, ktoré ho preslávili. 

Myslím, že moje prvé úspechy, spopularizované dvoma filmami - hovorí Roberto 
Benzi - majú dve stránky: dohrú a zlú. Dobrú preto, že umožnili, aby ma Iudia 
poznali, čiže priniesli mi tú popularitu, ktorú dmes každý začínajúci umelec tak 
potrebuje. Zlú strátnku preto, že niekJtorí ľudia ešte aj dnes očakávajú odo mňa 
zázraky a v niekrtorých krajinách sú zase aj konzervatívne kruhy, ktorým sa moje 
začiatky vo filmoch nezdajú dosť vhodné na n ástup rurigentskej ka>riéry, lebo podľa 
nich dobrým dirigentom môže byt len vekove starší, skúsen ejší pán s titulom 
genera~musikdi;rektora. · 

T ento názor je dnes už veľmi ojedinelý; aby s me si svoju mienku overili, spýtali 
sme sa Roberta Benziho, kde všade v poslednom čase dirigoval a čo ho .ešte v . tejto 
sezóne čaká, · 

Vo Veľkej parížskej opere som naštudoval a veľa r áz dirigoval operu Carmen. 
Veľmi rád si spOIIlÍinam 111a srdečné pdjatie, .kitorého sa mi dostalo v r . 1962 na 
turné v SSSR, kde som dirigoval tri moskovské symfonické orchestre a dva 
leningradské. Vysoko si cením najmä úspeoh s jedným z najlepších orchestrov, aké 
som kedy dirigoval - s Leningradskou fiLhatrmóniou. Podobne aj koncerty s am
sterdamským Concertgebow orchestrom patni.a medzi moje významnejšie zážitky, 
tak ak1> aj looncerty v Brahe a v Bratislave. O.kirem Paríža veľmi často dirigujem v Ta
liansku, Anglicku, švajči:a:rsku a HoJ:a.ndsku. Účink1>val som temer vq všetkých 
štátoch Európy, v JapanSiku, a v Južnej Amerike. 

A moje najbližšie kon<Jerty? Začiatkom apríla nahrávam v Londýne na gramo
platne s London Symphony Orchestra skladby G. Bizeta, v máji dirigujem v Bu- · 
dapešti a v ďalších mestách Maďru"S'ka, vystúpim aj vo Viedni, kde d !:rigujem 
orchesteJ" Viedenských .symfonikov. 

A pretože poznáme Roberta Benziho hlavne ako skvelého interpreta najmä roman- ' 
tickej hudby, zaujímal nás jeho vdah k .súčasnej francúzskej hudbe. Dostali sm e 
túto odpoveď: 

Osobne si veľmi cenirn Henriho Du.tilleuxa a Oliviera Messiaena, hoci som ich 
skladby ešte nedirigoval. .Zo star šej generácie som častejšie dirigoval Honeggerovu 
Liturgickú symfóniu, Symfóniu pre sláčiky a Letmé pas,torále a, samozrejme, 
diela Da:riusa MiJhauda a Alberta Roussela. Patria už do môjho r epertoáru, ta:k: ako 
aj Ravelove a Debussyho skladby. · 

Zhováral sa Vladimtr Horváth 
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• IMRE HAJMÁSSY 
H ajmássyho styky s nastm hudobným umením sa čoraz viac upevňujú a aj po 

dlhý ch rokoch p obytu v zahranili má Imre Hajmássy úprimný vztah k Slovensku. 
Pri prHe?itosti j eho koncertu s9 Slovenským komorným -or chestr om položili sme mu 
niekoľko otázok. 

Veľmi sa . t eším: že som 1lase v Bmtislave. ~eď sa mi n askytme možnoot, vždy 3a 
sem veľmd rád Vll'aciam, lebo k vášmu m estu ma viažu na jkrajšie spomienky n a 
mladosť k!torú som tu prežil. T u som vyrástol a tu s om ' sa tiež začal zoznamovat 
s hud~u. M ojÍm prvým učiteľom hry na klavír bol pán profesor Suchoň. P otom 
som po.k.račoval v št údiách u pani profesorky Kafendovej h a H udobnej a d rama
t ickej akadémii. Mám krásne spomi.enky n a · obdobie mojich štúdií v Bratislave 
a dodnes som vďačný prof. Suchoňovi a p rof. Kafendovej,· že mi· pom áhali · rozvíjat 
moje ·u menie. Potom som odiš.iel do Budapešti, neskôr do Salzburgu, kde som sa stal 
žiakom p ani prof. Ely Ney. Bolo to práve v období v ojny.- V roku .1945 som sa 
natl-valo . usadil vo Wiesbadene. 

A. tam ~>te s a .stali žiakom slávneho Waltt,ra Giessekinga? 

Boli to veľmi p ekné časy, keď som s p ozmal tohto veľkého umelca. H oci · v tom 
čase p edagogioky m álo pôsobil, stal som sa · jeho žiakom a mohol- som k nemu 
prichádzať skoro každý deň. Veľmi som obdivoval jeho umenie, 

Ter az $a- venujete, len koncertnej činnosti, alebÓ pôsobíte aj _pedagogicky? 

Mám štytroch žiak ov. J e dnéh o Američana, j edného Belgičana a d voch z Némecka. 
Podia mojej . mienky je v šak pedagogická práca m imoriadne vyčell'pávajú~a. ak sa 
je j Chceme venovať naOZaj svedomite . a prit om sa ešte pripravovať na . koncertmé 
vystúpenia. 

Ktorej hudbe dávate prednost v svojom repertoári? 

Ak mám byť úpr imný, h l aVIIlým kritériom pre mňa je, aby skladba, ktor ú 
i.nterpretú jem, bola umele(iky lhodjlootnä, storočie n eroohoduje. A le, ak mám hovoriť 
konlcrétne, s:náď najviac obdivujem Bacha a Beethovena a z m odernej hudby 
Bartólta. 

Mali ste možnost · stretóúf sa· so ·súčaSnóu · !iloveóskou hudobnou· tvoŕbou. Ake sú 
vaše dojmy? · · · · 

Nakoľko žijem už dlhší čas v zahl'ani.čí, m yslím, že tým lepšie môžem postrehnúť 
obrovský rozmach, kitorý s lovenská h u dba za toto obdobie d osiahla. Môžem povedať, 
že · sa.' tu kom p onu je veJmi dobrá hudba a že n a Slov enslru je niekoľko veľmi 
talentovaa1ých skladateľov. Podľa m ô jho náwrú by bolo potrebné ešt e viac pr o
pag<,>vať túto novú. slovenskú h udbu v zahxaničí, aby sa častejšie dostávala d o 
prográmov v Nemec.lru a vôbec v Ew:ópe. Táto hudba si to naozaj mslúži pre svoju 
vysokú umeleckú h odnotu. 

.Mienite zaradif do svojho · repertoáru aj niektorú zo skladieb slovens){ých . skla-
dateľov? · 

A le álno, študujem Ba ladi·ckú suitu· Eugena Suchoňa a urč~te ju zaradfťn d o 
svojich koncertov. 

So Slovensk ým komorným orchestrom, s ktorým ste teraz vystúpili na dvoch 
koncertoch v Bratislave, koncertovali ste už na turné po Západnom Nemecku. Ako 
hodnotíte toto naše komorné teleso? 

Som veľmi štastný·, že som m<1h ol s týmto kom orným orchestrOm vystúpiť, a to 
tak v Nemecku, ako a j u vás v Bratislave. Hoci musím p ovedat, že v Nemecku 
nebolo ľaihké propagovať orchest er, ktorý tu koncertoval p rvý raz. Olm'em toho 
to bol ešte mladý subor , kitarý, a:ko sa hovorí, nemal ešte meno. Slovenský komorný 
or ch ester má však takú vysokú úroveň, že v Nem ecku sme dooiahli vé I ké 
úspechy. Bez zveličovania m oiln o povedať, že Slovenský kiomomý orchest er je teraz 
jeden z najlepších or ch estrov svojho druhu v E·urópe. 

Z hováral a sa Ľuba Ballová 
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ZDENEK NOVACEK 

K problémom 
dvadsatročneho vývoja 
našej hudby 
P.?Súdiť prvú povojnovú tvorbu ne

mozno be4 ohJadu na etapu práve minu
lú. Väčšina väčších skladieb začala vzni
kať eš.te pred rokom 1945 a niesla všetky 
~avne zn~y, typické pre rustikálny r ea
lizmus teJto doby. Vyz1načova1 sa veľmi 
konce~tiDovan~m prlklO\Ilom k d9mácej 
temattke (naJmä lyrickej ) a k prvkom 
vys.ondo~aným z när.odnej spevavosti. 
Sk.oro však - vtedy ešte len tridsatpät
II'OC~l í skl~datelia -:-- rozširujú svoje mys
lenie a tmpulzy, ktoré prichádzali zo 
sv~~ a k~c.h. nové zaujímavosti ešte 
zvyš1la, VOJn ova l.~lovanost. P r eja vilo s.a 
t o v . niekoľkých skladbách maléh o ko
mo:neho obsadenia. Nejaký všeobecne 
de~~ate!nej~í sloh sa tu netvoril, i keď 
aky~ ustr~y tón - hlavne vo vedomí 
ľudt - udavala symf<lnická reč Alexan
<lra Moyzesa. Nebolo však času, aby nie
koľko .n?:vých vývojových prvkov dospC:. 
lo k štrsremu u piatneniu. Td povojnové 
roky poskytujú obraz, keď väčšina skla
dieb je verná s~šiemu slohovému kán o
nu a ojedinelé sk ladby s protitradičrÍými 
prwkami nepriiniesli oo vývoja závažnej
šie napätie . 

Po februálri 19~8 strana formulovala 
v kultú~e určitú generálnu liniu.i Silná 

- - --

organizujúca sila vystúpila do popredia. 
V tom čase dosť značný počet umelcov 
tento program sám vycítil, dospel k ne
mu vlastnou cestou a nepovažoval rôzne 
dokumen ty ako príkaz, ale logiku súčas
n ej sit~ácie. Myšlienka, že umenie sa 
s1:ane rychlo majetkom všetkých že ten 
kto má politickú a ekonomickú 'moc s~ 
rýchlo, takmer a u tomaticky zmocní 'du
chov~ý?h statkl?~· nám neznela n ijako 
uto~:>Istteky .. Ytr~h sn;e jej a každý veľa 
robrl ptre JeJ č1m rychlejš.iu realizáciu 
Ak by to nešlo ľahko, vexili sme v~ 
vychovateľnosť každého človeka. V tom 
sn;ere sa vy;rijala nesk~ aj urputná 
US'llovnost. Ota1Jku slohoveho vývoja do
b~ vôl?ec nenastol~la, _v obrovskom p láne 
rychleJ demD'klrattzácie umenia sa jej 
zdala nepotrebn á. Ak sa vývoj technic
k ých prostriedkov obvykle deje neustálou 
kon frontáciou prvkov hudobnej reči, tak 
.sa · teraz upredaJ.ostnfla jediná korúrontá
cia: dielo a nový konzument. P llví zo 
s ocialistický . orienbovanýcth skladateľov 
hľadali stratégiu, ako pťenik.nút medzi 
I~d. I šlo o najúprimnejšiu stratégiu, akú 
s~ m ožno predstaviť. Tu vidím hlavnú 
Silu, k~OII'á Ovplyvňovala kompozičný stý l. 
:tJmel~l sa neuspokoj.ovali len s tým , čí 
Icl_l d1elo ?ude. ~at vôbec nejaký ohlas 
a c;o yY'yola. Pri~1sovat ,r ozhodujúcu orien
taan';l s1lu ~oretlkom považujem za omyl, 
ktory precenuje silu idéí nad objektívne 
okolnosti. 2 

V tejto chvili prišli vhod skúsenost). 
s výbornými mon~mi !udových pies
ní. Folkló'ľ'Ile prvky pomohl.i k typizácii 
národnej psychiky. Nazdáv·am sa že ani 
v určitej novej jednoduchosti rnn~hi skla
datelia .nezmenili p raformu svojej priro
dzenosti. D nes sa čas·to s dešpektom spo~ 
mína, že dominantnú úlohu mala kantá
ta, pôsobn ost ktorej presahovala cez 
umeleckú oblasf do Po\it iky a nadobú
dala ohalrakter spoločensko-politickej en-

1 
Situ~~ia pr e um.e_lec~ú hudbu , neb?l a spočiatku zvlášť priazni~á. S iršie vrstvy 
~ma t .~akmer _n:1a~e umelecke skusenosti a považovali ju zll niečo exkluzívne 

star~tch poltttc~yc~ kruhoch občas dožívali pozostatky proletkultizmu, ktor~ 
nepo'l?azo"?alt tradt~ne hodnoty ~a nevyhn~tné pr e robotnícku triedu. Niektoré 
bof.o]nove te_':<!encte,. ktoré . . chcelt zrovnopravnit význam všetk ých žánrov by sa 
šl~;r~~poko)tlt s tym, keby masy jednoznačne podľahli módnej "líbivosti" 

2 B~j ? vyhranenost socialistickej kultúry nebol jednoduchý K tejto problem t 'k 
ctt~1em A. Novotného: "Nemožno vytriet z histórie med~inárodné na ät' a t .. t~ 
~=~~atych rokov, v ktor~nn sa prejavilo zostrenie základného rozporu ~úJ:s~~h 
a J~n ~- !ozporu medzt rozkladajúcim sa . svetom kapitalizmu a rodiacim sa 
zo:;;~uct.m sveto~ým ~oc~ali~t~ckým ~poločenstvom - a nevšímat si vplyv t oht o 

w t na vnutornu sttuaclu u nas Skutočnost j t k • • · .. 

~~:i~tľa~či:~~~~h r~~r~ni~~~~~m- n;~:~~i:e;;tvrcr 19~~~~a~z~u:e an?:z:tči~rs~~~: 

261 



cyklopédie.a Agitačný charakter najlep
šieh diel momo pokladať v tomto obdo
b! za ich prednosť. S týmto materinským 
znamen!m sa mnohé skladby narodili, ale 
i hynuli. Ohyba nebola podľa môjho ná
zoru v tom že kantáty vznikli, ale v tom, 
že sa nepo':zmalo ich spoločenské vyžíva
nie (najmä strofických) a _chcela sa u~e
le predlžovat ich funkc!J3.. Z dobrych 
úmyslov prvých kantát sa mohol stat 
v,ýhodný reflex (hovorí sa tomu dosť 
nepresne i konjunktúra).4 -Nikoho z toho 
obviňovať nemožno, pretože ani my, sú
časn!ci sme neboli tak dôsledne zasväte
ní do individuálneho svedomia ľudL Keď 
.ochablo dobové nadšenie, ukázala sa ne
invenčnosť niektorých skladieb. Rovno
merne so zveličeným pátosom a stúpajú
cim sebavedom!m umelca n arastali roz
mery skladieb, ktoré vyústili do hyper
trome formy. Spoločný intonačný slovník 
niektorých diel bol priú~y a každodenne 
sa znehodnocavali určité kompozičné ob
raty. Normované estetično si vždy robi 
nálrok na nepremenlivosf (s estetičnom 

· :nenonnovaným pojí sa sk lon jedineč
n-osti). Táto etapa bola do seba uzav.retá 
a má veľa vlastných, ešte neprebádaných 
pozitív i problémov.5 

To, že vznikli náT<>dné operné diela, 
je iste predovšetkým dôsledok šťastlivej 
konštelácie umeleckých síl Suchoňa a 
Cikkera. I keby sme verili v celkom 
slepú náhodu, že to všetko teraz náhodne 
vyšlo - a snáď by sa to daJ.o pripustiť 
u Krútňany - rýchly vznik ďalšieh opier 
s·vedči o veľkej podnetnosti doby, ktorá 
vytvorila podhubie pre najvyššie· hodno
ty. Vzni·k národnej opery považujem 2la 
najväčš! prlnos posledných dvadsiatych 
roklov. Význam hudby v n álrode sa tým 
nesmieme povýšil. Tieto opery sú i naj
silnejš!m tromfom proti beznádejným 
skeptikom a ľuďom s málo vyvinutým 
národným povedomím. Nepovažujem tie
to kategórie ani za zastaralé, ani roman-

tické ani úzko nacionalistické. Všetky 
národy Ewrópy (i s vyvinutejšou kultú
rou ·a ľudskou kultiváciou) majú svoj 
prejav - n emusi byt v umení - národ
nej h rdosti neoddeliteľný od svojho cha
rakteru. Dáva príchuť ich mysleniu i ci
teniu. Plritom i moderný národ obvykle 
osvedči najväčšiu priebojnosť len v istom 
úseku. Ak vychádzame zo špecifickej ná
rodnej situácie, malého počtu hudobných 
dramatikov a krátkeho časového úseku, 
v ktorom sa odohralo to.rlro vecí, potom 
vidíme úctyhodný rozvoj našej opery -
vzhľadom na domov i zahiraničie. Ak 
slo~enskú kultúru r eprezentovala až do 
·opier najmä literatúra, tak opery pri
niesli !'ozhod.ne určité preskupenie v re
prezentačných hodnotách n ášho náTodné
bo života. To však vôbec ne:zmarnená, že 
všetky opery sú !rovnako ,vydarené, že 
nemáme rozdielne názory na detaily a že 
vytvorený dramatický ideál sa nebude 

· ďalej rozvfjat. Ak chápeme náš národ 
ako kategóriu ľudí spojených spoločnými 
osudmi, ktorí sa len nedávno prebrali 
zo sociálneho a národného útlaku, kto
rých charrakterizuje i vlastníctvo určitého 
počtu národnýoh hodnôt, potom sa zdá, 
že sa ešte nemusíme obávať epiteta one
skorencov, ktocí akosi slúžia len "primi
tívnym" potrebám národného sebazacho
vania. 

Niektor! ľudia majú problém, ako do
stat najmä prvé opery do obdobia, ktoré 
sa paušálme na:zýva dogmatickým. Ne
hodia sa im do koncepcie a hovoria, že 
v2111iild'i prortrl prúdu. Pre mňa sú už prvé 
opery dô~om, že umélci sa vyvíjali 
v p:r.iamej 11ovnobe2lilosti s európskym 
myslenlim dvadsiateho storočia a vo vor...: 
nom styku s ostatnými európskymi kul
túrami. Súčasne silnou receptivitou sme
Tovali k svojráznosti. 6 

Plristupujúc k vývojovým otáZJkam, vi
rum aké problémy nastávajú, keď bude
me ' chciet stanov.i.t "objektívnu mieru 

3 Hovorit 0 kantátach nediferencovane je nesprávne. Je,d~k je obr~ský rozdiel 
medzi strofickými kantátami a široko prekompono?anymt (napr. hY"ez~oslavov
skými Očenášovými kantátami), jednak v niekt01"!Jch kantatach s,u mtesta ne
spornej hodnoty (napr. Cikker Pod Tatrami r1uiska ;'ďačnost _;ZVOnt?. , 

4 verká kvantitatívna potreba (nikdy nebolo torko subo_rov: uslachtt~emu .~mate~ 
rizmu sa vytvorili výhodné podmienky, vznikli profe~tona!n~ tel~s'!', ,rozstroval~ 
sa rozhlasové vysielacie okruhy, stúpal počet hudobnych skol) aJ u:e okolnos:t 
vytvorili tiež podmienky pre pohodlné tvorenie i gyč (a v ktoreJ etape gyč 
nevzniká?). 

s Niektorým teoretikom sa zdá, že príliš velké percento tvo:;bv z ~ejto etapy 
zahynulo a po 10-15 rokoch o n_íc~ takmer. nevieme. ~r.ev.a_z7!'e tu tde o malé 
formy ktoré majú spravidla kratšt ztvot. Prottklad medzt tndtvtdu?m a hodnotou 
nados~bnou a nadčasoviJ'll. nebýva v mnohých etapách a u mnohych skladateľov 

. v súlade. . h b • k 'dú 
6 v súčasnosti sa dopúštame pri hodnotení celej tejto etapy :e1 c Y y, ~e za az 

cenu chceme dostat takmer všetko z . tej doby pod termtn dogmattzmu. Tento 
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po kvoku" (:rozhodne sa neskJadá z osob
nej záľuby jednotlivca!). Nové veci sa 
uplatňujú (nie registrujú!) v takej miere 
ako si to vyžaduje predchádzajúca vývo~ 
jová etapa samotného umenia. Je otvo
:rená a.tMlka, či ka7xiý kvalitatívny pohyb 
možno pokladať za výivjn. Nové vývojové 
prvky obvykle narastajú pod pov.rchom 
navonok stabilnej kvality. Mám na mysli 
napr. Kardošovu Hroilnskú baladu, Fe
renc·zyho Serenádu a Capriccio a potom 
neskôr Zimmerovu V. symfóniu. Zvýšený 
rozdiel v myslení skladate!ov č!m ďalej 
tým viac vylučoval názor, že naša hudba 
je vnútorne jednoUata štruktúra. Sirok:á 
pro~kl;adn?sť t~orivých čino'V ("Hudba 
zauJata narocLnym progu:amom je teraz 
často zaujatá sama sebou, svojim obja
vom) sa ľahko mohla zviesť na to najvi
ditei.nejšie - na generačný problém7. V 
podstate je to spor o stanoviská, ktorý 
býva vývojove plodný, ale v u:rčitej eta
IPe budí u ľudí dojem, že "socialistácká 
demokracia toleruje zatial všetky mien
ky, i tie, ktoré si kladú za ciel :zmičit ju" 
(J. P . Sartre). Vyjasňovanie estetických 
stanovisk a približovanie k pravde 
ovplyvňuje okolnosť, že sa chce celá 
tvorba merať univerzálnymi kritériami a 
dosť vým.zne sa nerešpektuje overená 
a v mnohých estetických školách zdôraz
ňovaná téza, že každý štýl má vlas.tnú 
mieru umeleckej hodnosti. 

Chýba klasifikácia vývojových sil, ujed
notenie, čo je nespor-ne h lavným nosným 
pilierom_ našej hudby a čo ho r ozšilruje, 
obohacuJe, prípadne retaírduje. Riešenie 

tejto otázky bolo v posledných rokoch 
niekoľkými úvahami zahmlené. V šesť
desiatych rokoch je takmer naraz polo
žený - i u päťdesiatnikov - dôraz na 
nové veci. Niektoré prvky zostávajú v ich 
tvorbe konštantné, iné sa menia. Vidím 
tu klasickú aplikáciu hegelovskej nega
tivity, ktorá vždy prekračuje a pritom 
zachováva. Zdá sa mi - napríklad v Su
choňových Ad astra a Piesňach o ži
vote - že sa tu vYSlovuje niečo za celú 
generáciu, ktorá považuje za najlogic
'kejšie zdôT"amit zdravú vývojovú konti
nuitu našej hudby. V tomto sa veľa za
interesovaných ľudi dohodne, horšie je to 
~·_t:-dy,, keď ~a hov;orf o tempe rozvoja 
c1ze rychlosh, s akou majú a lebo môžu 
vstupovať nové prvky do hudby. Mohlo 
sa stat, že v prítmi najvý:raznejšich 
osob:nos.tí sa rozbujnie epigónstvo, od
umne schopnost samostatného umelecké
h:o života. Ak mám na mys1i rozhodujú
ciCh skladateľov, ktorí najviac vykonali 
zdá sa, že vedúce osobnosti skôr v iných 
prebúdzali energiu, usilujúcu sa drža! 
krok. s 

V šes'fde>iatych rokoch oveľa zreteľ
nejšie cítime, že sú určité skladby z mi
nulosti, ktoré sa nás dotýkajú čoraz me
nej. Nikto už nepochyboval o tom, že 
vývojové smerovanie je proces. 2e tento 
proces má svoj vrohol, sme si uvedomili 
až o niečo neskôr. Od m ladšich skladate
ľov prišli v posledných 3-4 rokoch zá
važné podnety.9 Veľa premýšľajú snáď 
oveľa viac ako v tomto veku ich' pred
chodcovia. Pravda, romnýš!ajú prevažne 

prís~u .r:em_f>že ukázat v~etk1;1 aspekty problému a prevažne zjednodušuje. 
NaJhors~e Je, ak sa k sudemu tejto etapy pridávajú Cudia ktorí dlhú dobu 
nechápali, či boli v národnej a demokratickej revolúcii posti hnutí a vždy vidia 
veci cez prizmu osobných dojmov a trpkostí. ' 

7 St!etn~~i~ r<?zdielnych názo,rových koncepcií a prirodzené preskupovani e hodnôt 
ma ur~te .~a~ledky u starštch s,kladaterov. U niektorých badat spomalenie práce 
n~ ~zmka~u~ch a doko!"Čovanych dielach, nové overovanie v lastných kompo
ZtC!I;Y~h _pnnctpov a zat~zkáv_anie vlastného vyhraneného štýlu novými názormi či 
urC1._tymt pochybnosta~t. Ak~ to bude mat ďalšie umelecké dôsledky, to sa zatial 
n~_me. Vzhľ_ac?-om na ~teto pn~naky začína sa hovoriť "o potrebnej bilancii strát", 
čtze ~re~neJšt~_l;o konstatovama, Čf:!. už mohli priniest v vosledných rokoch niektorí 

8 
z :n'lJ~kusen_eJstch na vrchole SVOJtCh umeleckých síl 
Nte Je dostal' dostatočne dokázané a v praxi odstupňované čí niektorí star ší 
skladatelia nepriniesli najzávažnejšie diela už pred vojnou. Osobne dávam pred
nf?Sť ~pr. MCY!!zesovej _skz~elej Poet~ckej ,suite pred jeho povojnovými komornými 
dtela~m a, ta_k t_sto. kl~st~kym, vy~ltezavym a všestranne uváženým piesňam pred 
POVoJnovymt ptesnovymt cyklamt. 

9 N~chce:n tu Pri:k!ada~ historické pojmy na tvorbu Zeljenku a Kolmana. Ich tvorba 
ma zattaľ oso~nty, pnebe~. Títo si akosi ~jvýraznejšie odhalili dušu pred spoloč
nosťou a dalt :nam všeltčo :nav71še, s • čtm sme zatiai nemohli v našej hudbe 
kalkulovať. ZelJenka v Oswtenčtme uz vytriedil rôzne vplyvy usporiadal ich 
Podľa vlastnej konc,epc;ie. Mn~~é :' jíom už zdôvadnil náš .pred~hádzajúci vývoj. 
Ko1manov_e :eosle_dne dtela ma3u nteco z toho, čo priniesol Schänberg v Mojžišovi 
a . ronom. Zalu Je , sa tu otrias?-júco . • Cítim tu akýsi postrach, niečo, čo bolo od 
dtaspory mnohokrat opakovane a vzdy rozjatrov ané. 
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o sebe. Nič by nebolo horšie, ak by sa 
z n iek torých stali len talentovaní ren
tieri. Niektorí z m ladších majú v sebe 
veľa hlasov, sú psychologicky diferenco
•:anejší a kladú dôraz na nov é zložky 
v ľudskom vedomí.1o Skúmajú názor, či 
št)'lové uspor iadanie je ozaj najvyšším 
meradlom a normou dokonalosti. Iluzór
ne myslenie, že sa niekto vymaní z de
jín, že si bude klásť podmienky mimo 
svojej spoločnosti ("ľudia sa usilujú spl
niť krátkodobé plány v s·v etle ďalekých 
nádejí") vyústuje obvykle do "absolút
nej" slobody, k torú možno z marxistic
kého stanov~ska prijimať pod jedinou 
podmienkou, že mnohé výsledky tu nebu
deme brat vážne.u 

V tejto situácii sa čq..gto dovolávame 
d ialektiky. Je roe;hodne najbližšie k to
mu, ·aby sme v danej etape určili najväč
šiu umeleckú silu. Nežime však v ilú
ziách, že dialektika je zá:z.raél!lý prútik na 
roztriedenie hodnôt. Obsahom dialektic
kej ·m etódy je poznanie najvšeobecnej
ších dynamických vlastnosti sveta -
a teda i umenia - ako systémového cel
ku. Zákon stability, evoluél!lý vývoj tohto 
najlepšieho a m ooná kvalitatívna opozícia 
ako n egácia k tradícii S<i v určitých 
etapách a podmienkach podávajú ruku 
a záleží na kultivovanosti ľudi, ako sub
jektívne zvládnu objektívne tendencie.f2. 

· Zd. Nováček 

Zl~pšia sa podmienky štúdia hudobnej výchovy 
na pedagogických fakultách? 

Diskusia o problematike hudobnej vý
chovy na našich všeobecnovzdeláva cích 
školách, ktorá prebiehala v minulom roč
níku Slovenskej hudby, odkry1a veľa zá
važných nedostatkov, ktoré treba odstrá
nit ·na cest€ k zlepšeniu súčasnej ne
priaznivej situácie v hudobnej .vých ove. 
Jedným z iľozhodujúcich činiteľov, k toré 
priamo ovplyvňujú vyučovanie hudobnej 
výchovy, je predovšetkým u č i te I -
dokonale vzctelaný všeobecne, odborne, 
metodicky a p rakticky. 
Súčasný neuspokojivý stav vo formo

van! mLadých uči·teľských kádrov hudob
nej výchovy na pedagogických inšt itútoch 
(teraz · fakultách), analýza existujúcich . 
podmienok ich prípravy (iľozbor výsled
kov doterajšej práce, skoordinov·an ie a 
zjednotenie obsahu výučby, vedecko-vý
skumná činnost, evidencia a perspektívy 
učiw!ských kádvov) a snaha tieto pod
mienky zlepšovat boli podnetom pre 
uskuúočnenie porady vedúcich katedier 
hudobnej výchovy na PF v Nitre. 

Všetci pritomní zhodne konštatovali, že 
['Ôzne kiľitické články v časop.hsoch na ad
!ľesu býValých PI a pomerne n ízku úro
veň ich absolventov (po stránke hudob
nej) sú poväčšine oprávnené a vyplývajú 
z počiatočných ťažkostí každej novovy
tvorenej školy: žiadna trad i cia, žiadne 
sk.úsenos.ti, namiesto výberu nábor poslu
cháčov nijaká študijná literatú<ra, chaos 
v kon.cepcU PI, často sa meniace učebné 
plány (kompletné učebné osnovy . ne
existujú dodnes!), malé počty hodín hu
dobnej výchovy, skupinové vyuč<Jvanie 
hry na nástroji a hlasovej výchovy, spo
ločný základ, trojpredmetové kombin~
cie záporný vztah poslucháčov k štú
ditl hudobnej výchovy, veľké množstvo 
n ekvalifikovaných umteJov, nedostatočné 
materiálne vybavenie škôl, nevyhovujú
ce priestory pre výučbu a ubytovanie 
poslucháčov i učiteJov atď. 

Je potrebné, aby si každý, kto mieni 
na akomkoľvek fáre hodnotiť hudobno
pedagogioký profil a bsolventov bývalých 

10 Nemám na mysli len hudobné materiály, ale najmä filozofické prpky z existen
cionalizmu ("stály nepokoj nie je trýzeň, ale znak sily a du_ševného zdravia"), 
slušné vedomosti z absurdného divadla, vedomosti z posledných poetických 
snažení (najmä problematiku nepriam eho - parabolického zobrazenia ) z Kafku, 
Camu.sa a ďal§ích, kt01'í dôkaz existencie a umeleckej sily nenachádzajú v onom 
" cogito ergo sum", ale "trpím, búrim sa, t e.da. scnn". 

11 Nechcem tu generalizovať, a tým menej konkrétne· aplikovaf, ale zaujatie 
umenia len samo sebou sa ukáže ako priúzke, ak p ríde na spoločnost potreba 
obhajovať niečo závažné (napr. obrana vlasti) . . Tu sa ukáže, akú vodnate'lnú 
krv má také umenie. 

12 Na okraj pri chádzq mi na um, že sa už hov01'ilo o tlaku, ~rí~azoch -~ ter?re 
šablónovitých ideí, ale ešte sa nehov01'ilo o terore komercnych pozwdavtek, 
ktoré vedia hrozne utláčať tvorcu., o snobskcnn terore mód z.a každú cenu alebo 
terore zveličovania všetkého, čo prichádza zo zahraničia. Stály dualizmus tvorcu -
seba a druhých - je jeden z najzložitejších p-roblémov súčasnej doby. 
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PI, uvedomil predovšeflkým t ieto sku
točnosti. Na všetkých piľacovníkov PF 
- katedier hudobnej výchovy pôsobi to
tiž veľmi deprimujúco, keď ;a tieto ob
jekt~vne ťažkosti obchádzajú (hoci sa 
o mch už h odne pop!saJo) a vina za 
tento stav sa zvaľuje na ich nízku úro
yeň. Kritiky tohto da:uhu možno pr i
Jat, ak pochádzajú z úst alebo pera 
au~·a, ,ktorý tieto podmienky, ako aj 
učiteľs~e kádre na PF, z os:obného sty
ku a navštev pWmá, no nemožno súhlasiť 
ak sa takto o úTov.n.i pedagogických 
k ádrov n a PF vy jadrujú tí, ktor! sa 
nikdy, na ich .prácu neboli pozrieť ne
p02111a.jú podmienky, v akých pracuj~ ba 
aj profil ich absolventov je im č~sto 
mámy len zo sebakritického konštato
vania samotnýloh kritizovaných kádrov. 

Je smu tná pr.a.vda, že v obdobi tzv 
"spoločného základu", keď hudobnú vý~ 
ch? vu a hru ~ n á'51lroji mali zap,fs.anú 
v 1ndexe všetci poslucháči PI, keď b olo 
tr~ba robiť "nábor" učiteľov hudobnej 
vychovy (a. z odborníkov žijúcich -v Bra
tislave sa hlásilo len pil.'amálo!), vyučo
'Valo na PI 50 % nekvalifikovaných ufi
teľov. Zrušenim spoločného základu sa 
pevcento nekvalifikovanosti :nnačne zníži
lo, l!reba však primaf, že ešte aj teraz 
p o .redu.kciJi PI a utvoreni štyroch PF, 
nemá zo 45 pra covníkov katedieT hudob~ 
nej výchovy predpísané vzdelanie 9 uči
teľov čiže 20 %. Nakoľko však nový 
~'pravov~mt,_ zákon o vysokých ško
la~h ~e~pusťa. ustanovenie učit€ľov bez 
pr1slusného vzdelania, možno predpokla
dať a treba veriť, že v najbližšom čase 
sa pr?b!ém nek!va lifikovanosti. definitlvne 
odstram. 

Vyriešenfm tohto problému sa však 
zvyšov.anie odbOiľnosti neskončí. Všetci 
prltOtmní vedúci k:arliedier si uvedOtmili že 
každý uči;teľ, tobôž na vysokej škole 
musí svoju odbornosť a pe dagogické maj~ 
strovstvo ~eustá!e prehlbovať, zapájať sa 
do vedeckeho vyskumu, pubHkačnej ale
bo umeleckej činnosti, a rozhOdli sa 
vplývať v tomto s mere v;o zvýšenej mie
iľe n a všetkých členov svojej katedry. 

Treba otvorene povedať, že pracovní
c~ katedier hudobne j výchovy na býva
lych PI necítili - alebo ak tak len veľmi 
~inim~lne - pomoc vyššÍch hudobných 
mštano1í v smere zvyšovania odbornej 
a pedagogickej úrovne (veľa zostala dlž
ná najmä katedra hudobnej vedy a vý
chovy - okrem niekoJkých jednotlivcov) 
a . n~badali am snahu zlepšova! nepriaz
m ve pracov né podmienky (ok.rem autor
stva učebných textov). 

Je potrebné uvedomiť si t iež skutoč
n ost, že na katedrách hudobnej výchovy 

.!)ôsobi~ poväčšine mlad! ľudia, ktoiľi ešte 
nemajú a arni nemôžu m at v našom hu
dobnopedagogickom živote taký zvuk ako
napr. d<r. PlaJ.Vec, d<r. Lýsek, Lad. Daniel 
~ ~ ,',;_ Ce.chách a na Morave,_ no tít& 
tiez zacmali ako nee;námi a svoje dneš
né p ostavenie si museli vydobyt húžev-
na tou prácou. . 

Zabúda sa aj na š>budijné pÓdmienky 
uč1te!ov vidieckych škôl (a vlastne všet
ky PI boli mimo BratislavY) ktor! ne
majú možnost zvyšovať svO:ju úroveň 
Priamou účastoiU na .rôznyoh hudobno
VedMkých prednáškach a besedách kon
certoch, operných predstaveniach · atď. 
. Nra_jzávažnejš!m programom p orady bo-

h nav•vhy na zlepšenie podmienok pre· 
prípravu bu~úcieh učiwľov hudobnej vý
choyy. Ak tato má byt kvaJ.itnejšia bolo-
by potrebné: ' 
zVýšiť počet hodfn hudobnej výcho·vy 

na uroveň bývalý ch PF, 
. mzš!:r:iť štúdium hudobnej výchovy o

tieto samostatné disciplíny: ľudová pie
seň, náuka o hudobnýoh nástrojoch for-· 
my a r.ozbory skladieb estetika ' 
mviesť povirnne hn.'l.l ~a hudobnom ná-· 

stroj:i, 
_?bnoviť jednohodinovú 1ndividuál~u vý

ucbu v hre n a nástvoji a v hlasovej vý
ohove, 

zoiVi.e.gt povinne hru na hudobnom ná
stroji pre poslucháčov, ktorí nadobúdajú 
aprobáciu pre ročnlrky I. - 5. a zvýšit 
pre nich úhrnný počet hodin hudobnej 
v ý chovy, 

pre všetkých poslucháčov hudobne j vý
chovy ZaJl"adiť do učebného plánu povin
n ý sborový spev (sú bor) 

. zaviesť povinný estetický semináiľ pre. 
všetkých poslucháčov PF - budúcich uči
teľov - bez rozdielu kombináci! 

vyriešiť predpripravu uchádmČov o štú
d~um hudobnej výchovy na PF. 

NáVI'hov isteže veľa, no prá ve v sú
časnom obdob!, keď vynakla dáme veľké 
úsilie na · skvalitnenie vyučovania hudob
nej výchovy na všeobecnovzdelávacích 
školách, musíme sa usilovať o t o a by sa 
zlep šila predovšetkým prípr,a;,va budúcich 
učiteľov hudobnej výchovy lebo oni ma-· 
jú na toto skvalitnenie r·ozhodujúci vplyv. 
Tí, ktoa:ým naomj záleží na zlepšeni 
tohto stavu, n ech namier ia os-trie svojho 
'Pe!M n ajmä t ýmoo smerom, nech pomá
hajú vytvátrat aj pre odbo.rný a pedago
gick ý rast učiteľských kádrov na PF· 
priaznivejšie podmienky, pretože len p o
tom bude možné očakávať maDkantnejší 
kvalitatívny rozdiel v hudobnom profile 
absolventov peda.gogickýoh fakúlt. 

T ibor Sedlický 
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Jozef Malovec: 

Kryptogram l. 
Th.Jkončené: marec 1965 
Trvanie: 5 min. 
P,remiéra: m a rec 1965 

Nová hudba nie je hudba ,;o niečom"; 
k!aždopádne musí sama niečím b~. V. 
opačnom prípade je i napriek techmc~e~ 
dokonalosti prázdna, rovnako ako kazda 
zlá. hudba kto.rej!kloľvek mill'lulej epochy. 

Leží pred nami partitúra 5 min. sklad
by pre bicie nástroje a bask:larinet s in
tenzitou nepresahujúcou piano, s názvom 
prlmačným pre diela Nove~ hudby. Kry~
tograrn znamená text so šifr ovaným taJ
ným písmom alebo skn:ytým údajom. Ak 
by sme sa vydali cestou "deš.ifrácie" ~a
lovcovej hu dby, našli by sme v Jeho 
miniatúrnej partitúre dômyselne zašifro
vané postupy typické pre avantgard u. 
Ale koľko bolo v tejto hudbe dokonalých 
fines a koľko zlých skladieb sa i napriek 
tejto ' racionálnej preciznosti N<>dilo! Ma-
1ovcova Skladba ma zaujala práve preto, 
že i na platforme t CJihto štýlu dokumentu
je nevyhnu1mosť prirodzeného muzi~an~
stva. Otá2lka súčasnosti v hudbe me Je 
dilemou muzikality a racionalizmu (ako 
sa často a zlomysei.ne formuluje), ale 
ako roeiD.odnutie, do služieb čoho postaví 
skladateľ, ak je ozaj skladateľom, svoj.e 
prilľodzené cítenie. Malovcovo počtom mi
nút nie veľké dielo je svedectvom toho, 
že práve on patri z celej .~ladej !!gene
rácie" medzi najspontánne]sie a na]anten
zívnejšie cítiacich skladateľov. Priorita 
I:rečitého až detsky naivného muzik.antstva 
predurčuje i spôsob Malovcovho dotyku 
s normarrú Novej hudby. 

K.tryp.togram by si mal vypočuť každý, 
kto uveril nezmyselnému mýtu o výra
zovej ekvivalencii Novej hudby s poci
tovou sférou mOiľbidnosti, dezilúzii, tra
giooa a hrôzy. Je to v taldlo ~entovane~ 
sl<ovenskej hudbe popri zelJenskovskeJ 
fraške a groteske ďalši dokument zdravé
ho humoru a, ak chceme, dokonca i op
timizmu. Malovec sa hrá s bicími ná
s trojmi. Berie však túto hru vážne, 
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ovláda jej zállrony, ale nemá ambície 
sugerovať, alebo n!IJStoľovať veľké prob
lémy a city. Viem, že pitvanie sa v obsa
hových vnútornostiach hudby je veľmi 
efemérna čirulosť. Písal som o tom prá
ve preto, že táto hudoblná patológia , ~1:: 
-svojho času veľmi módna a mnohe JeJ 
dôsledky prežívajú vo fo.rme metafyzic
k éh o teoretizovania dodnes. Malovcova 
hudba podmýva pev•ninu t ýchto pseudo
istôt. 

O čo v K!I·yptograme ide? Ide o hu
dobný čas a zvuk . Cas je tu postavený 
oproti citu. V prvom úseku ako per
mutácia troch rytmických figúr, ktoré 
znejú za sebou a súčasne pod sebou. 
Vzájomným horizontálnym a vertikál
nym permutovanim troch členov matice 
vzniká zvuková p locha. Táto je však 
diskontilllui.tná, čím chcem povedať, že ju 
nevytvára obvyklé zhusťovanie ležia
ckh dlhých hodnôt, , ale naopak, mot o
~ic:ké ós-tinato šes1mástiniek. Pravidelný 
šes:bnástinový pulz znie permanentne ako 
metronóm. Umelecký význam dáva to
muto úseku dômyselné striedanie šest
n ástinových hodnôt zvuku a ticha. I ti
cho je hudobným fenoménom. Sestnásti
nové hodnoty polčiek a "nôt" (neurčitej 
výšky) sa vďaka spomenutej permutač
nej matici dostávajú do originálnych a 
prelwapujúcich vzťahov, ktoré vytvárajú 
neb:0valé rytmické tvary. Tie nemajú 
svojho otca v bartókovských synkopách 
a Stravilnského nepravidelnostiach , ale sú 
kvalitatívne iné, nové, nebojme sa pove
dať - pôvodné. Vysoká a jemná poloha 
LZ>Vukiové_ho registra d.odáva tomuto úseku 
šarun, ľa:ltkosť a decentný humOiľ. Naj
možnejšie pilčllil.issimo basového k larinetu 
znie ako zádrž pod celým týmto bizar~ 
ným r ytmicko-zvukovým priebehom. 

Oproti tejto koncepcii hudobného času 
stavia skladateľ úsek, kt orý by sme boli 
ocho1mi označiť za typický seriálny. J eho 
funkciou je oproti koncíznemu zvukovo
homogénnemu a rytmicky rovnomernému 
priebehu priniesť kontrastujúcu plochu 
s využ.itLm väčšieho frekvenčného poľa 
a rozmanitejšej rytmickej p rofilácie ča
s•ového priebehu. Motori=us prvého ús~
ku stoj! oproti selľiálnej rytmike, inter 
valová indiferentnosť oprotJi. výlľazným bo
dom v rôznych polohách, bezstarostný 
priebeh . oproti jemnému nepokoju pia-
nissima tejto časti. · 

Nebudem ďalej popisovať formový prie
beh nebudem rozob&af konkré1my vý
zor 'stlľetarua sa rt;ýdhto a~I~titetických prv
kov. Chcel by som iba upozOI'Illit a do
kumentovať tézu o prio.rite Malovcovho 
muzikantstva tým, ako na rovine avant-

gardl!lej hudobnej reči (aspoň tak by 
sa na prvý pohľad zdalo) nemôže necítiť 
v takej základnej kategórii, ako je k on
trast. Bude to znieť neobvykle, ale k on
cepcia Krr-yptogramu je v podstate so
nátová pre svoju kontrastnosť, konflikt
nosf, uzaVIľetosť a dynamiZ'Jllus. Ak ktosi 
bude ahcief, j e dokonca z t ohto hľadiska 
i tlľadičná. A to i napriek tomu, že tu 
niet témy, že sú tu iba bicie nástroje, 
že niet hanmónie, lineaxizmu ani exp["e
sie. Ostal obnažený pramateriál a ele
mentárne hudobné cítenie. A ukázalo sa, 
:že to stačí, aby vznikla dobrá skladba. 

Peter Faltin 

Ivan Hrušovský: 
v 

Hl ROS/MA 
kantáta pre recitátora , kolora túrny 
sQI>rán, mieša-ný sbor a orchester na 
slová R. Skukál.ka. 

Trvanie: 23 min. 
Dokončené: 1961 
Premiéra: 1963 

V podtLtule Hrušovského skladby je na
písané ve!Lmi chú.Jostirvé slovo kantáta. 
Nemyslím, že by to bola z Hrušovského 
strany nevedomosť alebo provokácia. Je 
to úplľimné označenie toho čo chcel a čo 
musel povedať práve touto formou. Mys
lím, že práve v tejto úprimnosti a na 
dlľuhej strane v kalľikatÚJre "úprimnosti" 
je hlavný problém dnes tak často pre
di.skutovávaného kantátového obdobia, z 
kt'Oiľého ako dôsledok i u n ás pretrváva 
rozpačitosť okolo tohto žá:ruru. Nie j e 

"potrebné mať - a to zo zOiľllého uhla 
tejto úprdllnnosti - žiaden dešpekt voči 
kiantáAiovému postoju v žirvote ani v h ud
be. Rozillodujúcim však je (a ako uká
zalo sito dejín, aj vždy bolo), "aby ten, 
kto bol bubeníkom, realizoval práve na 
tomto nástroji najplnšie • seba a svoju 
životnú i umeleck!ú konfesiu a nebral 
do rúk bubon zato, že sa zdá ľahší ako 
husle, alebo pre čolmľvek iné" (M. Rú 
fus). Pod "kantátovostou" n&ozumie dnes 
kritika žáner alebo formu, ale umelecký 
postoj. Pov.rchný umelecký postoj bez 
ohľadu na to, z akých dôvodov sa hudba 
v minulosti r.odila, bez ohľadu na to, či 
j e to kantáta, suita, symfónia a lebo slá
čikové kvarteto. 

Hrušovského Hilr-ošima nie je .,kantá
tovou" kl3.il1tátou. To treba práve dnes 
zvlášť zdôrazniť. Prekonáva onen k-autá-

tový priemer štýlove a predovšetkým 
kvalitatívne. 

HTUšovský - ako každý skladateľ, kto
lľÝ berie svoju profesiu úprimne - na
stoľuje týmto dielom určitú poetiku, s kto
•rou nemá zmysel polemizovat. Prijmi
me ju a pooudzujme. 

Aká je teda hudobná reč Hirošimy? 
V cel<kových kontúJrach je t:radiČI!lá (a 

nech toto označenie prestane byť ne
odôvodne..llým synonymom niečoho ne
gatívneho). 

Hoci v deta:Qoch Hrušovský yysoko pre
kročiJ priem& tradičnejšie orientovanej 
slovenskej hudby (predovšetkým v har
monickom myslení, v bohatej sóničnosti 
a v zaujimav ej intel'Va.lovej štruktúre 
melodiky), z hľadiska procesovosti, roz
Vlrhnutia te:k>tonických úsek!ov, riešenia. 
~adácií, upla1menia textu a celkového 
zámeru vzhľadom na konzumenta javí 
sa celková koncepcia diela ako roman
tioko-impresivna. Z hľadiska tejto kon
cepcie treba Hirošimu pova.2ova.ť za pô
sobivé dielo . Hlľušovský sa tu opäť pre
ja'Viil ako lyrický a meditujúci typ skla
dateľa, ktorý vo zvolenom rámci dispo
nuje suv&énnou technikou a dôsledne 
sa vyhýba nebezpečenstvám tej štýlovej 
plartfOI1111y, ktorú si zvoli.l. Snaží sa ju 
prekonať a jeho dielo je v tomto smere 
svedectvom tohto zápasu. 

Ak roZVII'hneme celok dr.amaturgicky na 
tlľi veľ-ké úseky (L reci:tátor a sbor, II. 
sopránové sólo, III. záverečný úsek), po
t om celý prrvý úsek, ktorý časove za
b erá prvú polovicu diela, koncipuje skla
dateľ vzrušene, v monumentá1nom, čas
to až prehustenom zvuku wchestra. s čas
tými a účinnými gradáciami. HrUšovský 
si asi uvedomil nebezpečenstvo dlhých 
p lôch, a preto, i keď sa ich ešte nevzdal, 
snaží sa ich napnt dynamiclrou hudbou, 
Morá sVIOjím konkrétnym tvarom pre
sahuje štýlovú pla.Jtfo=u základnej kon
cepcie. Tento prístup má a j svoju druhú 
silránku v tom, že sa celky ja via ako 
málo kontrastné, a to nie nav zájom, ale 
v svojom vnútri. Málo kontrastnú vzhľa
dom na vzru~ivosť, a nie na lyrizmus. 

Medzi kl1ajnými monumenrtalizujúcimi 
dielmi - využivajúcimi veľký reprodukčný 
aparát a reci<tátOiľa - a stredným dielom 
- napísaným pre koloratúrny soprán, 
flautu, xylofón, čelestu a bicie - vzniká 
štýlové napätie, ktoré je, myslím, pri
mačné pre dnešného Hrušovského. Ani 
táto časť, hoci je koncLpovaná štýlove 
odlišne, nezaprie s;vojou krehkosťou a de
cen1lnostou autorov naturel. Hrušovského 
cesta k Novej hudbe, videná i cez priz
•mu spamÍi11aného úseku, nepovedie prav-
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, . 
Uklady o umen1e 

l 
G. Verdi: Luisa M illerová 
Dirigent : S. Gajdoš. 
R ežisér : K. H ájek. 
V ýtvarník: J. Han ák. 
SD Košice 

Operné predstavenie j e výsledkom prá
ce r.o2lSiahleho kolektívu špecializova
ných odbOII1ll!kov. Hodnotenie , analogické 
tejto multiplikovanej výslednici, m alo by 
si teda ~rovnakou mierou všímať všetky 
zložky. Recenzentne j p~raxi takáto p oly
historická koncepcia nevyhovuje už pre 
svoju rozsiahlosť. Nevyhovu je však aj 
p reto, že si ťažko m ožno predstaviť vz.d~
lanostnú w:oveň, n a k t orú by sa kritik 
m usel dostať, keby chcel všetky hlavné 
i priradené hudobno-scénick é discip líny 
zvládnúť do detailu. H orizant kritika by 
však mal zahrňovať aspoň fundamentál
n e vedomosti zo všetkých špecializácií, 
podieľajúcich sa na kOillečnom výsledku, 
ktOiľý sa pokúša ho dnotit. Za hlavné po
va žujem potom posúrehnutie vzťahov a 
súvis1ost! uLožených v umeleckej výsled
nici, zistenie, čo je v i nscen ác1i v silovom 
p oli tvorivej vôle a čo j e náhodné, čo 
sa vymyká jedn ote. T eda pohľad na ce-

depodobne cez tvrdú Web€'I"novu frag
m ent á lno-expres!vnu konštruk ciu, a le cez 
niektoré z Boulezových neskorších pies
ňových cyklov. 

Forma H i.rošimy je daná predovšet
kým nutnosťou proporciJOn álne sledovať 
tex t. Pozorovať snahu po t rojdielno.sti 
a uzav~·etosti úsekov v.o vetkom i v ma
lom. Dynamická forma je vybudovaná na 
základe všetkých ,rekvizít, počnúc od fu
gata až po drsnú h omofóniu veľkého or
chestra. Celkové myslen ie skladateľa -
a t o tr eba po·važovat za na jprogresívnej 
ší produkt d iel a - je lineárne. Melodik a 
s výnim kou sborových prurti.í nie je ka n
tabiln á, ale intervalová. Celé dielo j e 
p ostavené z jednej klesajúcej m ale j t er
cie, k ombinované so stú paj úcou m alou 
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lok, a .nie k onfúzne recenzenstvo, k toré 
b ez hierarchie a v naivn e j snahe po ú pl
nosti zaznamenáva p arciálne skutočnosti, 
odbaviac ich osvedčenou fu:ázou. I keď 
nemám dostatočný kritický arze n ál , aby 
som robil to prvé, pokús•im sa v hodno
teni košickej inscenácie Verdiho Luisy 
Millerovej nero!Y.it aspoň to druhé, t . j. vy
hnúť sa chronickým dynamickým ster eO
typom bežnej p~ro•vindonálnej klritiky. 

Najpriamočiarejšie si Verdih o vysvetlil 
výtvarník J . H anák. J eho scéll!ický ná pad 
naj výr.a:mejšie sledu je (možno dokonca 
po;vecLať, že mustruje) základný m or ál ny 
a spoločenský konflikt operného deja. 
Jeh o 2lreteľná symbolika sa po domyslení 
nezdá nato-ľko naivná ako v prvom mo
mente. H orizon tálu ja viska tvOiľí pla stic
ký reliéf pfsmena M, vertikálu pisme no 
W. P ísm eno M je statické, nemenné, ako 
sú v akcii i v kladných m orálnych vlast 
no.stiach sta:ticki a n emenní Luis a MUlero
vá a jej otec. T ým je podčial'lrnutý základ, 
ťažisko a pl1iesečnik konfliktu . Súčasne 
dostáva javiskový priestor novú d imen
ziu pre pohyb postáv a ich r ozmiestenie. 
Písmeno W sa z počiatočnej pokojnej 
vertikály s postupujúcim dramatickým 
dejom expresívne vychyľuje do čoraz 
ostrejšieho uhla s horizontálnym. M. To 
je jasná paralela s Wurmovou :o>gresivi
tou, s jeho násiLníckou a v pods tate d!ra
r.1atlzujúcou funkciou v opernom · deji. 
Vzfah medzi týmito dvoma p ólmi kon
fliktu umožňuje v javiskovom riešen í in
verzný vzťah m edzi M a W. T:retí akčný 
prvok drámy - grófa Walter a a jeho 
syna zahrňuje tá to symboLika len la ten t
ne, pretože t iet o postavy oscilujú a pola
rizujú až postupne. Teda v dll'amatickej 
akcii javila sa výtvarníkovi táto opera 

kvint ou. Tieto intervaly predurčujú tvar 
H rušovského voľnej linearite a jej vý
slednici, ktorú nazvime harmóniou, a to 
už iba vz.hľadam na dôslednú centrali
záciu procesu. ' 

Hrušovského Hirošim a predstavuje svo
j ím spôsobom zrelú tvár istej skladateľ
skej koncepcie; Hrušovský ju, zdá sa, 
v súčasnej dobe opúšťa a w-há sa k vzru
šu júcejším a novým p~roblémom. Nech. 
bude Hrušovského ďalšia cesta akákoľ
vek, každopádne m á šance prispieť k dneš
nej š týlovej diferen c iácii slovenskej hud
by, k t orá sa na r ozdiel od minu lých. 
rokov uskutočňuje pod rozhodujúcim im 
pEiľat!vom nevyhnutn e j k va lity . 

. P e ter Faltin 

ako n wralita, stretnutie etických pri~l
cipov, a n ie a1ro sentim entálna histoDka 
o zmarenej láske. Na jednej strane príliš 
monurnentálrny zámer, na druhej strane 
dobrý nápad, ak o sa vyhnúť ú skaliam 
tejto tektonicky dosť rozhádzanej, v h u
<l<.>bnodramatickom detaile dost nepres· 
nej opery. Je síce pravda, že v postavách 
Luisy a Millera nachádzame zárodky 
ne.">korších nesp=ých úspechov Verdiho 
1mdobnc-charakterizačného ume n ia (Vio 
lctta , Rigoletto ap .). No predsa nie sú 
tak prekreslené ani hudobne ani drama
ticky. Nielen v k onflikte dejovom, a le 
a j v h udbe sa Verdi spolieh a l, že na vy
tvo·rer;ie napätia stačí jednoznačná pola
rizácia post áv čo d o vnútorných hod
nôt. Hudba nesleduje V} T azneJšie vnú
torné stavy h vdinov, je väcšinou až in
d1ferentne knntahllná s obligátnymi ac
compagnatami. Pre'.o si mysl!m, že cesta 
k oziven iu t)'chio hudob no-charakteri
začne len n asokicovnných a hodn.oto<ve, 
<:'harakterove vopred určených postáv ne
Yedie cez na tu ralisticko-manieristické he
rectvo, aké sa dnes bežne užíva na oper
ných scénach a ktoré je príznačné pre 
väčšin:.• k ošicKych spt~Yákov. He~recká a k
cia nemá penrtant v hudobnom obraze 
a tu, m yslím, hlRVTtí predstavitelia spolu 
:, režisérom , ktorý tu mal viac zasahovať, 
aepoch ojjili, 7.c naphtic v tomto prípade 
vzniká už r ozostavením figúr po šachov
nici konfliktu , že vzhľadom na spomína
né hudobn é riešenie je pochopenie tej to 
opery ako sym bolickéh o stretnutia dobra 
a zla v hodn ejšie n ež psych ologizovanie 
v h e reckom i speváckom prejave. Táto 
;!;ilaha p o h ereckej drobnoklľesbe by mi 
ani neb ola natoľko prekážala, keby b oli 
košickí spevá ci na ňu p~ripraven!. L. Nes
hyba ako gróf Walter mal ako jediný 
mo~nooť rozvíjať, budov·at svoju postavu 
post upne, zmietať sa medzi láskou k sy
novi, seba láskou, násilnictvom a nehou, 
a ristokrati ckou zd!ržanlivostou a hrub)•m 
cynizmom. Vyšla mu však velmi plo
cho, j eho j avisk ový pohyb n ie je dosta
točne kultivovaný a diferencovaný. V je
ho inak výbornom hlasovom prejave som 
vybadal, rovnako ako v herectve sklon 
k manieri=u, náznak stereOitypnosti 
hlavne vo far bení tónu. Luisa sa v spe
váckych klruhoch považuje za výbornú 
spevácko-h ereckú príležitost. V technike 
vynikli aj H. Likérová aj B. Hanáková. 
No v ceLkovom poňatí postavy išli obe 
cestou ľahšieho odp oru, uchýlili sa k ma
nieram a k mnohým operetnostiam. A ni 
jedna z nich n ev-yužila na charakterovú 
výstavbu Lui:sy kľúčovú scénu, keď Wurm 
násilím dik t u je list a v Lui.se b ojuje 
láska k otcovi s láskou k R udolfovi. 

Necítil s om žiaden výrazový podtext,· 
obligátne gestikulovanie skôr rušilo. Po
stava Rudnlfá je ·napísaná spevácky efékt
ne; ale dramaticky dost nepresvedčivo: 
O. Bugel i V. Schrenkel sa sústr_edili 
na spevácky prejav. Vysoká poloha par- ' 
tu n esedela Bugelovi, oba razy, čo som 
ho počul, spieval s námahou. Schr'Emkel, 
mal menej technických problémov, no 
herecky ool rozpačitý. Na zamyslenie 

. pre tohto _talentovaného mladého speváka 
je a j to, že vo. vypätej dynamike a vo 
vysokých polohách stráca jeho hlas brbu 
a prievaznosť. Nemožno pa,rdónovat u 
žiadneho z účinkujúcich, ak narušuje 
rozohra tú herecko-spevácku akciu škúle
ním n a d irigenta, ak prejav! neistotu 
v pou žívaní rekvizít atď. Maniea:izmom 
b oli poznačené i kreácie A. Hucíka a M . 
H ájka (Miller) a Márie .Ad.amco;vej a 
Daniely S uryovej (F.rederika), i keď spe
vácky usp C>kojili. Predstavitelia Millera 
na jviac zo všetkých účinkujúcich senti
unentalizOIVali. Wurm Matej.čeka pôsobil 
preforsilľovane, Ma.rečkov bol elegantnej
ší, m enej priamočiary a zlomyseľnejší. 

K h udobnému naštudovaruu 'S. Gajdoša 
mám výhrady, čo sa týka tempového 
pochopenia niektorých miest a v niekto
rých prípadoch i dosť necitlivého spirevá
d zania. T u však vykonala svoje i tech
nická nepripravenosť Olľchestra. Raný 
Verdi sa medzi orchestrálmi považuje za 
ľahkého, cvičia len ti, ktor! sú expono
vaní sólove (hoboj, klaltinet atď. ), a t í 
tentora z podali disciplinOIVané, technicky 
priprave n é v:0kony. Gros sa príliš nesna
žilo, a p~reto ani ľahšie accompagnaia 
nevyzneli vždy bez kazoN". To isté platí 
pre sbO!ľ, k torý pôsobil pomerne neisto; 
pooJoroval som napríklad onesk orený 
r eflex ďalej a nevýhodnejšie stojacich 
sboristov na dirigentovo gesto, čo sa väč
šinou pr e javilo ako nedostatok v súhre, 
ako rytmická kolízia. 

Nemal som dosť miesta, aby S()tn nie
ktoré svoje tvr denia rozviedoL Za hlav
ný Pifoblém košickej inscenácie Luisy 
Millerovej povazuJe:m režijné vedenie 
spev ákov, ktoré nebolo v súlade SO· zauj í
mavým symbolickým výtvan:ným riešením 
s cény. Táto Verdiho opera je práve pre 
svoju h udobnodramatickú nedokonalosť 

pl:ná úskalí a j ej u vedenie považujem 
celkove za dosť neprezieravý dramatu["
gický čin, ktorý sa navyše nestane ani 
le n "rkas ovou" záležitosťou ako napríklad 
Nabu cco. J uraj Hat rík 
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Symfonické koncerty 
Toho kto bol pri zrode myšLienky · 

usporia'dať v Bratislave hudobné slávnos
ti a kto dostal v septembri mLnulého 
r~ do rúk plán koncertov Slovenske~ 
filharmónie na celý rok, h<riala vtedy pn 
srdci pýcha: ako sa t áto myšlienk~ ujala! 
Co koncert to premiéra slovenskeJ sklad
by, ktorá 'sľubuje byť výzl?-a~á, aleb~ 
slovenská premiéra cudzeJ vyz.namneJ 
skladby!! A to sa ešte plánú'Val týždeň 
súčasnej hudby navyše!!! 

Nuž, 8. apríla s_a slávnos~n~ zača_l_o. 
Pll1of. Moyzes otvorJ.l slávno~ti .uvodnym 
prejavom, zazneli slávnostne tony Sme
tanovej Libuše . . . A to bolo v podstate 
všetko. Nejde nám do hlavy: prečo _sa 
apr!lový abonentný cy<klus filharmomc
kých koncertov volá Bcr:'atisla~~~é hudob
né slávll1()5ti keď sa ničím nehSl od ostat
ných? Aké-také zdanie mimOiriadn_?sti d;?
dali iba na dvoch koncertoch skor rl;ls!
vé bliklan:ia a <pohyby televí·znych kanuer; 
to je však na festival m~lo. A. posledny 
symfonický koncert, ktorý sa uz nezmes
til di filharmonického abonmánu, bol tak 

zle propagOIVanÝ, že je priam. zázrak;, ak 
návšteva neb ola katastrofálna. A px1to~ 
to bol jeden z mála koncertov naozaJ 
fesbiv·alových. Festival sa pa-edsa neuspo
:raduje pre niekoľko zainteresova·~ých ľu
d! ktorí majú prístup k matenálom a 
teda vedia, že rozhlasový orchester h rá 
7. mája Lutoslawského. 

A tak zbožmé želailliÍ.e nás všetkých, aby 
Bratislava mala hudobné slávnosti, ~toré 
by priťahovali pozornosť . ~o~a 1 za 
lwanicami, bolo zl-ou organizacloU a po
hodlnou dramaturgiou (spolu so zmen~
mi programu) pre tento rok pochovane. 
Ziaľ skúsenosti hovoria, že zlý štart sa 
veľ~i ťažko napráva, neprináša zisk, ale 
swty. Iba mimoriadne v,eľké ?~dšenie , 
môže takto neslávne začatu trad1om udT
žat pri živote v.iac ako jednu sezónu. 

Ak sa po2lrieme na koncerty podrobne, 
sk·onštatujeme, že iba málo ~- n~ch malo 
punc koncertov festivalu. Vačšu~u, ch~
rakterizuje bežný program a beme vy
ko:ny. 

O vodn ' koncert 8. a 9. apríla: koncert Slovenskej fiLharmónie. Progra;n: B. Sme
tana: Pr~dohra k opere Libuša, - s. Rachmaninov: 3. koncert pre klavtr a ~ches
ter, _ A. Moyzes : 1. symf ónia D dur. Dirigent: dr. Ľ. Rajter, sólista: Mtchael 
Ponti (NSR). 

Ovzdušie slávnosti navodila predohr_a 
tk Libuši. T'ľocha nesmelo podaná! naJ
mä v miestach zapojenia žestoveJ har
mónie zvukove menej pevná, llšila sa 
znaän~ od všetkých nahrávok, ktoré po
známe. Bolo potrebné uvedomiť si, ~e 
ide o Simetanove dielo, v ktorom Je 
sklryté najviac pátosu; je otázne, či vec
nejšie podanie tejto par e~cellence ro
mantickej hudby je tu na rrueste. 
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z tohto hladiska štýlove oveľa čistej
šie vyznel Rachmaninov, 3. klav~rny kon
cert i keď romanti,cke apass1onato v 
rrorri je dovedené až do nepochopite.Inosti 
a z dnešnéhO ·pohľadu mu dáva p~c 
určitej jednowámostl. · To nakoniec zva
dzalo i sólistu M. Pontiho k ~nter:pre: 
tácii v ·stále mačne vypätej zvukoveJ 
.rovine, ktorá mu neumofuHa rozvinúť 
šir šiu úderovú škálu. Iba tam, kde mu 

'• 

skladba umožni·la túto rovinu opustiť, 
mali sme moinost obd!ivovat jeho žiarivý 
tón, najmä vo Vlrclmom registri a jemný 
závoj pasáži v pianissime. 

V podstate navoromantické ovzdušie 
otváracieho koncertu doplnila l. symfó
n ia Ale~ndra Moyzesa o novšie prvky. 
Pnitom, že ide zrejme o vyplnenie urči
tej štýlovej medzery v našej národnej 
hudobnej kultúlre, nie je dielo histotizu-

JUCe: naopak, spája tradiciu so všetký
mi výdoby,tkami čias, v ktocych vzn1kla,. 
a llite patrí k najživotmejšlm Moyzesovým 
dielam. V podani dr. Rajtera zaznela 
s ži.velným spádom a muzikantským :roz
letom, ktorý však mal tienistú stránk u 
opäť v trvalom zvýšení zvukJOvej hladiny; 
na rozdiel od Rachmaninova táto skladba 
poskytuje možnosti bohatšej zvukovej di
ferenciácie, čo by bolo pOitlrebné využiť. 

15. a 16. apríla: koncert S~ovenskej filharmónie. Program: W . A. Mozart: Serenáda 
pre 4. orchestre, - L . van Beethoven: Koncert p.re husle a orchester D dur, ~ 
Alexander Obradovič: Prelúdium a fúga pre sláčikový orchester, ~ Ottorino Res
pighi: Rímske pínie. Dirigent: Djura Jakšič (Juhoslávia), sólista: Berl Senofski (USA). 

Namiesto ohláseného 0-Sbra Danona 
viedol tento koncert Djura Jakšäč, prav
da, s vlastným programom, ktorý sa Hšil 
od proponovaného programu Dan.onovho. 
Svoj jemný :mnysel pre štýlovosť prejavil 
tento mladý juhoslovanský dir.igent už 
v úvodm.ej Mo:mrtovej serenáde, kde zdô
raznH prvtky jemného humor:u. Ojedinelé 
intonačné kazy nenarušili svieži dojem 
z rnuzikálm.ej súhry štyrooh orchestrál
nych skupin. Nemenej dobrým partnerom 
bol americkému huslistovi Berlovi Sena.f
skému v Beethovenovom kOIJlcerte. T u 
sa dobre prispôsobil jeho tempovéhu po
ňatiu, pričom však najmä v prvej časti 
skladby bolo výsledkom toho 1xocha roz
vláčne podanie, kltoré v orchestrálnych 
medzihrách trocha sploštilo plastičnosť 
zvuku. Oklrem spomínanej výhrady proti 
tempu prvej časti 1xeba výkon sólistu 
hodnotiť ako veľmi precízny, muzikálny 

a detailne premyslený, ktorý síce nestr
hol svojou bezprostred:n.ostou, no zane
chial veirni silný dojem osobného pre
javu. 

P.relúdium a fúga A. Obradoviča za
zneli nesporne v technicky doleonalom 
prevedení, no sama skladba je napriek 
presnému kompozičnému mysleniu málo 
invenčná a vo zvuku sa skôr pridržiliva 
toho, čo už bolo dosiahnuté, než aby 
!I~ozvljala samostatnejšiu predstavu. Naj
väčším výkonom koncertu zo strany di
rigenta aj orchestra boli ResJ?ighiho Rim
ske pínie, skladba dokonale zvukovo po
sadená, nesená v impresionistickom d u
chu. Všetky jej zvukové finesy, vrátane 
nai'V'ne :naturalisbic,kého siávičieho spevu 
z gramofótno:ve j platne, v pr emyslenej 
gradácH presvedč1vo vyzneli. Bola to 
jedna z najúspešn~ších kreácií celého 
cyklu. 

22. a 23. apríla: koncert Symfonického orchestra Cs. rozhla.su Praha. Program: 
Dezider Kardoš: 5. symfónia, - A. Dvofák: Koncert pre husle a orchester, 
Cézar Franclc: Symfónia d mol. Dirigent: A lois Klíma, sólista: M ilan Bauer. 

:Rremiéra Kardošovej 5. symfónie bola 
jednou z mála uskutOČIIlených premiér, 
pvoponovaných v pôvodnom p láne sláv
ností. Ťa~o hodnotiť úroveň prevedenia 
novej skladby: niet pochybností, že or
chester i dilli.gent venovali skladbe ma
ximum pozornosti; porovnávacie meradlo 
na interpretáciu zatiaľ nemáme. Skladba 
(ako som bol i:nfo=ovaný) využíva vo 
svojom konštrukčnom pláne teolmiku ra
du. Zvukový výsledok však nie je od
lišný od predošlých Kardošových diel, 
autor zostal verný svojmu jazyku. Ba na 
prvé počutie i tažlko obj.aviť nové zvu
kové pr.vky, k toré by bol Kardoš u ž 
predtým nevyužíva!. Výsledná koncepcia 
sa bliži u Kardoša už známemu neokla
sicirujúcemu duchu, v inštrumentácii po
kračuje v línii začatej Koncertom pre 
·orchester. Frapantne novým prvkom je 
iba sympatici{á stručnosť vyjadrenia, ve-

dúca k oveľa koncíznejšiemu preja vu, 
než na aký sme u Kar.doša zvyknutí. 

Málo kvalitný nás1woj skreslil do ilstej 
miery . veľmi pelrný výkon br~tislavského 
huslis-tu mladej generácie Milana Bau
era. V dôsledku tejto skutočnosti bol 
jeho tón značne subti1nejšl, ako by ne
raz orchestrálm.a sadzba Dvoi'ákovho kon
certu vyžadovala (najmä v tomto doko
nale znejúcom orchestrálm.om podan!) a 
tam, kde bolo potrebné prekonávať p l- ' 
nejší orchestrálny zvuk, bol nútený for
sírovať. V podstate však ná jeho výtkone 
21aujala predovšetkým premyslená kon
cepcia, precízna artikulácia .každého zvu
kového· detailu a tam, kde m u to or
chester umo:fulil, Vll'elý, ly.ri.cky zafarbený 
tón. Dirigent A. Klíma sa ako sólistov 
partner neukázal v nájlepšom svetle: ne
s ledoval sólistu dosť pružne, takže mies
tami iba pohotové prispôsobenie zo stra-
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ny sólistu zabránilo vážnejším kazom. 
súhry. 

F.ranckovu syrrúóniu posunul Klíma 
voľbou nepevného t empa v ok!ra jových 
ča,stia.ch do romam.tickej polohy, ktorá 
sa z dnešných interpretačných hľadísk 

javí ako me<nej únosná. Do značnej mie
ry sa t}lll pripravil o žiadúci kontrast 
!'O strednou časťou. Porovnanie s vec
nejšími interpretáciami tejto skladby, 
ktoré už odzne!Ii v Bratislave, vyzniev a 
v neprospech jeho poňatia. 

25. apríla: koncert Symfonického orchestm čs. rozhLasu BratisLava. Program: 
PierTe Moulaert: Sekvencie, - Wojciech KiLar: Riff 62, - Peter KoLman: Monumento 
per sei miHoni, - Arv o Pärt: Perpetuum mobile, - Josef Haydn: Symfónia B dur 
č. 85. Dirigent: Andrzej Markowski (Por sko). 

K'Oncert prevažne zameraný na novú 
hudbu bol uzavretý štýlove veľmi kon
t-rast ujúcou Hay dnovou symfóniou. Nie 
j e možné hodnotiť tento d ramatUII"gický 
krok zápocne, ne·ch už je kontrast ako
koľvek prikry. Predovšetkým sa tu uká
zala mnohostrannosť a pohotovosť diri
genta, keď po sérii skladieb z oblasti 
novej hudby šarmantne a štýlove pred
niesol Haydna. N eproblematická Haydn o
va symfónia bola vítaným osviežením 
i pre obecenstvo tým skôr, že Haydna
v a hudba t iež nie je v Bratislave častým 
zjavom; pôsobilo to ako zámerný, plá
novaný prídavok, vďačne prijatý. Napo
kon nesmieme zabudnúť ani na výchovný 
moment: mnohí poslucháči si vypočuli 
celý pre nich nezvyk lý program iba pre
t o, aby sa dočkali "svojho" Haydna. 

úvodná skladba P. Moulaerta nepatrí 
-do oblasti novej. hudby : nesie sa v tra-
-dičnom duchu, zafa'ľbená postimp:resio-
nistickým myslením. Nie je ani invenčne 
m imoriadna ; v programe zohrala úlohu 
Ú\'odného clell1entu sústredenia rovnako 
pre hráčov ako pre obecenstvo. Ani Pea:-
·petuum m obile estónskeh o skladateľa 
Pärta po prestávke. uzatvárajúce sériu 
skladieb Novej hudby, neprinieslo VÝraz
nejšie invenčné prvky. Stereotypný ryt 
mick~· ob r'lzec, ktorý je zá}dadom vy
klenutého zvukového oblúka od minima 
cez maximum spät, je skôr vys kúšaním 
určitej technickej možmosti ako uceleným 
:a svojráznym umeleckým prejavom. 

Co ako sa pri prej'll!VoC:h Novej hudby 
zvylrne hovorit o experimentoch, ostatné 
~kladby - K.ilarov Riff a KIQJmanove 
Monumente štádium experimentovania 
zreteľne prerasta jú. Tu už m áme do či
nenia s vyhram.eným umeleckým p.reja
vom, s dielami, ktoré sú vyznaním. Tvr
dé zvukové kontrasty u Kilara spolu 
s mnohotváirnym rytm om vytvárajú svoj
rázny zv ukOVÝ proces. Zdá sa, že napr iek 
veľmi prec!znemu prlstupu poľského di
rigenta, ktorý je v oblasti interpretácie 
Novej hudby nesporným odborníkom, prí
stup orchesbra k tejto skladbe bol dost 
nesmelý a rozpačitý, takže skladba ne
mala tú údernosť, akú poznáme z poľ
ských nahrávok. Be:zlprostrednejš! bol prí
stup ku Kolmanovej skladbe. Pravda, 
zvukové k ontrasty sú tu decentnejšie, 
rytmický plán nevyžaduje takú bezpro
strednú živelnosť. Bremyslená konštruk
cia štruktúry skladby - s hromadením 
dramatického napätia, ly!ľikou osamote
ných t ónov v strede a reprízou drama
tického ovzdušia, smerujúcou ku kóde, 
v ktorej unisono huslí a viol prináša 
expresíVInu melódiu v duchu synagogál
neho spevu, tak primo kontrastujúcu s 
celým predošlým procesom - nemôže sa 
minút úči.nlrorn a stavia túto skladbu oo 
skupin y najsHnejších skladiep mladých 
s lovenských skladateľov. Iba na začiatku 
reprízy zvolený postup akoby trochu zdr
žiaval spád skladby, azda väčšmi, ako 
a utor zamýšľal. 

29. a 30. apríla: koncert Slovenskej filharmónie. Program: Ilja Zeljenka: Osvien
-čim, - P . .Hindemith: Filharmonické variácie, - L. v an B eethoven: 3. symfónia. 
Dirigent: dr. Ľ. Rajter, recitácia J. Pántik a P. J ezný. Spoluúčinkoval Spevácky sbor 
S~ovenskej filharmónie. 

Kancext k{XIlečne prin-iesol bratislavské 
uvede<nie ·zeljenkovej skladby, na ktoré 
srne tak dlho čakali. A ukázalo sa, že 
j e to dielo, ktoré mohlo čakat; nestra
tilD nič zo svojej aktuálnosti a pôsobi
vosti, lenže na druhej strane Bratislava 
tým stratila primát v jeho uvedení. Tak 

možno, žiaľ, písat, že oproti pražskej 
namávk e sa bra tislavsk é uvedenie nieslo 
skôr v meditatívnej rovine, nezdôrazňo
valo natoľko dramatické v rcholy sklad
by. Pl·ejavilo sa to v orchestrálnej zlož
že, n o n a jmä v r ecitácii, k de vý·raz J . 
Pántri.ka, interpréta väčšieho recitačného 

Hanušov a Pochodeň Prométeov a v ND Praha Foto: dr. J. Svoboda 
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partu, trpel UTčitou nivelizáciou a jeho 
wcholy zanikali vo wcholoch orchestra. 
Myslím, že maLo byť premyslenejšie rie
šené i vo2liiliestnenie repvodukto:rov, aby 
miesta predpokladajúce zapojenie tech
niky a tým vzn~kajúce stereoefekty vy
zneli v celej sále rovnamo pLasticky (napr. 
.balkÓin bol po tejto stlrán!ke hluchý}. 
Veľmi pôsobivé ovzdušie vytváJralJa sbo
rová zložka, po mterp:retačnej stránke 
zapojená do celku naj.premyslenejšie. 

Napriek tomu, že nasledovala známa 
skladba P. Hindemitha, dramaturgický 
vrchol bol na začtatku koncertu. Hinde-

mi.thove vanaCle napriek dokonalosti 
•roompoziónej predstavy a napriek tomu, 
že i orchestrálne boli najzvládnutejšou 
skladbou, príliš skoro priniesli diametrál
ne odlišné ovzdušie - čím sa oslabilo 
vyznenie Zeljenkorvej skladby i vnímanie 
Hindemitha. Je to dmmaturgický lapsus, 
ktorý by sa nemal opakovať: nie vždy 
musí uznané dielo vyZillieť silnejšie ako 
novinka! Rovnako ani BeethovenQIVa Ero
ica nepri,spela ku gradácii: Ako keby tr
pela únavou (najmä v piatok} a nesú
stredenosťou v oa,chestrá'lnych nástupoch_ 
P~áve v tejto symfónii sme od dr. Raj
tera počuli už lepšiu Jcr-eáciu. 

7. mája: koncert Symfonického orchestra Cs. rozhlasu v Bratislave, spoluúčinkova~ 
Spevácky sbor Slovenskej filharmónie. Program: Jan Klusák: Variácie na Mahlerovu 
tému, - Ján Zimmer: VI. symfónia "Improvisatta", Witold Lutoslawski: Tri poémy 
na básne Henri Michauxa. Dirigenti: Bystrík Režucha a Ján Mária Dobrodinský. 

Záverečný koncert cyklu festivalových 
symfonických lroncertov bol po drama
turgickej stránke najobjavnejší a naj
zaujímavejší. Imšt1nk1: bratislavského na
ozaj hudobného publika ho aj objavil, 
napriek priam katastrofálne zlej propa
gácii ( aik!O keby niekomu záležalo na 
fiasku práve tohto koncertu!}. O čo väč
šia mohla byť návšteva, keby s•a mu 
venovala po propagačnej stránke aspoň 
taká pozomosť, alm amatérskemu Olľches
Vľu maďarských žele=iôarov! 

úvodné variác·ie Jána Klusáka ťažia 
rz príkreho kont!1asltu medzi romanticky 
sentimentálnou Mahlero:vou témou a vec
nÝIITI srpracovaJIJ.Íiffi. Klusák sa tu ukázaJ 
ako výborný dramaturg kompozície s bo
hatou fantáziou: skladba je sústredená, 
ce1kom postráda vontkajšie efekty, ale od 
začiatku do konca drží poslucháčovu po
zornosť svojím premen1i.vým procesom a 
myšlienkovým bohatstvom. Dirigent i or
chesterr- presvedčivo podali skladbu a spo
lu s autorom dosiGJhli 2laslúžený úspech. 

K!ontmastom bola nasledujúca VL sym
fónia Jána Zimmera. Jeho hudbu možno 
lidentifikQIVať na prvé počutie: je to ne
spame prejav štýlu vy.hraJIJ.enej osobnosti, 
no na druhej strane si nezastierajme, že 
najmä rytmické m.tináta, ktoré dodávajú 
skladbe dravý spád, poznáme už v pr es
ne tej istej stereotypnej podobe z via
cerých Zimmerových skladieb. Nazdáva
me sa, že skladateľ takej umeleckej po
tencie by sa mohol lepšie vyhýbať ne
bezpečenstvu manierr-y a hľadať iné mož
nos,ti stvárnenia. Tým skôr, že sa vydáva 
na s ympatickú cestu objavovať nové ob-

zary pre s·voju hudbu. Nečudo, že sa pri 
.tom nevyhne mnohému úskaliu, prame
n:Lacemu najmä z neuj·asnenosti koncep
cie Novej hudby. Nič za to, že skladba 
má podtitul "Improvisatta", ktorý je tro
chu paradoxný v spojení s pojmom sym
fónie; v programovom bulletine sa píše 
o využití sonátovej formy, hoci "neapli
kuje túto zákonitosť presne". To azda 
najlepšie vystihuje situáciu: je možné 
neaplikovať presne určité schémy (tie sú 
nap~Ylron iba mŕilvou abstrakciou z živej 
hudby}, ale zvolené zákonitosti nemožno 
ap1i'kovať i.lnáč ako prísne! Breta symfó
nia pôsobí štýlovo nejedno-tne (exkurzia 
.do- starej hudby v II. časti} a celkove 
nesústredene, všetko tu chce byť niečím 
z toho, na čo sme v symfónti navyknutí, 
a súčasne t ým byť nechce. Skladbu sme 
poc.uli v precíznom a vitálnom podaní, 
no ani to nestačilo zabrániť ku koncu po
klesu pOOJo:rnosti. 
Oceniť v)rznam Lutoslawského Troch 

poém by si vyžiadalo obsiahlu štúdiu. 
Je to hudba, ktorá kompltkovaným, až 
zmäteným prelínaním zvukových prvkov 
dokonale vyjadruje duchovnú atmosféru 
človeka 20. stoDOčia. Naprosto netradičný 
prejav je natoľ:kJo strhujúci, že napriek 
zjavným počiatočným rozpakom niekto
rých poslucháčov súrh ol obecenstvo, ktoré 
si vynútilo opakovanie druhej časti (Le 
grand combat}. Koncert odbúral aj mno
hé predpojatosti voči serióznosti aleato
rickej kompozičnej metódy, ktorá je tu 
použitá: celkový dramatický spád je· 
mvnaký ako na autentických poľských 
nahráV'kach za účasti autora, odlišnosti 

..... Z inscenácie Straussovej operety Tisíc a jedna noc v ŠD Košice Foto: J. Béreš. 
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sú iba v málo postrehnuteiných detailoch. 
Treba preto ocenit precímost naštudo
vania tejto tak nezvyčajnej skladby zo 
strany orchestra, hoci istá nedisciplino
vanost jednotlivých členov sboru (kto
rým Zirejme problematika Novej hudby 
je dosial nepochopiteJná) zapríčinila nie
ktoré neistoty v prejave, najmä vo vypä-

Komorné koncerty 
S potešením konštatujem, že hoci na 

podujatiach BHS komorného rázu vystú
pilo pomerne málo zahraničných umel
cov, boli to olm:-em malých výnimiek prá
ve vystúpenia československých umelcov, 
ktoré dosahovali najvyššiu úroveň a ma
li najväčší oh las. 

tých miestach, kde nám trochu chýbala 
tá zvuková intenzita, na akú sme u toh to 
sboru navyknutí. Zásluha o prvé sloven
ské uvedenie tejto svetovej významnej 
skladby však zúčastneným telesám aj ich 
di.rligentom zostáva a mala by im byt 
vzpruhou pre ďalšie inter1pretačné výboje 
na tomto poli. Juraj Pospí§il 

Co sa týka repertoárovej Irnie s vý
nimkou Tátraiovho a Slovenského kvar
teta moderna .bola zastúpená pomerne 
skromne. Prínosom boli štýlové jednotné 
programy (Bach Ružičkovej, Bartók Tát
ráiovcov, Liszt v podaní Var.ró). 

11. apríla 1965. Cembalový recital z tvor·by Johanna Sebastiana Bacha. Sólistka: 
Zuzana Rúžičková, Praha. Program: Johann Sebastian Bach: V. Francúzska suita 
C dur, Chromatická fantázia a fúga, Goldbergovské variácie. Prídavok: 3. Scarlattiho 
sonáty. 

Hrat celý program na čembalo a k to
mu ešte z t vorby J. S. Bacha si veru 
nemôže dovolit každý umelec. Výkon 
a veiký úspech Ružičkovej však do
kázali, že i takýto program, ak je pod
ložený vynikajúcim umením, udrž! poslu
cháča vo vnímavom napätl od začiat
ku až do konca. Hra tejto umelkyne 
mesie i tie najprísnejšie lm:-itériá; má 
neobyčajný pôvab, vynikajúce technické 
stvárnenie, vkus, zmysel pre registráciu, 
pre budovanie gradácii prostredníctvom 
sotva pozorovateJného zdržovania tempa, 
pre maximálne využitie mcY'.mosti čem
bala. Ci to už boli jednotlivé časti Fran
cúzskej suity, plné citu, hlbky, nad
šeného muzikanstva, spádu a elegancie, 
či hlbka a meditatlvnost Chiromatickej 
fantázie alebo mohutnost Fúgy d mol, 
či jedinečné, priam obdivuhodné poda
nie Goldbergovských variácii, známych 

ako jedno z najnálročnejších diel k láve
sovej literatúcy, česká umelkyňa im vždy 
vedela vtlačit pečat svojej výraznej ume
leckej osobnosti, zmysel pre živé, priam 
objavné podanie bachovského štýlu, z kto
rého každý cítil, že ho hrá s láskou, 
s porozumením, s neobyčajným vkusom, 
že má všetko premyslené a logicky zdô
vodnené. 

Tento koncert patril k najlepšie navští
veným. Ak mu treba niečo vyčítat, tak 
iba pomerne nízku kvalitu nástroja, kto
rého pedál miestami príliš k lepal, prepí
nanie registrov bolo dost počut, ku kon
cu trochu "popustilo" i ladenie. Zostáva 
nám iba dúfat, že v čo najkratšej bu
dúcnosti sa naše mesto zmôže na lepší 
koncertný nástroj s lm:-ajším, plnším zvu
kom a, samozrejme, s pohotovejšie reagu
júcim technickým vybavením. 

13. apríla 1965. Piesňový koncert. Vera Soukupová (Pr aha) - alt. Pri klavíri 
prof. Alfréd Holeček. Pr ogram: Claudia Monteverdi: Nárek Ariadny, Robert Sohu
mann: Láska a život ženy, op. 42, Petr Eben: Sest ľúbostných piesní, Jaroslav 
Ki'ička: Piesne severských noci. Prídav ky: Hugo Wolf: Z "Talianskeho spevníčka": 
Keď ty môj najmilší, Dvoi'ák: Biblická pieseň č. l , Obredores: 2 piesne a Bohuslav 
Martinú: 2 piesne . . 

Sólis·tka Ceskej filharmónie Vera Sou
kupová má oklrem vynikajúcich hlaso
vých a intelektuáLnych dispozícií navyše 
i magické čaro osobnosti, ktorým si pod
maňuje svojich poslucháčov. I keď by 
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sa na pwý pohľad mohlo zdat, že veľký 
hlasový fond ju predu.rčuje stvárňovat 
dramatické, her oické postavy (napr. Da
lila), je Soukupová vynikajúca, jedinečná 
a nenapodobiteiná v interpretácii piesní. 

l 

Svoj zrelý prednes, neobyčajné bohatstvo 
fantázie, veľký dynamický i h lasový roz
sah so vzácnou kultivovanostou skvelej 
techniky využíva v neobyčajnej m iere 
i v prednese piesni. 

Povesti, ktorá Soukupovú predchádza
la, kritikám v dennej i odbornej tlači 
svojim bratislavským vystúpením nezo
stala nič dlžná. K veľ>kým kladom jej 

vystúpenia patrí i fakt, že celý iľepertoár 
koncertu spievala v ori~áli (či už v ta
lianskom, španielskom, francúzskom, ne
meckom alebo českom). 

Altistku spoľahlivo, citlivo, zvukove 
vzácne vyvážene sprevádzal prof. Alfréd 
Holeček s dobre vypracovaným, technic
ky dobre zvládnutým klavírnym partom. 

19. apríla: Klavírny koncert z diel bratislavských skladateľov. Klaví rne duo: 
Sylvia a Rudolf Macudzinski. Program: Johann Nepomuk Hummel: Velká sonáta 
As dur, op. 92 (pre klavír na 4 ruky), Franz Paul Rigler: 6 klavírn ych skladieb, 
Ernest Dohnányi: Passacaglia - Allegro fugato, Franz Schmidt: Toccata, Alexander 
Albrecht: Scherzo pre 4 r uky, Humoreska na d va klavíry. 

. Skoda, že na koncerte nevystúpil aj 
pôvodne ohlásený huslista Mikuláš Je
línek, pretože program výlučne klavír
nych skladieb pochádzajúcich či pôso
biacich v minulosti v Bratislave bol prí
ť~liVÝ skôr pre odborníkov (i o tom by 
však bolo možné diskutovať) ako pre 
priemerného diváka. 

B1ilantná úvodná Hummelova sonáta 
by bola zniesla i jemnejšie, kultivova
nejšie stvárnenie sekundového partu (Ru
dolf Macudzinski). Ako na svoju dobu 
pomerne vyspelé, invenčne dosť zauj íma
vé s·v~eže dielo zapôsobilo 6 klavírnych 
skladieb od RigJ.era (Hummelovho učíte-

ľa) v sólistickom, i keď veľmi akademic
kom podaní Rudolfa Macudzinského. Po
merne jednoduchá sadzba skladieb pre
zrádza, že sú inštruktívneho zamerania. 
Pek!nou melodikou a sv1ezou invenciou 
upútala najmä štv·rtá skladba Alla Po
lacca. 

Romantickú, bvavúmu virtuozitu, zmy
sel pre budovanie dynamickej formy uká
zali interpreti pri podaní Dohnányiho. 
Toccate bachovského razenia od Schmid
ta chýbal v podani Macudzinského väčší 
spád a b~rostrednosť najmä zásluhou 
opatrného zdolá:vania skokov. 

20. apríla 1965. Komorný koncert In memoriam Béla Bartók. účinkovalo: Tát
raiovo kvarteto (Budapešt): Tátrai Vilmos, Szii.cs Mihály, Konrád Gyorgy, Banda Ede. 
Program: B éla Bartók: Sláčikové kv artetá VI. (z roku 1939), III. ( z roku 1927) 
a V. (z roku 1934). 

Vystúpenie Táwaiovcov bolo jedným 
z dramaturgicky najpriebojnejš!ch a naj
zaujímavejších komorných koncertov 
BHS. 

Umenie tohto súboru sa nezakladá na 
takej precíznosti, kultivovanej rafinova
nosti, ideálnej jednotnosti až dokonalost i, 
aké sme obdivovali u Parreninovcov. 
Nechcem tým tvrdiť. že ich súhra či 
intonácia alebo technika nie sú vari dos
tačujúce, no Parreninovcov sotva niekto 
v budúcnosti preVÝši. 

Na umení T átraiovoov upútalo nadše-

nie, bezprostredná muzikalita, hlbka vý
razu , iskrivý temperament typického ma
ďarského ~razenia, miestami zachádzajúci 
do určitej hrubosti, ktorá však neraz 
zodpovedala reprodukčným požiadavkám 
bartólrovského slohu. 

Program, pozostávajúci z troch kvartet, 
kládol na obecenstvo (i na interpretov) 
zvýšené n ároky, čomu sa umelcii snažili 
vyhnúť zmenením chronologického po.ra
dia jednotlivých skladieb, aby na záver 
začlenili pomerne n~jmenej výbojné, 
najviac klasickému vzoru sa blížiace V. 
kvarteto, čo treba schváliť. 

27. apríla. Koncertná sieň Slovenskej filhat·mónie. Koncer t Slovenského komor
ného orchestra. Umelecký vedúci: Bohdan Warchal. Program: Jii'í Benda: Sinfónia 
B dur, č. l, František Václav Míča: Sinfonia D dur (Styri živly), Wolfgang 
A??:~deu~ Mozart: Divertimento B dur (Kochel 137), Henry Purcel: Suit a pre 
sl.actko_vy _orchester č. 10, A rcangelo Corelli: Concerto grossa, op. 6, č. 7 a Vivadli: 
Smfonta c. 2, G dur. Prídavky: Mozart: Divertimento D dur, I . čast a finále. 

Komorné koncerty BHS by sme si azda 
nevedeli predstavi! bez vystúpenia War
chalovcov. Ich brilantná virtuozita, vy
nikajúci zmysel pre štýl, kultivovaná dis-

dplinovanosť, jednota v ťahoch sláčikov, 
vyspelá muzi·kalita, vrúcnosť a Iahkost 
prejavu sú výsledkom viac ako štvorroč
nej svedomitej práce, ktorá predchádza 

275 



ikaždé ich vystúpenie. škoda len, že pre 
náhle ochorenie violončelis1ru Jozefa Si
kOIIU vy-padol z programu Vivaldiho vio-

\ 

lončelový k0111cert (ná\hradné skladby: Mí
ča a Vivadli). 

2. mája. KcYncertná sieň Cs. rozhlasu, Komorné matiné Slovenského kvarteta. 
( Aladár Móži, Alojz Nemec, Milan Telecký, František Tannenberger.) Program: 
Jozef Haydn: Sláčikové kvarteto, op. 64 Škovránčie, Oto Ferenczy; I. sláčikové 
kvarteto, Maurice Ravel: Sláčikové kvarteto F dur. Prídavok; Bartók: Pizzicato zo 
IV. sláčikového kvarteta a ďalšie. 

Ďalší domáci súbor uviedol - podobne 
ako SKO - program :ZJO svojho kmeňo
'Vého reperctoáru. Zdá sa, že umelcom išlo 
predovšetkým o demonštrovanie svojich 
najlepších interpretačných výsledkov. 

Po klasicky vyváženom Haydnovi Za 
naj-väčší prínos programu pokladám nad
šené, plnokrvné, farbito$-tou a náladami 
priam hýrtace, jedmečné - zo stramy 
skladateľa aj interpretov - vystavané 

Ferencz)"ho kvarteto, kitoré nesporne sto
jí na jednom z prvých miest v sloven
skej koncertnej literatúre tohto d!ľUhu. 

I keď sme si pri interpretácii Ravela 
opäť spomenuli na Pa~rreninovcov, zmy
sel pre kultivovaný zvukový prejav, 
'VtlÚcne poetické ča-ro slovenských umel
cov vyvážilo, a.J.ebo sa aspoň blížilo k " 
mnohým prednostiam :tirancúzskych umel
cov. 

4. mája Koncertná sieň SF. Klavírny recital. Mária Varró (Kanada). Program: 
František Liszt: II. PolcYnéza Es dur, 6 etud podľa Niccolu Paganiniho, Bénediction 
de Dieu dans la soritude, Sen lásky As dur, KcYncertná etuda, Funérailles. Prídavky: 
Franz Liszt: Ccmsolation .Des dur, Fryderik ·Chopin: Etudy c mol, op 25 a Ges dur, 

Pos!edný komol'Jlý koncert bol jediným 
klavlirnym recitalom festivalu. Maria 
Varró je odchovankyňou francúzskej šlro
ly a ako jedna zo žiakov posledného 
Lisztovho žiaka Sarauera ukázala, že jej 
naturelu je Lisztov romantický klavírny 
sloh dôverne blízky. Uplatnd.la sa najmä 
v úsekoch, kde mohla použiť svoj zmysel 
pre hlbavú, lyrickú náladu ( diruhá polo
vica programu). a jej hra bola vďaka kul
tivovam.e diferencovanému úderu (fran
cúzska škola!), noblese i wúooemu citu 
skutočne na výške. ŽiJaľ, vo virtuóznych; 
vá.šinilivo vy>pätých partiách však nadmer
ná dávJm temperamentu a s tým súvisia
ce zveličené tempá (na ženu skutočne 
obdivuhodná bravúma technika) i veľké 
gradačné schopnosti mvin<H<i početné pa
mäťové lapsusy, "mazanie" neoistú hru, 
menenie tempa uprostred skladby a ni-

čím neodôvodni-teľné nadmerné používa
nie pedálu. 

Po úv-odnej II. Polonéze by som v reb
ríčku úrovne paga:ni'110vských etud posta
vil na prvé miesto tremolovú a oktávovú 
e1rudu. Dve ďalšie štúdde (La Campanella 
a Vivoo E dur) trpeli do zna~nej miery 
111ečistou hrou a pomerne častými pamä
fJovými zakolísandami. Po trošku agogic
ky rom:iklanej a technicky pre príliŠI!lé 
tempo miestami málo brilantnej La ahasse 
posledným variáciám a mol celkom chý
bala l. vaaiáoia (pianistka ju jednoducho 
vynechala). R·uši<vo pôsobili tempová ne
vylľovnanosť, neodôvodnené, no pre od
bOľ!llík:a pochopiteľtTié ,"naberanie dychu", 
•hroničiace priam s menšími generálpau
zami (6. variácia) a prehrešeniamd. proti 
čistote hry. 

Vlado Cížik 

Rakúsky jazz v Bratislave 
Pre ptiaznivé zemepisné danosti, bra

tislavskí jazzofili sa už dl\hší čas inten
zívne zaujímajú o jaz:zJOvé d ianie v Ra
kúsku. Je známe, že v tejto krajine 

· jazz nemá dobrú pozíciu a v malých 
.hudobných žánroch je Viedeň ešte vždy 
pod vplyvom operetnej tradície. Preto, 
i keď sa tu narodiLo niekoľko význam
ných jazzových hudobníkov, väčšina z 
nich opustila vlasť a pôsobí najmä v NSR 
(Hans Koller, Ka rl Drewo) a tiež v USA 
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(napr. svetoznámy klavirisita J. Zawirnul, 
člen sexteta J. C. Adderleyho). Skutočne 
svetov;ou kapadtou r akúskeho jazzu je 
klavirista l!'d edrich Guida, kto!ľý sa však 
väčšinou venuje klasickej hudbe a na
hráva s príležitostným All Stars orches
trom v krt:orom sa sólisticky uplatňujú 
najm'ä hudobníci iných krajín. 

Jazzová hudba je slabo zas,túpená vo 
viedenskom rozhlase (exis;truje hm jedna 
pravidelná !ľelácia Jazz vor Mitternacht) 

a v televízi (po viacnočnom ignorovaní 
-od začiatku tohto roku každý druhý pia-
-tok vysielajú filmy z NewpO!ľ,tského fes-
tivalu z r. 1959). 

Zo si,tuácie vyplýva, ·že podobne ako 
na Slovensku i v Rakúsku ťažisko jaz
:zového diania spočíva na amatérskych 
formáciách. Tieto vystupujú i v troch 
viedenských jazzových kluboch (dva tra
<li6né, jeden moderný). Rakúski hudobní
ci sú organizovaní v Jaizov.ej federácii, 
ktorá každo!ľočne USiporadúva vo Viedni 
ama.térsky festival. Zaujímavé je, že kon
certy popredných ametických s-krupín sa 
tu často odohrávajú v poloprázdnych 
sá[ach, no amatérsky festival je vždy 
naplnený do posledného miesta. Na toho
ročnom festivale (vo februári) vystúpil 
i Traditi-onal Club z Bratislavy, čo je 
vlastne začiatkom spolupráce medzi obo
ma mestami v tejto oblasti. 
Ďalším k,rokom bol koncert víťazov 

festivalu v Bratislave. V štúdi,u mladých 
a na koncerte v PKO vystúpili Barrel
house Jazz Band a Josel Trio. Prvá 
skupina sa ZMPeriava na interpretovanie 
trarličného jazzu na vcelku priemernej 
úrovni. Sólisti sú síce invenčne vyspelí, 
prejav skupiny nepostrádal ja·zzové cite
nie, no ná!ľočnejšich poslucháčov rušili 
-technické kazy, jednotvárnosť v dyna
mike a štýlová neujasnenosť. Moderné 
combo Josel Trio však zanechalo jed
n-označne priaznivý dojem. Nástrojové 
zloženia tria - trombón, basa, biede -
je a2lda ojedinelou ralľi"bou a ani samotní 
členovia tria nepočuLi ešte žiadnu na
brávku v tomto obsadení. T11ombón sa 
totiž nepovažuje za vhodný na funkci u 
jediného sólového nástroja. Vedúci sku
piny Rudi Josel dokázal svojou neoby
čajne tvárnou hrou preklenúť objektív
ne obmedzenia nástroja. Bri·r odzene, hra 
v tomto ·obsadení kladie tiež veľmi veľké 
n ároky na k-ontrabasis·t u Antona Bern
thalera a bubeníka Manfreda Josela (brat 
Rudiho). Títo dvaja predviedli ukážku 
moderného · ·poňatia my ,ry-1.1Jr.Jckej sek
·cie. 

I>l"ávšteva rakúskych skupín mala i 
ďalší veľmi dôležitý aspekt. So skupina
mi totiž prišiel predseda jazzovej fede
rácie p. Johan F'ritz, kJtorý sa dohodol 
s predstaviteľmi MDKO, KDK a novo
založeného bratislavského jazzového klu
bu o konkďétnych možnostiach výmeny 
viedenských a bratislavských amatér
skych hudobnik!ov. Ro~"ovania vyzneli 
priaznivo, ukázalo sa, že výmena je 
výhodná p.re obe strany a zdá sa, že 
nič jej nestojí v ceste. Pre bratislav
ských hudobníkov by to znamenalo Uiľ
čite veľkú vzpruhu v ďalšej práci. I. W. 

l~~~ ~l~ 
T 

MÁ SLOVO 
PREHLIADKA KONCERTNÉHO 

UMENIA 1965 

Tóho roku bola jedenásta - a to je 
už celkom úc<tyih;odné číslo. Aik vezme
me do úvahy, že niekrtioré !ľoky nebola 
;na nej najlepšia návš.'Wva, že prakticky 
nebola alko celok vypredaná alebo neza
plnila do pos,ledného miesta ani jednu 
zo siení, kde sa uskutočňovala, mu
síme pri=ať ·usporiadateľom vytrvalosť, 
za ktorú sd zasil.úžia 'Pajväčšiu chválu. 
A .plľináša aj svoje ovocie. Hoci toho 
111oku nebola sieň nikdy nabi:tá, predsa 
záujem poslucháčov [p:ľesrahovaJ priemer 
návš•tev mnohýah runých k'oncertov a bol 
nezvyčajne vytrvalý. Preto úvodom vďa
ka za myšlienku usporiadať prehliadku 
II'ok čo rok, tVIľdohlavo sa k nej =ovu 
a Z'TIJOVU . ·VTaeať, pretože je :to jedna 
z nad.účinnejšíoh ciest, ako :poslucháčovi 
nainfikovať ~k na určitú akciu na jej 
praVidelný dátum i na d!ľUh prbg.ramu 
ktorý tu počuje. ' 

P~retože sme už navykinutí podliehať 
mánii výlročí a jubhlejí, aj tohoročná 
'prehliadika sa chcela ,;vytiahnuť" a k 20. 
'Výročiu lľeiPubLik.y pnipraviť pl'ogram ob
~~ášť hocl.notný a príťažlivý. Vlani sa 
predv,iedli diela neobVykil.ých obsadení. 
Akcia iste veľmi zaujímavá, no inteil"pre
ti sa právom ponosovali, rže pri takých 
skladibáoh nemôžu u!kázať :vždy to najlep
šie, čo vedia, Toho .wku im teda dali 
voľnú llíllku a každý si mohol zvoliť práve 
taíké ddelo, ktoré pre seba pokladá. za 
reprezentatívne a ku ktorému má naj
VIľelší vzťah. Aby však počet k'Oncertov 
nebol až priveľký (~dy je problé.."ll, aby 
sa na každého ušio), sús.tlredil sa program 
výlučne na sólistov (s yýnimkou záve
:reČiného s:bO!ľového koncertu). Komorné 
súbory majú napokon dosť príležitosti 
ukázať sa na tohoročnej Pražskej jar~ 
a zmerať si sily v medzinár10dnej konku
rencii, ,Jebo na fes1JiJvale sa vlast.11e u sku
toční malý fe.Stival sláčikových kvart-et. 
Podľa mojej mienky bolo veľmi zdravé, 
že umelci si voli1i svoj program celkom 
bez obmedzenia, lebo z tohto hľadiska 
môžeme na i'ch v ýkony použiť maximál
ne meradlá re predpokladu, že v naj
obĽúbenejších dielach ukážu svoje ma-
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xiJmálne možmoolti., ba máme právo -~r~
tať i 'Volbu skladby do ·cha~rak.teJ.1.Zacle 

íjemné slová, no priznajme si~ že po-:gr ť v Pa-ahe slovenskú skladbu Je, veľn;l 
u, tak isto české dielo (sučasne) 

ich inrter.pretačného typu. . . ov.zacne, a · b' lou w a . edvedené v Bratislave Je 1.e . . . -
VoJba programu. ~a~a našl~h _vvr:= 

&zov z najsympa!tioke)seJ s·tránkY, P 
hliadka ako celok pôS?bi naproQsto ~; 
'Vážene Tooosti.era S'VOJU poz~ost 
kllasilk~· m inulosti aj pritomnos~l. V ?To
grame chýba vari len expenm~táln?
tvorba, čo je všalc celkom poc~opitei~e, 
tpretože máloktorý umelec môze na Je
dinom diele takej povahy ukázať všet
ko oo IV'ie. Na to je .potrebn~ ~red~~ ~en 
väČšia p1ooha, ktorú niklto z učmku]uc;ch 
na prehliadke pre seba n~mal a vždy 

pr Mysl.ím že mlad šej generacn sa ta
~9~ žabomyšia dramatusrgia našich tat
lk~ musí vlidieť smiešnou. a ner<YZwlm~u. 
TohorOČillá prehliadka v P;ahe }!k za a, 
že iba spolupráoa je plodn,a a dava Pe:; 
spektivu pre ~reálne a vec.ne posudwvam 

hodnôt. " 1 
Osem prehliadkový~h koncert?v _za.,;~ o 

21 apríla v Dome umelcov p1esno"YJ? 
sa yllclom Melanchólia od Vitezslava Novafm NárodnÝ umelec Zdenek <?tava, spre-

' d. , F Rauchom zaskočil za ocho-
..... 1 s ..;.,..;,,.-.m že Jedinou a lebo vys.·u.pova ... ..,..NV , . 

najviac dvoma kQ·átJkymi skladbaml mu
sí vjslovd.ť a ukázať všetko, čo chce. -

. -«- ako boli vyberam Nie je ffil zn=ue, . · • · _ 
lei ktorí mali na prehliadke u cm 

ume ť • Podistým tu bola snaha dať po-
!:'~~ m ožnost naj:rô~e~ší.m ~elcom~ 

ážili """irodzene, aJ me záva:zky zav , ,_.. • . t . terpretov a na
termíny Uirčujúce Zl<y'O olll1 • cltliad-

kon i programova koncepcia pr E Pokladám však za velmi štastné, 
~ · , · Ciech, 1\11" ~~~!Vy a Slovenska ze UJT1e1Cl ~·~.. · · k · 
tu stúpili spoločne, že nebol mJ~ Y 
špe~lne ohraničený večer slo':ens~ych 
. etov alebo brmenských vilrtuozov. 
~~ertné umenie tt;u manif~stovalo .a~o 
jednoliaty celoik, nepodli~~j~c zbytoč~;= 
mu rozčleňovaniu n a tentar·la~ Je to . ~ 
leži.Jté a správne najmä preto, ze_ ne~znik-:
lo nebezpečie nacionáJ1nych kntériJ. p ,n 

, il:nom oddeľovaní sa totiž Ia~ko po
~~ stáva že vyrastajú "brnensk~ h;nez
dy" bratlsla<Vski géniovi~", "prazsikl ~a
grurl~lovia atď. A to je naTamne šloodhvý 
prtstup .pretože dnes sa 'V povahe ~~n
certného umeni•a uplatňujú jednostaJ m
ternacionálne meradlá. Roz~las, .platne, 
neobmedzené cesrovanie, de_slatky zahra
.nióných hos-tí množstvo záJazdov a ~-

é , • . h um' elcov nás ustavične nut1a n nas1~ 
1 

. . 
hodnotit komplexn~i m~ad rum, neopl
·at sa úspechmi mlestilleJ poovahy_, ktoré 
J 'ú dnes v odbore interpretácie cenu 
~:~amenajú nič viac ako ~zko _spolo
čenskú záleži<tosť. In~:eta~e maJst:r:ov
stvo je len jedino jedme a Je ľahostaJné, 

va zany · ' -- d 
relého Miloša Sádla. Ak stoJ1m~. ?re 

ák"m kt"""" u ž riadne prekroc1l sesť-.spev v ' v•J ..,...;~~' 'ť ko 
desiatku srne pripravení "" ...... _..un o 

ho?) 'a počúvať s vedomím Jeho dlho
~~ých predchádzaJ~dC!h . ~spechov. No 

Zdeňka Otavu· n ieco taike nebo~o po
~ebné Piria'odzene, objem hlasu Je .vy-

d.zen. y' rokmi no štýl, čistota t onu, 
me ' . · lpre prepracovanie detailov,_ Jemll>': ~y~e . 
dekadentnú príchuť lmpreslOmsti~c~ 
veršov - to všetko Otava dokonale cltll 
a dokázal vyspievať. Bol to štastný š!~ 
a ukázal, že rozpätie wcholov na~1~h 
ill1terpretov rohnluje celý ~~:ad gener:acll. 

PotVil:dil to aj prof .• R<_:tuoh, ~tory sa 
amom i jeho ponat1m ukazal ako 

:?~opnik. Hral totiž Bedrioha ~metanu 
Cyklus Sny Je to nemoderne, akoby 

- · · t ' hrať ' riam nepatrilo dtnes k boiil onu. . .. · 
~etanu. No mne sa na Rauchov~ pačl 

ráve to, že lide presv~čene za dl~c;'m! 
ktoré miluje, a riskuJe tak do . ur<;I_teJ 
miery nepopulámosť. A hral, ;?'mka~~co 

J.en malichenným mohl~ zava~a.ť :reva. a
~ie pamäti v posledneJ .časti). ~okaza: 
nehľadať večne opakovanu polkoQ;vu ~udo 

ť ktorá niekedy až hrozí urob1ť zo 
~etanu folkloristu. Ro:U~tic_ký vzlet 
Smetana m al, ale najdoleZiteJš:a . ~ola 
ucelenosť v:nútomej atmosféry každ~ _ca~l 
ti Mám dojem, že Smetana sa t~ .o JaV1 
rtaký moderný, aký bol vo svo]eJ dobe. 
Bol to pôžitok. . 

odkiaľ vyrastá. , 
Pireh1iadka pripraviil.a pr~ všetky?? rov

naké podmi enky. A tým ' ze neodliso:rala 
umeJ.é teritóriá, ako sa ukázalo, nik?
mu neubilížila, ba naopak. ~a, ze 

'klad ~.h~.-e či v P rahe, Čl v . Bra-

Vladimí!ľ í'Uha, sprevád~Ý Jor~~~;~~ 
,chovou, rozhodol sa pr:e . . • . t 'k No 
Povedalo by sa - Iubl'VY roman ~ · . t 
nenašlo by sa práve pce klari:~et esla -
ky naozaj ľúbivých ~ ef~ktne~ších s~= 
dieb? Nazdávam sa, ZJe aJ tu lde o . -
ma~gický čin, umožňujúci _všestrann~JŠl 
~hľad do mtnulého storočia, .z ktor:ého 
·""""'~ -·'· . ·ľaJ'ú len isté ovencené d. 1ela. sa ·IDQ!l>. OIDle 1 'bo ne :naipľl• "" ... """ "" . tislave nedoká~u koncipovať svoJe. pro-

ramy s rovnakou veľkorysosťou, sJ;.od~; f dosiaľ tak tvrdohlavo naciOillaliZUJU 
s~oje dramaturgické pl~ny celJ:.?II?- m alo
dušn:ľm spôsobo.-n, Ict;ory len Z!11ZU]e ume
lecký profi·l t ýchto telies. Sú to ne-
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Grand du{) ooncertant mhra vy !l' ' 
ako je v jeho povahe - s cudn_ost_ou, bez 
zbyročného páltosu. A zahrala. Sl aJ ~ar ka 
Ziohová - ako napokon Vlac raz n~ 
prehlrl.adke. Lebo je to ume1kyňa, ktora 

spolutvorí a ani v ú lohe "druhého" nie 
je na pódiu pasívna a posledná. Spolu
práca s ňou musí byt, nazdávam sa, pô
žitkom, pretože výsledok jej spoluúčiu
kov,a;nia patri vždy ik ·najrados.tnejš!m 
zážitkom. 

Ziaľ, - nemažno to povedat o druhom 
koncerte, kde A:1bína Berkyho sprevádzaJ 
Rudolf Macudzinski. BIMI:l.msova sonáta 
F dur op. 99 je veľmi vďačné dielo -
vďaka sólistovi za to, že s i vybral tohoto 
autoa:a. ktorého musíme ešt e dlho reha
rbilitovat našim poslucháčom. No súhra, 
hoci nemala kazy profesionálnej povahy, 
nebola zmetá, vo vzájomnom pomere oboch 
umelcov bolo čosi C<Madného, bez iskry. 
Albina Berky ho sme už dávno nepočuli. 
Jeho vystúpenie potvrdilo serióznu úro
'Veň jeho hry. Lenže B11ahms je oše
metný, náročný v každom smere a m ys
Hm, že v ňom možmo objavovať ešte 
veľa kirás. 

Václav Halii' sa pustil do Siestich pies
ni Huga Wolfa - nesporne s · úspechom. 
Má fa~rebný, oblý hlas, spieva so zauja
tim, pričom však neupadá do koncert
ných manier. Ale vari práve farba a 
sonorirta h lasu spôsobujú n iekedy nezro
zurni.teľnosť textu, čo práve pri Wolfo
vJ"ch pi,esňaoh nemožno prehliadať. Milan 
Máša ho citli>Vo sprevádzal na klavíri, 
na ·ktorom sú umelci v Dome umelcov 
nútení hraf, hoci patrí už tak trochu 
k nás'1!rojom majúcim náa'ok na penziu. 
Prejavilo sa bo aj v podaní Janáčkovej 
Sonáty a cyklu Po ·zarestenom chodníčku, 
K:tOI!'ý hral Josef Páleníček. Dramatizuje 
niekedy Janáčka, až krv strieka. Má to 
istotne svoje opráv:nenie, najmä pri kla
v!Jmej sonáte, kde Páleniček jedinečne 
;vystaval veľkú plochu. Pri miniatúrach 
"chodilíč'.ka" sa však táto koncepcia do
stáva do rozporu s kirehkosťou niekto
!ľých námetov, niekedy aj s precíznost ou 
:zzro.zumiternosti, pretože v sýtom a hut-

. rnom zvUku mi'znú chrvíľami poltóny tých
to prelm:ásnych "obrazov d uše". Ak bola 
sonáta dlľamatická a c iltovostou Janáčlrovi 
ce~kom adekvátna, v "C!hodníčku" to za
vanulo neuroti2l1Ilom. 

Antonín Moravec hral tiež Janáčka -
HusľoVIÚ SOillátu - na koncer te 23. aprí
la. Nazdávam sa, že by nebolo celkom 
spravodlivé hodnotiť Moravoov profil 
podľa jeho prehl~adkového výkonu. Do 

· hry akoby prenikala nervozit a (najmä 
pravá ruka v pianissimách), ktoa:á sa 
upokojila len v Iyrických partiách. Platí 
bo nielen o tee!hnike smyku, ale a j o tem
.páoh a miestami o intonácii. Sympatické 
'bolo, že Moravec si vybral navyše So
nátu Miloslava Ištvána, dielo zaujaté, 
.presvedčivé a dtramatické. Týmto sa Mo-

r avec na prehliadke prejavil ako jediný 
umelec, kt01rý si mo1il súčasnu skladbu 
m l a d é h o autora. Vizitka prvotriedneho 
zámeru, ktorým intelľpret nijako nepre
hral. V bomto diele bol jeho výlwn pre
svedčivejší aiko v Janáčkovi. 

Skladbu če9kého súčasného autora spie
vala aj Nina Hazuchová. Boli to Ki'ič
kove Piesne severných noel. Jej hlas má 
podmanivé ča:ro a čistú štýlovost, najmä 
rv hlbších polohách a v tlmenejšom dy
namickom registri. S výškou a crescen
dom sa objaví chv!!ami vibrato, ktoré 
narušuje trošku ucelenost zážitku. Roz
hodne však dosiahla v podaní Kríčko
vých piesní štýlovost a vytvorila p~~:esved
čivú vý;razovú atmosféru. 

Ako tretí na tomto večere vystúpil 
Josef Hála namiesto Jana Panenku. Za
hral z Novákovho Fana More, potom 
etudy a Pl'Clúd iá S. Rachmaninova. Hála 
s precíznou perlivosťou rOIZVlnil morskú 
hladinu, no vari ubral .tejto hudbe t ro
chu voňavého čara. Rachmaninova hral 
skvele, no mám pocit, že na tomto autu
rovi nemohol ukázat všetko, čo vie. Tech
nicky azda áin.o, n-o v !looncepaii ll:'ozhodne 
nie. Keby bol vopred 'r~tal s vystúpenlm, 
pravdepodobiné by si zvolil iný p~~:ogram. 

Keby smn bol proiivným pr.ofesorom 
matematiky, tak by som sprevádzate1ov 
tohto večera (Milan Máša a Sylvia Ma
cudzinská) k!lasif.ikO'VIal ciwalitebne - n a 
dvojku. Seriózna práca - súhra vo vý
lľaze nevyrovnaná - hoc~ pri Janáčkovej 
sonáte to b ol Máša, ktorý bezpečnejšie 
vyhlmatal vnútorný nel"V skladby. Sylvii 
Macud:zinskej musime zasa pni.znať, že 
nemala veľa príležitosti. 
Sobotňajší - štvrtý koncert otvoril F, 

Hanták výborným podanim Mozartovho 
!koocertu pre hoboj C dur. Naplno v ňom 
uplatni'! atribúty svojho umenia - štýlo
vosť a istota, predme iirázy. Alfréd Ho
leček mu p oskytol sv oju bezpečnú pevni
nu klavírneho sprievodu, ako ho pozná
me už dlhé roky. Bola to vynikajúca 
,súhra, h lboko mu:ziklantská . 

Dvofá:Iwv:e Cigánske melódie na ľútosť 
hviezdych.tivého obecenstva nespievala 
Vera Soufuupová, ale Jan Kyzlink. Bol<a 
to však šťastná voľba na zaskočenie, 
pretože sýtosť, farebnost a elán spevá
koV'ho hlasu ·pubHkum celkom presved
čili. K plastickosti mu chýbajú spodné 
dynamické registre a wniemenie operné
ho siláctva, ktoré niekedy trochu poru
šuje zmysel piesne. Ak básnik i hudob
:nlk hovoria, že "les je tichý kolem kol" 
nemusi to byt vždy veľká dráma . 

Sonárt:a e múill op, 2, dielo A:lexando:a 
Moyzesa, poskytla Eve F.i.scherovej vďač
nú príležitost zabwť si na klavíri. Je 
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sympa.tieké. že umelkyňa si vybrala sú
časnú skladbu, no ešte radostnejšie je to, 
s akým zaujatím ju zahl'ala, s akou 
technickou perfektnosťou. Vmi v dyna
mike by bolo prospelo využitie registrov 

&padajúoich .pod m ezz,oforte, čím by sklad
ba zls·ka1a aj na farebnosti; no toto 
považujme len za vedľajšiu pripomienku. 
Fischerová ukámala nadšené muzikant
s.tvo, ktoa'é je primá•rnym predpokladom 
p['e presvedčivosť. 

Mikuláš Jelínek, sprevádzaný R. Ma
cudzinským, hral Suchoňovu sonátu pre 
husle a klavÍII'. Vďačné d ielo, o inter
pretácii k,torého moŽJilo hovoriť zasa len 
s pocitom radosti. Jelinek je jedným z na~ 
šich najnadanejš!ch umelcov, a navyše 
patri k tým, čo sa neboja reprezentovať 
tvorbou žijúcich skladateľov. 

Tých, čo mali na stail"osti koncepciu 
prehliadky, musíme pochváliť za zara
denie organového večera na nedeľu 24. 
aprila. Hra na tento n ástroj patri k tra
dičnému odboru in;terpretácie ; má u nás 
najlepšie predpoklady pre ďalši r ozvoj 
(viaceré cenné skladby) a má aj svoj ich 
poslucháčov. Večer bol však, žial', zase 
narušený zaskočenlm, pretože namlesto 
Milana Slechtu účinkoval Jiri Ropek. 
Roplrovo podanie Bacha malo v sebe 
v záony pokoj, do určHej miecy aj pros
totu, ktorú niekedy stierajú tí, čo hľadajú 
v Bachovi len ,,katedrály hudby" a ne
cllápu ča<ro jeho chorálových trojhlasov. 
No predsa sa domnievam, že na nástroji 
v Dome umelcov nie je ;R,opek celk'Om 
d oma, pričom sám nástroj nie j e n apo
kon n ajvhodnejšl pre bachovské diela. 
Ukázalo sa to aj pri vystúpeni J . Rein
bergera, ktorý sice dal tradičnej Toccate 
a Fúge d moll a Passacaglii monumen
talitu, no i tak sa jednost aj natíska 
pochybnost, či farebná ZIOS>tava .nástroja 
j e dostatočne vyhranená, aby mohla vyjsť 
v ústrety štýlovosti barokovej hudby (od
h hadnuc od toho, že niektoré j azýčkové 
regis-ta·e boli hanebne rozladené). Najväč
ším zážitkom tohto večera b ol výkon 
F erdinanda .Klindu . Suveré:nr:y, štýlový pri 
predvedení dvoch celkom oáhišných skla
dieb (Li.szt - Messiaen) s veľkým zmys
lom pre farbu, vystavaný do presvedčivej 
architektúry, a pritom bez zbytočných 
bombastov. B ol to aj programový prí
nos výberom T.rocll meditácii Oliviera 
Messiaena z cyklu La Nati.vité. 

Prvými sólistami koncertu 26. apríla 
b oli Václav Snítil so Zorkou Zichovou. 
Intea:mezzá Bohuslava Martinu, ako aj 
R ondeau brillant F. Schuberta u kázali 
(lbidvoch umeloov v naj lepšom svetle. 
Nebudem už po druhý raz vyzdvi:hovat 
Zorku Zichovú, hoci si to plne zaslu-
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huje a hoc-i voči ženám sa n emá šetriť 
p oklonami. V centre záujmu stoj! však 
tent o raz Václav SnLtil, ktorý nesporne 
patrí medzi našich popredných virtuózov. 
Má Sulrovu jem:nost a intimitu, má Jas
kov elán, má sýty a veľký tón; n~ tým 
všetkým vládne pocit absolútnej prlro
dzen·osti a rovn·ováhy všetkých zložiek. 
To je aj jeho najväčšou prednosťou, no 
vaii1i aj nebezpečeootvo.m, pretože hrá 
ta:k., že i najtažšie úsklalie :premeni na ko
l!sayÝ vánok. schuberfu.vské dlžky pô
sobiace mekedy ako IJ.'OZlohy bez konca
kraja vystavia v jedinom tahu ako ver
k>olepú s kladbu. Snitil .je a ko zimné jabl
ko - dlho zreje, ale nekazí sa a čim 
ďalej, tým je lepšej chuti. 

P.avel štepá:n sa vari nikdy "neučil na 
k lav.i.ri5tu", bol nim asi odjakživa. Aspoň 
takto pôsobí :na mňa jeho hr a. Ako sa
m02lľejmost. Pr.chavé vidiny Sergeja Pro
kofieva vzácne vyhovujú jeho p ov·ahe, 
dokáže ioh jemne vykiresli.t, no rovnako 
·aj buchnúť päsťou. Nepooná toc.hnioké 
problémy a jedilileč.ne cíti súčasnú t v<>r
b1J.. Azda si mohol na prehliadku posta
viť väčšiu úlohu, no ničmenej Rrchavé 
Vii.diny poskytli prítomným trvalý záži
tok. 

Jozef Chuchro patrí medzi violo:nče
l,istov, kto:ri bezpe<'::'IIle intonujú. Mám po
cit, že na svete je ich len toľko, čo 
prstov na ruke. H>rá ako chlap, oo sa 
vidí samozrejmým, a le d obre tomu rozu
mejme - v jeho hre kypí zdravoie, zmy
sel pre energiu, vZidialená je akejkoľvek 
rprejemnelosti, no neohýíba jej neŽJilá duša 
oh~čenského cHu. Vy;bral si Pauerovu 
sonátu, dielo vďačné, prehľadné a kon
trastné. Jednu zo skladieb. pri ktorej 
ľutujeme, že a j pre iné nástroje nie je 
v iac podobných hudobne precitených a 
pritom 2lrozumi:teľných diel. Bol to ra
dostný záver večera, v ktorom Chu,::hr o 
potvlrdi.l , že je m ajs trom svojho odboru 
a že je zbytoóné kritioky ho komento
vať. 

Predposledný koncert otvoril Rudolf 
Macudzi:ns.k:i. Fantasiou C dur od F . Schu
berta. Po lľokoch sa vrátil k dielu, ktoré 
h o sprevádzalo· už v m la dosti a zahral 
ho s veľkým rozmachom, i keď vo 
vel\kocysej zvuffiovej koncepcii sa niekedy 
spráVJai k detailom macošsky. 

Zuzana Rúžičková v programe p.rimla
la, že by radšej hrala Bacha, ale že 
v podmienkach prehliadky je na to 
trocha málo času. Preto s iahla po Scar
latti.m. Jeho osem čarr-ovných sonát do
slova zaisikrilo a umelkyňa potvrdila, 
že pevne stoj í na dobytej pozicii s:ve
tovej špičky. Skod a, že čembalová hra 
je u nás na rozdiel od cudziny troohu 

v ústrani, že nevieme vioacej o cudzích 
umelcoch, aby sme mali . mož.nos.t po
mvnávat a obohacovať si skúsenost i. 

Tartini.anou L. Dahle~picoolu L. Jásek 
trochu sklamal. Svoj živelný tempera
ment tak hus-lista, ako a j energiou na
bitý sprevádzajúci Josef Hála uplatnili 
Skôr v Brittenovej suite op. 6. Obaja si 
skvel~;! mzumelli, pričom Jásek má medzi. 
!11/ašimi. hus listami pevné miesto človeka 
priam presýteného m uZiikantskou erup
tívnosťou pi'íhodovského typu. P ·rogram 
si vyb1·al poučný aj pútavý. Ako jeden 
z m ála nebál sa výhradne tvorby 20. sto
ročia, na čo však vari a j trochu doplatil. 
No nie morálrne, hral výborne, lenže po
slucháči a2'ida n ed.ocC1!1i.li nálročnost úlo
hy, ktorú si umelec vytýči·l. V Brittenovi 
však priprav,U jeden z najlepšieh zážit
kov prehliadky. 

To!ko teda o jednotlivých koncertoch. 
Nebýva to sice zvy~om, no musim pri

pojiť aj poznámku o programovanom 
sbo["Jlfčku, k torý dostali poslucháči do 
ruky. Výklady o jed:not!Lvých účinkujú
cic h, uvádzajúoe stereotypné dáta, boli 
zhustené na minimum a umelci sa tu 
vyspovedali, prečo si vybraJi to-ktoré die
lo, aký majú k nemu vzťah a prečo h o 
mdi h rajú , Niektorí z n ich napisali do 
p11og;ramu malé vymanie aleb o aj min ia
túrnu štúdiu (napr. F. Rauch a Z. Rú
žičk<YITá), ktorá má hodnotu ako prameň 
či ako vzácne osobné svedectv<>. Bol to 
šflas1mý čin. 

Na doplnenie tl'eba sa zmieniť aj o vý
stave majst11ovskýoh nástrojov, ktorú v 
čase preh!Ji.adky inštalovali členovia k'ľu
hu ~melcov husl,iar.ov. Ladné tvmy n á
stroJov ma jú svoje čaro, škoda len že 
sa nevenovala aspoň kirátka chvUa na 
to, aby ich bolo možné počut v bez
prostrednom p orovnaní. A škoda tiež že 
informácia o nioh sa obimedzila jedin~ na 
mená staviteľov. 

Zálver z prehliadky a:ko celku: ukázala 
vycr:-ovna:nos.f generácií. Medzi staršími 
umelcami máme majstr.ov hodných toho 
mena (Ríha, Rauch, H.anták, Páleníček, 
Otava atď.), v strednej generácii sa ne
cr:-az stretávame s umelcami, k tor! sa 
mdi~ medzi svetové špičky (Rúžičko:vá, 
Snit1l, Chuchro. J ásek). Oo ná m však 
citeľne chýba, je pritomnosf m ladých vir
tuózov. Ci vymrela generácia klaviristov, 
čo prclcročili tridsiatku, máme v huslis
toch mladšej generácie iba St.rausa a 
Messiereura - a prečo? P rog;ram som 
v úv ode chválil, a le pri prísnejších ná
l1okooh pocítám e istý :nedostatok mladej 
tvorby. Nie je priói.na a:j v rom. že pre
hhiadka neza:h!rňovala mladšioh umelcov? 

Nemôžeme, pravda, žiadať, aby n a kaž
dej p rehliadke bolo všetko, no zoberme 
túto otáz!ku š.tršie, pretože sa týka kon- · 
certméh o umenia ako celku. t eda m imo 
rámca prehliadky. Kde je dr uhá smena? 
Bude v našom koncertnom umeni, ktoré 
má dnes tah.-ú úroveň a silu, nevyhnutná 
určitá pauza? 
. Pre ďalšie .roky chcel by som pripojiť 

nám et k úv,ahe: bolo by po>1Jrebné podpo
riť popularitu a význam prehliadky. Bo
lo by potrebné pripomenúť tlači, aby jej 
venovala priebežnú pozornosť. Mo,'tno aj 
umelcom, ktor! sa zaviazali na prehliadke 
vystúpiť, no potom často svoju účasť 
odriekli, ma1o by sa účdnkov.anie na 
prehliadke stať v ecou osobnej cti a nie
len bežného zálväzku. Možno by ' kritika 
v rámci podobnej akcie mal,a udeľovať 
cenu za interpretáciu, možno by sa obe
censtvo malo aktivizovať k udele:n.iu ceny 
poslucháča - slovom iste by bolo pro
spešné t ejto kirásnej, celkom osobitnej 
a vo svete nezvyk.Ie j akcii poskytnúť 
,podmd.enky velkej udalosti. 

Jii'í Pilka 

Pozoi"~nQst mnohých konzu1nentov hud 
by sa v mesiaci apríli sústredila na dve 
závažné kultúrne uda1osti : v dňoch 21.-
28. apríla 1965 prebiehala v pražskom 
D ome umelcu XI. prehliadka českoslo
venského koncertného umenia a od 8. 
aprila do 9. m á ja 1965 sa k{)!llSJi I . Bra
tislavské hudobné s-lávnosti. 

I keď v prehliadke čs. k oncertného 
umenia išlo o udalooti naozaj reputatív
neho charakteru, je prekvapujúca skutoč
nosť, že dramatUTg:ia lľozhlasového hu
dobného vysielania uprednostnila iné . ty
py bežných relácií pred prenosmi týchto 
koncertov, ktoré n ašli s·voje časové za
členenie len na stanici C e s k o s l o v e n
s k o II. Som toho názoru, že k vlastnej 
VYSielacej praxi by sa malo pristupovať 
veľkocr:-ysejšie a nebagatelizovať situáciu 
od:sun utim tohto typu relácií na iné vy
sielacie stanice, lebo neviem pochopiť 
takú pro~amovú koncepciu, ktorá dáva 
prednosť v čase od 19,30 hod. vysielaniu 
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ľudových tancov v podaní ro.zhlasových 
súborov od 20.00 hod. vysielaniu symfo
nického' koncertu na stanici Bratislava , 
ak<> to bolo dňa 21. IV. pred otvorením 
XI. prehliadky čs. koncertného umenia, 
hoci išlo popri umelcoch Z. Otavu, F. 
Raucha o i.nteupretáciu Regerovej Sonáty 
pre husle a klavi:r v podaní b r a ti s l a v
s k ý c h umelcov R. Macudzinského a T . 
Gašpa;rk.a. Analogicky sa riešila situácia 
i dň•a 27. a~príla, keď na Ceskoslovenslru 
II. o 19.30 hod. odznel priamy prenos 
XI. prehliadky čs. koncertného umenia. 
Z. Ružičlková i•nterpretovala výber zo 
Scarlattiho sonát, L. Jásek a J. Hála Tar
rtinianu od Dallapiccolu a Brittenovu Suitu 
a R. Ma c u d z in s k i Schubertovu Fan
t áziu C dur, kým Bratislava sa "repre
zentovala" zábavnými melódiami zo sve
ta (19,30 hod.), reláciou O nás s nami 
(20,00 hod.) a reláciou Hráme v rytme 
(20,30 hod.) a dňa 28. IV., keď na Ces
koslovensku II. odznel záverečný koncert 
Ceského speváckeho sborru, kým Bratisla
va sa "uspokojila" s ľudovými piesiía
rni v podaní sólistov. Účelnejšie využitie 
časového termínu od 19,30 . hod., o čom 
sme sa už zmienili na stránkach tejto 
.rul:xriky, mohlo už byt každopádne ak
ceptované aspoň vo forme torzovitých 
ukážok týchto koncet'bov; neukrivdilo by 
sa tým ani "koncepcii" ďalšieho progra
mu. 
Našťastie I . blratislavské hudobn é sláv

nosti našli väčšie ".porozumenie" v očiach 
r-o1lhlasovej dramaturgie. Rriame pren?SY 
z otvorenia med·zinárodného hudobneho 
festivalu dňa 8. aprila, koncertu Brati
slavských hudobných slávnooti dňa 16. 
aprila, koncertu dňa 23. aprHa, keď so 
Symfonickým orchestrom Ceskosloven
s kého rozhlasu v Rrahe úoinrlroval Milan 
Bauer Dv<>i'ákovým koncertom pre hu~:
le a orchester a mol, znovu potvrdZUJU 
mimoriadny cit a zodpovednost pre prá
cu ktoré má bratislavský rozhlas v oso
be' Mariána Juríka. Skoda, že dňa 29. 
aprila v rámci festi<voa!u Brat~slav~kých 
hudobných slávností nebol umozneny pre; 
nos lroncertu SF, na kcoorom <l<'l:znel prvy 
raz po pia tich rokoch od vzrnku vte~y 
e šte dekadentného diela" Osvienčim IlJu 
Zelje'~ku, Filharmonický koncert Paula 
Hindemitha a Beethovenova .II~. sy~. 
Es dur Eroi·ca pod taktJovtkou JeJ prveho 
slovenského intet'preta dr. Ľud01víta Ra.j
t era ktOirému bol z príležitosrti Oltvorema . 
festivalu Bratislarvské hudobné slávnosti 
udelený ti;tul mslúžilého umelca za dlho
~oonú reprodukčnú činnosť. I v tomto 
prlpade by bola býva~ víta_?ej~ia alter
natíva yysielania aspon II. casti progra
mu lroncertu, veď od 21,00 hod. Bratisla-
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v a vysielala P estré melódie, hoci naj
ideálnejšie by .sa bola riešila situácia n e
vysielaním premiéry rozhlasovej hry (l 
hod.) BC!I'nar da Seegera Daždivé dni o 
20 OC' hod. keďže Bratislavské hudobn é 
slÁvnosti končia dňom 9. m á ja. Marián 
Jurík tak ako pri predchádzajúcich k<>n
cer~h i o koncerte zo dňa 29. apríla 
podal .,;. časopise RozhlaS a telev~zia po
dlrobnú infcmmáciu, a tak aspoň &astočne 
priblížil to, čo mohlo byt sprostredko
vané rozhlasom! 

z hudobnovzdelávacích relácii bola 
zaujlmav10 koncipovaná 15-minútová re
lá cia Nade Hrčkovej o dr. Ladislavovi 
Burl.asovi v rámci cyklu Mi:kroprofily 
·slov enských skladateľov zo dňa 18. aprila 
1965. p.apri priereze Buclasmrej tvorby, 
čím sa umožmil retrospektívny pohľad na 
jeho kompozičnú a vedeckú prácu, veľmi 
sviežo pôsobil i rozhovor d:r. Ladislava 
Burlasa. To, že osobné zainteresovanie 
o priebeh relácií je jednou z pútavých 
foriem ich stvárnenia, sa analogicky po
t v.rdUo i v hudobno-slov nej .relácii dňa 
27. a.prlla pracovníčky Hudobného ústav.u 
SA V Alice Elschekovej o viachlasnom 
speve na území Slovenska pod názvom 
Ci oo 1JVony zv<>nia či organy hrajú. Tie
to typy relácii zno~u potvrdzujú skutoč
nost že v bratislavskom rozhlase sa pro
duk~jú prevažne hodnotné a detailne 
spracované pásma, no p r í l i š č a s t o 
sa zabúda na detailné a pritom pružne 
aktualizované :fovmy dramaturgickej kon
cepcie. Edita Hartmanová 

• • • 
Za fakt že t elevízia konečne upria mi

la svoju pozornosť na serió=e hudobné 
podujatia, môžeme vďačiť pr~ovše~ým 
Br·atislavským hudobným slavnostmm. 
Dvakrát v apríli tvOllili .pri:ame prenosy 
z Koncertnej siene SF jadro večerného 
programu. Ak k nim pri'ľátwne ešte 
Haydnov u openu a nie'lroľlm drobností, 
môžeme byt s aprílov ým televíznym hu
dobným programom spokoj-ní. 

Nechcem veľa polem~vať s L. Cavoj
ským (KZ 16), ale hneď v úvode ~usim 
podotk!núť, že inscenáciu HaydTI?V~J ope
ry La canterina (5, IV.) povazuJem za 
viac ako v-ydarrenú. ŤažJro si ju viem t o
tiž predstaviť inak. Haydnova opeTa patri 
l~ buffám toho typu, kd~ je .úr~veň libr~
t a neva1ná; hwmor deJOVeJ zapletky Je 
elimiJnorva.rteľný. Hudba v tomto zmysle 
je činiteľom indiferentn~, a. tak ~tá va 
r ežisér10Vi iba to pos~edne - s1tuačna ko
mi:ka. P.reto si myslím, že v tom pobe
hov ani, skackanl a vrtení sa humor J. 

Dva protifahlé póly 
Každý deň od:vahu (hudba J . Klusák, 
réžia E. Schorm) 

Keby tisíc klarinetov (hudba J . Slitr, 
réžia Roháč-8vitáček) 

Je to opovážlivosť spojit dva natoľko 
odlišné filmy, ktoré majú spoločný azda 
len celuloid, na ktorom sú nakrútené. 
Predsa však riešia dve nové a potrebné 
otázky. 

Ján Klusák objavil vo výbornom filme 
umenie cudnosti. Dokázalo to u ž niekoľ
ko skladateľov pred ním, ale použit cel
kom novodobé kompozičné techniky sú
časne takým poetickým a pritom stried
mym spôsobom je majstrovstvo načisto 
nové. Ak prel~stujeme partitúru jednotli
vých čísiel hudby, upúta predovšetkým 
jej priezračnosť, sporá inštrumentácia 
(nepresahuje počet hráčov Komornej har
mónie, ktorá je orchestrom Klusákovmu 
výrazu nesmierne blizkym) a stručnosť. 
V tomto civilnom filme je veľmi m álo 
miest doplnených hudbou. Ale zato pri
liehavo. Spomeňme si trebárs na momen
ty, keď dvojica starých ľudí rozohráva · 
svoju kafkovskú tragédiu, ktorá je sú
časne na hranici komiky, a objavíme 
u Klusáka kontrapunktický hudobný vý
raz - bez komiky . Doplňujúci aspekt 
v nútra. V tom je autor hudby vo vzácnej 
zhode s režisérom: nikdy nie sú roman
tickí, ale ani nestrácajú zmysel pre po
éziu a pr e spodné struny neiútostného 
života. Ťažko sa popisuje slovami, čo je 

Svobodo vi "kdesi-lk.ams:i" nielenže nestra
til ,ale naQpak, uchoval v najvyššej 
možnej miere, zvlášť keď si uvedomime 
že t elevízne naštudova!l1!ie je viac zamera~ 
né na detail ako na celok. P ribeh mu 
unililút nemohol, lebo bol prakticky nu
lový_ 

Dva priame prenosy z Koncertnej siene 
S F boli vhodne vybrané a mali slušnú 
PDOfesionálnu úroveň. Teraz ide u ž iba 
o to, aby sa pre našu televíziu stali 
p ravidlom. Ivan Marton 

vážené na gramy. Ako popísat vôňu ko
renia, ktorého je na špičku noža ale 
dáva charakter pokrmu? A práve 'taká 
je Klusákova hudba. 

Akú hudbu môžeme oča}c{ávat od Slitra. 
je iste každému celkom jasn é. Pod svoj 
štandard neklesol ani vo veľkofilme Ke
by t isic klarinetov. Slitr-Suchý sú už 
dnes natoľko " pojmom", že si m ôžu do
v olit zostaviť rad čisiel, v ktorých pa
rodujú seba (Motýľ). Bolo by to však 
príliš málo, preto poteší, že film má nie
koľko vynikajúcich nových piesni (napr. 
Je nebezpečné dotýkat sa hviezd) s kú
zelným kontrapunktom, v ktorom sa ba
rok s · džezom spájajú v j edinečnú hu
dobnú pochúťku. Sú však aj miesta cel
kom hluché, napr. trápne predajne aran
žovaná pieseň Suchého a Slitra obklope-
ných deťmi. ' 

Klarinety sú filmom hudobným - je 
to veľká a dlhá šnúra na mnoho pesni
čiek. Sám dej je síce atraktivny ale 
príliš nevyjasnený a zdá sa že nedosia
hol tú vyhranenú koncepci~ o -akú sa 
autor usiloval. Obsahovo je t~ polotovar. 
Hra sama má príliš veľký odstup od 
skutočnosti, jej myšlienka je taká veľká 
že je príliš ďaleko od reality. Tým s;{ 
tento film výrazne Hši od Starcov na 
chmeli, ktorý majú silný ll)orálny pod
text a vnútornú vierohodnost. Charakter 
Slitrovej. ~~dby je však m ajstrovský v 
bohatosti zanrov (napr. skvelý pochod 
Babeta - s toľkou vtipnou iróniou na 
vojenské spevácke maniery.) Stavba fil
mu ako celku je už slabinou, pretože 
nikde neprekrač.uje hranicu pesničkovej 
série. Nejde o ucelenú kompozíciu hudby. 
Je to sjazd efektov (tak speváckych ako 
hudobných) a práve toťo množstvo ( týka 
sa to aj aranžmánu celého filmu) je 
jeho slabým miestom. Snaha po úspechu 
a účinnosti za každú cenu je priliš 
očividná. 

Ubližovali by sme však tomuto filmu, 
keby sme jeho hudbe, ako aj jeho celko
vej podobe, nepriznali zmysel pre vkus 
oveľa väčšiu úroveň, než akú majú de: 
siatky západných hudobných revue a 
oveľa vyššiu úroven, než mali doposiaľ 
naše filmy tohto typu, vyjmúc Starcov 
na chmeli. 

Filmy s Klusákovou a Slitrovou hud
bou majú predsa len niečo spoločné : sú 
živým dokladom toho, že film v najrôz
nejšich podobách a rôzne cltený vždy po
trebuje hudbu. Potreba hudby je vo fil
me zákonitá a tam, kde s ňou vedia 
narábať, nie je v konflikte s civilnosťou 
alebo realitou filmového prejavu. 

Jifi Pilka 
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Contemporary Music in Europe. A. 
Comprehensive Survey. The Musica! 
Quarterly Vol. LI (1965}. No. l . Special 
Fiftieth Anniversary Issue. 

Americký The Musicaa Quarterly do
vŕšil vlani päťdesiaty .ročník - jubi
leum, ktorým sa môže pochváliť len 
málo súčasných h udobných časopisov. 
,.Sé:úredaktoc dr. Paul Henry Lang (pôvo .. 
dom z Budapešti), profesor muzikológie 
na newyorskej CoLumbia University a 
hudobný k.ritik New York Herald Tribu
ne, ,rozhodol sa pozoruhodným spôsobom 
osláviť tento medzník v histórii časopisu, 
ktorý už dvadsať rokov vychádza pod 
jeho vedenim. Prvé mzšlrené číslo 51. 
:ročníka koncipoval ako prehľad súčasnej 
európskej hudby (vrátane Izraela vzhľa
dom na to, že prevažná väčšina tamoj
ších skladateľov pochádza z Európy). 
Lango:v zámer informovať americkú ve
rejnos.ť najmä o povojnovej eUII'ópskej 
hudbe je sympatický, navyše je užitočný 
i pre EUJrópanov, kstorí nemajú navzájom 
ideálne k0111takty a spr.avadla mnoho o se
be nevedia. Tým, že sa na túto úlohu 
podujal významný a značne rozšírený 
časopis, získali teda n ielen Američania, 
ale aj európski čitatelia MQ. 

Majúc na zireteli pl.'edovšetkým ~nfor
matívne poslanie slávnostného čísla MQ, 
obrátil sa Lang na kompetentných špe
cialistov v jednotlivých krajinách resp. 
oblastiach s pros-bou o ,prehľadnú štúdiu 
zámeranú prevažne n:a povojnový :vývoj 
(sedem príspevk.ov pochádza od americ
kých, pod!a všetkého dobre infOII'mova
ných autorov). Je prirodzené, že táto 
koncepcia nevyhnutne musela vies.t k 
pomerne znaČIIlému rozptylu v zameraní 
jednotlivých štúdH. Devätnásť prispevkov 
na tému SúčaSillá hudba v Európe (chýba 
stať najmä o bulharskej hudbe) sice za
chytáva veľký <rO:IlSah a vnúrtornú dife
;renoovanosť problematiky, no nie vždy 
rovnako · hlboko a proporcionálne. Na
dovšetkso však ohýba celostrnejši poh!ad, 
k torý by z mn&stva javov vyvodil vše
obecnejšie platné uzávery a konštatoval 
súvislejšie tendencie. Je pravda, že mno
hé sa priamo núkajú už pri čítani sbor
n!ka. Napr. fakt, že po 2. svetovej voj
ne sa hlavn e m ladš! skladatelia t:almler 
v celej Európe dostali do s.féry vplyvu 
dod~afónde, seriali:zmu, resp. postseriál-
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nych tendencií, ale aj skutočnost, že t áto 
vlna prestala byť vecou m ódy a výluč
nosti - ako všetky slohové tendencie 
~táva sa článkom historického procesu, 
ktorý ju triedi, zhodnocuje i prehodno
cuje. Angliočan Andrew Potter v tejto 
súvislosti kloošta>tuje, že v Británii toho 
času byt avantgardným znamená nebyť 
pr!Hš avantgardným. Všeobecne sa však 
k onštatuje doznievanie lokálne, mies,tami 
folkloristicky zafarbených neskororoman
tiokých a neoklasicistických zamerani v 
prospech univerzálnejšieho slohQ1Vého po
sroja. Viacer! autori sa vzhľadom na túto 
skúsenosť :llamyšľajú, či sa i na báze 
nových slohových tendencií zopakuje pr!
pad romantického s.J·ohu, ktorý sa stal 
východiskom pre uplatnenie špecifiČI!losti 
tvorivého ingénia jed.notlivých národov. 
Náznaky 'tohto vývoja sú z.rejmé. 

z usporiadania, ale n ie problematiky 
sborrníka vymyká sa štúdia F:rancúza 
Daniela Cb&lesa "Formal" or "Infor.mal .. 
Music, umiestnená ako Entr'acte upro
stred štúdii o jednotlivých krajinách. 
Bolo by n emoržné ·ľeprodukovať niekoľ
kými vetami 01bsah tejto náročne for
mulQ~v;anej štúdie, zdá sa však, že ju 
Lang nie rnáhodou charakterizoval a ko 
Entr'acte. Spor o fonnálrnu a lebo ne
formálnu hudbu, ktorého protago(!listami 
vro F.rancú~ sú podľa Charlesa Boulez 
a Xena:kis, znamená totiž skutočne zá
važný predel vo :vývoji avantgardy i ce
lej súča511lej hudby. Oddalo by sa preto 
sprístupniť Charlesovu stat aspoň užšie
mu okruhu 2la.Í!l1terestwaných špedalis
.tov. 

českoslwenský pr!spevok k slá\"nost
nému číslu M;Q tvori štúdia brnenských 
muzikológov pilXYf. dr. Jana Racka a doc. 
dr. J . Vy&loužila P roblems of Style in 20tJ:
Centu.ry Czech Music. Ťažisko práce Je 
v chairalcteristike tvor.by Leoša Janáčka, 
Aloisa Hábu a Bohuslava Martinu a ich. 
súčasn!kov Nováka, Suka a Ostrčila. P o
lemizovat s názormi oboch autorov na 
spomínaných skladateľov možno, no ne
boLo by to účelné, pretože ich stanovi,s
ko má svoje opodstatnenie. čo však ne
možno prejsť mlčan~m, je koncepcia ce
lej štúdie. Podľa názoru ed,itora časopi
su, vyjadreného v predhovore, mali sa 
všetky štúdie sústrediť hlavne na tvocbu 
po d<ruhej s-vetovej vojne. Racek a Vy
sloužil ju v podstate zre.dukQ1Vali na 
kusý výpočet mien a (u niektorých mien) 
sk ladieb. Zahraničný čitateľ však z ich 
štúdie neziska absolútne žiadny obraz 
o si!tuácii v českej povojnovej tvorbe, 
'najmä za posledné !I'oky, kltorá si bezpo
chyby i v šitršlch európskych súvislos-tiach 
zasluhuje élSIP.Oň <talkú pozorn>Osť, akú 

venovali iní autori svojim kultúram. 
Nazdávam sa, že zvlášť Janáček a Mar
tanú, a le aj Hába sú dllles natoľko zná
mi že infQrmovat zahraničrného či:tateľa 
o . ;uch je nosením dre~a do lesa. Roz
hodne sa tak nemalo mbiť v štúdii, 
ktorá mala hovoriť · o najnovšom vývoji. 
Rackova a Vysloužilova stat sa preto 
zreteľne vymyká z 1korncepcie celého s bor
nika. 

A ešte jedna skutočnost: Lang v ú vode 
spomlna, že od aut orov jednotlivých prí
spevkov žiadal, aby vyslovili svoju verziu 
o stave hudby v svojej krajillle. Znamená 
.to že pre .našich autorov neexistuje slo
v~nská hudba? Nepoznám pozadi.e, prečo 
vzrri,kala stat iba o českej hudbe, isté 
je však, že sa stala :llbytočná a ťažko 
odpustiteľná chyba. Nie je totiž možné, 
aby dnes v kapitole Czechoslovakia figu
rovala iba stat o českej hudbe, navyše 
i tá nie na fuoVI!li celého sborrníka. Alebo 
že by naši autori boli v horšej sitmicii 
ako Bo Wallrner, awtor štúdie o škandi
návskej hudbe, .kit>Orý' sa úvodam osprave
dlňuje, že pi<e nedostatok illlformácií ne
môže písať aj o islandskej hudbe? 

lv • Alban Berg, Leben und Werk, Willy Reicli, 
Atlantis Verlag, Ziirlch 1963. 

Reichovo svedectvo o Albanovi Bergovi 
patri medzi najpozoruhodnejšie knihy o 
hudbe 20. storočia. Autor Wozzecka sa 
preslávil nekompromisným postojom so
ciálnym estetickým i kompozično-tech
nickým. Uskutočnil geniálnu syntézu no
vých vyjadrovacích prostriedkov s tra
dičnými formami. 

Reich venuje rovnakťí pozornosť skla
dateľovej tvorbe a opisu jeho života. Po
pisuje Bergovu mladosť v rodinnom pro
stredi, štúdium na gymnáziu i u A. Schon
berga, deprimujúcu vojenskú službu po
čas vojny, zoznámenie s manželkvu, exis
tenčné zakotvenie vyplnené kompozič
nou činnosťou, učiteľským pôsobením 
(medzi 'jeho žiakov patril aj W. Reich), 
lektorovaním v Univerzálnej ak cii a 
publicistikou, zameranou na objasňovanie 
tvorivých princ!pov a postupov, ktoré 
prebojovávala Druhá viedenská škola. 

Berlínska premiéra Wožzecka a pamät
né pražské pre~ vedenie upútali pozor
nosť hudobného sve ta na dielo skladateľa. 
Českí umelci zaujali n ekompromisný po
stoj, odsudzujúci umele vyvolaný admi
nistratívny zásah proti predvedeniu opery 
v Národnom divadle. Tak Wozzecka uviedli 
neskoršie za ťíčasti skladateľa v Lenin-

grade a na mnohých ďalšieh scénach. Ras
tťíci záujem o Bergovu hudbu viedol ·aj 
k zlepšeniu jeho hmotnej situácie. Vtedy 
sa však začala v 'Nemecku známa nacis· 
tická "očista", namierená proti tzv. ,.ži
doboľševickému" a ,.zvrhlému" umeniu, 
reprezentantom ktorého bol v očiach ve
rejnosti predovšetkým Berg. 

S doznievan!m jeho hudby v Nemecku 
ubťídali však aj skladateľove životné sily. 
Astma sa stupňovala k tragickému vrcho
lu. V poslednom napäti dokončil Husľový 
koncert, pre ktorý prerušil aj prácu na 
treťom dejstve opery Lulu. Premiéry 
oboch diel sa u ž nedožil. 

Životopisnú časť knihy rovnako ako 
ana lytickú - venovanťí rozborom skla
dieb - oživujú autentické dokumenty: 
c itáty z korešpondencie, dobové kritiky, 
rôzne písomné prejavy súčasníkov (napr. 
Schonberg). čitateľ tak získava názornú 
predstavu o nových vyjadrovacích pro
striedkoch, ktoré objasňujú rozbory skla
dieb, opierajúce sa o mnohé notové prí
klady. Ich zasvätený výklad presne vy
stihuje zákonitosti hudobného materiálu. 
V tejto súvislosti sú zaujimavé aj Ber
gove články (uverejnené v prilohe), naj
mä posudok Pfitznerovej estetiky hudob
nej impotencie, kde sa obdivuhodným spô
sobom prelína štrukturálna analýza s cha
rakteristikou emocionálneho pôsobenia. 

Autentické svedectvá a dokumenty oži
vujú vlastný Reichov text, ktorý je vlast
ne tiež priamym prameňom, a nielen sta
ťou o danej téme. Osobné vyznanie žiaka 
a priateľa, oduševneného a zasväteného 
rozprávača Bergovho diela, dáva knihe 
sv,ojský ráz ako prvotnéinu svedectvu o 
osobnosti skladateľa i o celej epoche de
jín hudby, tvárnosť ktorej Berg takým 
významným spôsobom spoluformoval. 

JB 

• 
Hudební kalendár a adresár 1965-1966. 

Usporádal Václav Mikota za spolupráce 
dr. J. Samka a K. Tauše. Praha, Státní 
bud. vyd. 1964. Cena Kčs 12,-. 

Každý druhý rok vydáva SHV s pod
por<m českého a Slovenského hud. fondu 
Hudobný kalendár, do ktorého doplňa
jú dáta o slQ1Venských umelcoch pracov
níci SHF. Netreba hádam. zvlášť zdôraz
ňovať, že táto informačná publikácia je 
veľmi potrebrná a využlvaná širokým o
kruhom záujemcov. 

Posledné vydarnie kalendára na roky 
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1965/66 náJs však už pri zbežnom ptl'elisto
vaní sklamalo. Hrečo? Len pri náhodnom 
prev:eti údajov a dát sme zistili okolo 
p ä t de s i at chýb a nepll'esností u. _sl?~ 
venských umelcov. Najviac nás zarazaJU 
zemepisné ne:m1a,losti "neznámeho" in
ro=á·tora ktoré sú historickým anaohro
ni"2lffi0m. Nevieme s~ napr. vysvetliť, pre
oo sa u skladateľov Kostka (71), Babu
šek (94), Viz.válry (197) uvádza, že ~a 
narodili v P.rešpurku, keď sa podľa zauzí
vanej pr;axe v prak<tických príručkách 
všade píše Bratislava. Na oka-aj mena 
PJ.-ešpurk tlre<ba pmmamenať, že to bol 
len I u do v ý n á z o v odvodený od P res
s burg inak tento názov nebol nikdy 
úra~ým názvom! A keď už uv;ádzať. t en
to ľudový mirov. tak sa ma uvadzať 
forma "Prešpocok". Úiľad:ným názvom bol 
d lho nemecký názov Pressburg, po ra
kúsko-uhorskom! vya"Ovnani začal pre
vládať maď·arský názOJV Pozsony. Tento 
problém by si zaslúž.i.l obšírny komentár, 
na ktQ["ý však tu niet miesta. · Keby bol 
patričný redakt or dôsledný, bol by mu
sel uvádzať aj u iných &lovenských 
umelOOIV narodených do r. 1918 staré 
názVY napr. u J. L. Bellu , že sa narodil 
v Liptó Szent Miklós, na to však vedo
mosti neznámeho redaktora :llľejme ne
stačili. 

Ďalší zmätok rozmnOtŽujúci údaje, ako 
napr . u O. Francisciho (149), kde sa uvá
dza že sa na rodil v Tótkomlósi (Uhry), 
no 'na inam mrl.este (95) sa dočitame, že 
sa nalľ.odi.l v Kamlósi (MaďaiľSkO), u D. 
La·tl'lru (171) sa uvádza, že sa naiľodil v 
Szarrvasi (Uhry), no na s.t-r. 216 sa možno 
dočítať že sa nanxxl.il v Sáiľvási (Maďar
sko), u' J. Y.al<aštana (195) sa uvádz;;t,. že 
sa narodil v Békescsabe (Uhry), hoc1 1de 
o MaďaTSko. Domnievame sa, že uvádza
nie starý.ch názvov miest a obci patd 
do špeciálne vedeckých pr~c, kd~ a~tor 
u:vedie všetky formy písruna hoc1 . aJ . od 
dôb r!mskeho Lmp éria. V prakt:tckych 
prácach taká to polodôslednosť nema rrues
va. Podľa tejto zásady by sa potom ma~~ 
u český;ch umelcov, ktorí sa narod1h 
v českých zemiach pred rokom 1918 
uvádzať napr. Prag miesto· Braha alebo 
Briinn (Rakous•ko) m iesto ~rna ; ale . čo 
s umelcami ktocí sa narod1b v Cechach 
v ['Okoah 1939/1945, uvádzať n~pr. Prag 
(Praha Protekrtorát)? Myslím, že takúto 
konzek~entnwsť by k aždý označil za ab
surdum! 
čudujeme sa preto, že redakcia SHV 

nevenovala koi·ektÚ\ram väčšiu pozocnosť 
a napriek naUehavej žiadosti ved. pra
co'lníka SHF dr. J, Samka, neposlala mu 
- podľa všetkých zaužLvanýoh zvyklostí 
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- stránkovú korektÚIDu kalendára. K eby 
sa bol tento ,postup stri.k;tme dodtžal, ne
muselo dôjsť k mnohým omy•lom a chyb
ným údaj-am. 
Perličkou všetkých chýb je údaj u A. 

Očenáša (179), kde sa uvádza rodisko 
Selee u Bere hOJVa n~esto Selce (oka:. 
B. Bystt-:i.ca), alebo u J. Sza:ntu (190) je 
rodisko Plešivec u H orovdc, hoci meno
vaný podíádza z južného Slovenska, u 
prof. Kresánka (168) sa uvádza rodisko 
C-ičmany u T·renčína, m iesto Ciomany 
.(okiľ. Zilina). Chybné údaje sú aj pri 
menách Liahard (77), Lehotská (171), Vr;>
jáček (197), Izák 212 - 3 ch yby!), Polak 
{220), Potúček (221, 383), Poloczek (220) 
atď. J e záhadné, o SJké dopl!Illky a zmeny 
ide na stmne 383, keď údaje tu uvedené 
sú totožm.é s údajmi v hla:vnej časti die
la? 

Aj "keď uznávame, že tlač kalendára 
nie je ľahkou záležítos.ťou, predsa t reba 
kriticky konštatovať, že väčšine chýb sa 
cLalo predísť keby sa bala veno~la pa
ltrličmá poz~osť k·ocekitúl'am. Neprí jemné 
na celej záležit:osti je najmä to, že mno
hé údaje, ktoré boli · v ~edoš}ých ro~ní
koah kalendára uvedene spravne, su v 
tomto ročníku chybné alebo skomolené. 

Od!hli·adnuc od tlačových a vecných 
chýb, treba podoVknút, že nepoyaž.ujen:e 
za šťastnú myšLien~u zarademe mnoz
stva fThien do rubriky Hudobné výr 0o:k1. 
Jubileá, ako napr. 35, 55, 65, 85, 95, 10?, 
215 r-okov sú. slabým dôv,cdom na publl
kovalilie ;esp. na prípadnú oslavu. Hu
dobná inštitúcia, orchester alebo hudob
ný časopis, ktorý by chcel osláviť hoci 
len štwtínu týchto jubileí, by musel pe<r
manenJtne jubilovať a oslavo~at. Neho
vorti.ac o tom že význam mnohých mien 
je pre čs. ve~ej.nosť mikrr"ookopický. Táto 
čast zabe'I'á 66 strán , hoci bolo by sta
čilo uviesť jubileá končiace sa. na 10~ 
25 50 60 100 a .pod. Namiesto teJto častl 
m~li 'byť zaradené ž.Lvotopisné údaje o 
svetových skladateľoch, ktoré boli VYn~ 
chané hoci by mal~ wor.it štandardnu 
súčast každého vydania toh to kalendáTa. 
Do skupiny "Cudzí skladatelia" by s_a 
však nemaJ zaradovať nekll'iticky ~oc;
,Jciorý skladateľ, ale výberove iba naJzn~
mejší, ktorých die~ si vydobylo uzname 
v dejinách s~etoveJ hudby . 

Dúfame že nový Slovník čs. hudob
ných umelcov, ktocého 2. zväwk vyšiel 
pred krátkym časom, prispeje k spresne
niu ii.votopisnýelh údajov doonácioh um~l
-OOV a bude súčasne aj kJritickoo ~omoc
kou pre =adenie tQho-ktorého domáceho 
umelca do· hudobného kalendáiľa v bu
dúcnosti. (J. P.) 

··--------------------

Johann Sebastian Bach: Das Orgel
biichlein. Orgelchoräle und Chorsätze zu 
Advent und Weihnachten (1), zu Passion 
und Ostern. 2 20-cm platne Bärenreiter
Musicaphon BM 30 L 1526 a 27. 

Sotva by bolo možné predstaviť si kraj
ší dar ,pre miloVtllíka Bachovej hudby ako 
tieto dve platne, ktoré práve vyšli vo 
VJ"davateľsúve Bärrenreiter-.Musicaphon. 
Ešte rokiu 1928 VY~lo v tom i&tom VYda
vateľstve v Kasse1i veľmi pekné VYdanie 
Bachovej 0\ľg.an,OJVej kni·žky v redakcii 
Z'Ilámeho odborníka-estéta Bachovej hud
by Hermanna Kell&a. Keller ku kaž
dému Bachovm'll spraCO!Vaniu chorálu p re 
organ vybra l z Bachových kantát vhodné 
spraoova!Ilie ch·orálov pre organ pa:e mie
šaný sboc. Už toto VYdani.e Organovej 
!kmi:bky bolo vý:mamným činom - aj pre
to, že Petersovo vydanie nerešpektovala 
p ôvodn é US'Poriadanie Bachovho autogra
m. KelJ.&ovo vydaa1ie bolo až teraz ko
runmliané týmiito veľmi dobrýtrúi nahráv
'kami. Sborové chorály pred;vádza sbor 
stuttgjartskej Gedächtniskirche, o!ľgano
vé h.rá Helmuth Rti.lling. Sbor nie je veľ
ký, ale v h lasoch veľmi dobr e ~vn an ý 
okrem azda trochu sloabého basu. Malý 
inštrumentálny súboc nemá samostatnú 
funkci-u, iba veľmi diskirétne podporuje 
sbor. P r-evedenie je štýlové, v2l0l'né, tech
n icko-&pevácky vymikajúce, doslovne s 
naj;väčšou pi.etou pri,pra:vené. Nás tu však 
viac zaujíma Ri.llingova interpretácia or
ganových cho;rálov. 

Vari ani jeden úsek hudobnej tvorby 
posledných t roch storočí nepodlliehal v in
ter:pretáoíi takým zmenám a takým dis
kusiám, ako práve organová tvocba J . S. 
Bacha. Nieto tu miesta na ro:ZV.nutie 
pohl'>adu n:a vý;voj int&pretácie v jej 
celosti, obmedzujeme sa len na úsek 
asi posledných pätnást .mlrov . Mohlo by 
sa zdat, že pätnást 1'okOV je p;ríltiš krátky 
úsek vo vývoji interpretácie a že v ta
kom k!rátk<Om časovom rozpätí sotva mož
no pororovat nejaké zmeny. A predsa . .. ! 
Týc:hto pätnásť rokov ohraničujeme na 
jednej strane nahrávkami Helmutha Wal
chu z rokov 1947 až 1952 pre sériu 
nahrávok starej hudby "Archiv", ktorú 
vydáva Deutsche Gra mop;hon-Gesell
schaft, a na strane druhej naln:áv:kami 
Helmutha Rillinga z rokov 1963 a 64. 
Medzi to spadá viac n ahrávok iný.ch in-

terpretov. Walcha svojdimi nahrávkami 
celej Bachovej organovej tvorby na sta
rom Schrni.ttger.ovom organe v CappeJ. 
umbil mimoriadne záslužný čin a do
slovne školu interpretácie. Jeho inter
pretácia sa srtala v tem[lách, v registrácii 
~ v wtňkulácii vzorom, bola donedávna 
takm& bez výlhrady prijímaná a nasle 
dovaná. Bol to v ari najad~távnejší pre
jaJV postoja zámerne asentimentálneho, 
zameraného hlav.ne na dobovú štýlovosť 
a na výstavbu formy diela. V registrácií 
je Walcha dosť skúpy na farby a jeho 
plélno je vyslovene drsné. No v tr;iovej, 
hl'e registruje niekedy mimoriadne k:.rás
ne, najmä tam, kde poožíva v daktorej 
l!nii tria jaz~člrové reg)istre. V a rrtik,u
láci:i W a lelha úder príliš diferencuje: na 
jednej strane má síce prekiľásne legato, 
no na dl'l.l!hej až príLi.š často používa 
skrá.tený tón až po veľmi ostré st8!ccato 
- čo bolo v päťdesiatych romoch ešte 
.reakciou na jednostranne legá:tový pred
nes starších škôl. Tempá má Walcha 
vo všeobeonosti značne rýchle - vari 
tiež ako -reakciu na pomalý prednes 
".romanrt]kov" na čele s Albertom Schweit
zerorn - v snahe o a&entimentalitu pred
nesu. 
Keď porovnávame s Walchovou inter

pretáciou a s jeho estetickým postojom 
Rilli!ngov.u inrtevpretádu , potv.rdzuje sa 
nám_ to, náznaky čoho sa dali v posled
nom čase pozorovaf v interpretácii Ba
chovej ocganovej hudby: tend enciu do
stredivú, temer by sme povedali: snahy 
o syntézu medzi staršími školami a po
zíciou, akú najvylmmenejšie reprezentu
je W al chova interpretácia. U Rillinga 
je tiež zrejmý Walchov vplyv, avšak len. 
;v regd®tr-ovani - a aj tu sa vo viacerých 
prípadoch celkom zámeT'Ile snaží odpú
<tat od silného vzoru Walchovej zvuko
vej koncepcie. Mám dokonca dojem, že 
aj pre 36-re~istrový organ, na ktorom 
Rilling hrá, p ostavený rokru 1958 firr
m ou Walcker, b ol v zvukovej výstavbe· 
VZOI'OTil práve Schnittgerov organ z Cap
pel. M á totiž ten istý charakter pléna 
a aj v· jednotlivých registroch sú me
dzi oboma nástrojmi - pokiaľ sa to dá 
zo zvumového záznamu posúdiť - zrejmé 
paralely, pravda intonácia Walckrovh o 
organa je starostlivejšia, n ež je to morž
ná na starom .píštalovom materiáli cap
pelského organa. 

V značnej časti chorálov '!Olí Rilling 
p odobnú xegi.stráciu ako Walcha, no nie· 
vždy ju považuje (a celkom správne) za 
jedd.nú, a pl.'eto opakuje chorál v novej, 

· odlišnej zvukovej fa,rbe. Vo všetkých 
takýchto prípadoch Rilling re gistruje p o 
druhý raz farebnejšie, zaujímavejšie a 
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zvukove jemnejšie. Vo všetkých takýchto 
prípadoch dávame prednost druhej zvu
kovej podobe chorálu, zrejme Rillingo
vej vlastnej. To je už dosf závažný krok 
smerom od zvukovej askézy Walchovej 
int.ea:pretácie, a nebolo by bývalo na 
škodu vec.i, k eby sa bol Rilling aj v nie
ktorých iných prípadoch Odpútal od Wal
chovho vzoru; hlavne v používan! pléna 
by sa bolo dalo zvuk viac diferencorvať 
jeho rozličným zložením. 

V tempách je vo všeobecnosti Rillin
gova irnterp;retáda umiernenejšia - tiež 
iDa osoh veci a v súlade so súčasnými 
tendenciami. Walchov neúprosný a stro
hý rytmus je tu prekonávaný jemnými 
a cit1ivými modifikáciami agogiky, ako 
si ich žiada hudobná fráza. Základným 
spôsobom Rillingovej hry je legato (prav
da, tempo nie je až také pomalé ako 
u Sohweitze11a a u viacerých "romanti
kov") a len 7ll1iedka tón skiracuje. Ale aj 
111.ajmenšie sklrátenie tónu n;adobúda pri 
tomto základnom spôsobe hry význam, 
vymyká sa z kontextu. 

Tým, že sa prikláň·ame k spôsobu in
tel'pretácie, akú aspoň do určitej miery 
reprezentuje Rilling (okrem neho ' je tu 
ešte niekoľko odtieňov: H eiller, H ohler, 
Kästner, Weill1lr.ioh, G. i M. Schneider, 
G. Litaize a mnoh! ďalši), nij.ako ne
cllceme podceňovať Walchovu pozíciu: 
Ani jeden zo spomenutých umelcov sa 
nezaslúžil o vývoj modernej štýlovej iil1-
terpretácie Bachových diel natoľko ako 
práve Walcha svojimi nahrávkami pre 
kolekdu "A·rchiv", ktoré ešte dlho zo
stanú v nejednom ohľade vzorom, a čo 
je ešte dôl~itejšie, korektí.vom pre prácu 
mladých interpretov. V novších nahráv
kach však aj sám Walcha prekonáva vý
voj smerom, aký sme vyššie naznačili. 

Rillingova interpretácia je jedným pre~ 
javorn z mnohých - a veľmi k·rásnym, 
nášmu dnešnému cíteniu Bachovej hudby 
veľmi blízkym. 

E. Zavarský 

A. Očenáš, Concertino pre flautu a klavír 
M. Jurk()vlč - flauta, H. Gáfforová -
klavír 

. O. Ferenczy, Sláčikové kvarteto č. l. 
hrá Janáčkovo kvarteto 

V tvol'be A. Očenáša ·získavajú v po
s ledných rokoch stále významnejšie mies
to komorné žánre a možno povedať, že 
t u ide práve o umelecky najvýll"aznejšie 
skladby, v ktozych prichádza k určitej 
kryštalizácii skladateľovho štýlu. Pri
chádza k vyjasneniu faktúry, k nadho
deniu hudobne lapidámych tém , k vy
hraneniu tanečne nadľahčenej rytmiky, 
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ktorá dáva hudobnej dikcii p1iesvitnosť, 
ľahkosť a h ravosf. Ale aj tematicky sa 
tu vyhraňuje jeho umelecký pro.fil : roz
v íja tu citové polohy jemu n ajvlastnej
šie - zj.asnenú lyriku, buko1ickú me<.li
tatívnost a temnú ba1adiČil1ost. Vo faktú
re i v obsahu je toto Concertino z r. 
1961-62 plným potvrdením vysloveného, 
pničom vyniká najmä jeho drobnomoti
v ická figurativna variačná dynamičnosť, 
ktorá dáva dielu vnútornú premenlivosť 
a diferencovanosť. Skladba je členená 
na štyrn časti suitového chamkteru, za
čínajúc širokým, hravým medit.atlvnym 
sólom flauty, ktorým napokon dielo v 
uzawetej zaokrúhlenej náladovej i moti
vickej štruktúre končí. J e najvýraznej
šou tematickou kontúrou diela; v dru
hej časti ide o rozpustilý náhliaci sa ta
nečný obrázok. Tre1:ia časf prináša široký 
spevný, baladicko-epický dialóg, medzi 
flautou a klavirorn. Flinálová štvrtá časť 
je bohatá iDa vnútomé náladJOvé i pohy
bové kontrasty s dravou tanečnou ne
dočkavosťou metrickej faktúry. 

Interpretáoia diela všestranne uspoko
juje, a to technickou, no predovšetkým 
koncepčnou zreJosťou M. Jur<korviča, kto
rý m á mäkký, .tvárný, n osný tón , jemne 
vyváženú ry;ll!nic'kú a tempovú výstavbu. 
H. Gáfforová real.:i'Zovala klarví<rny part 
decentne komorne, ale aj s potrebnou 
koncerta;ntnou rvervou, pohyblivosťou a 
ľahkosťou, kltorú si dielo vyžaduje. 

O kvartete O. l<'erenczyho sme uverej
il:1ili rozbor v l. č. SH (str. 26), takže tu 
sa dotkneme viac-menej len prevedenia 
diela. J anáčkovci sa sústredi~i, ako pri 
inýoh inte;rpretáciách, na vystihnutie štý
lového naturelu Ferenczyho hudby. V pr
vej vete na až orchestrálne tva:dú, -ra
zantnú dynamičnosť tematickej kiresby, 
v moderate (Il: veta) .na širokú, t emnú, 
pokojnú introvertív:nu meditáciu, preru
šovanú dromaticky vypätými motocický
mi myšld.enkami. Con brio (III. ;veta) dý
clla 'Vil'lútrumým pokojom, nabiitým však 
citovou intenz:itou. Posledná veta nesie 
náznaky tanečnej hravosti, s nedočka
výlm motorizmom, túto vetu interpreti 
vystavali neobyčaj-ne .pôsobivo a dyna
micky tvámle. Reprodukcia postihla akúsi 
"suchú" nekonvenčnú vecnosť, jasnosť, 
ktorá spája Ferenczy.ho s Bartókom -
najmä so svetom jeho kvartet - ale ve
dela navyše v súhlase s natUirelom skla
dateľa vniesť do interpretácie ž,i;velnú 
životnú dynarnllku, až n ázvuky akejsi 
lyrickej zjasnenosti a radosti. To sú zá
kladné muzikantské devízy kvarteta, kto
·ré interpretácia vedela vystihnúť a stvár
niť. v plnej brilantnosti a virtuozite, 

(e) 
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HUDOBNA VYCHOVA 
PR(LOHA SLOVENSKEJ HUDBY 

" Učitefom v 1.-5. ročníku ZOS 
V tomto príhovore iste nebude treba 

povedať mnoho slov o tom, že vyučo
vanie hudobnej výc:hovy v ročníkoch 
I. stupňa našich ZDS je neuspokojivé. 
A predsa prá>ve v t ých to ročníkoch sa 
zásadne rozhoduje o prístupe mnohého 
žiaka k hudobnému ume niu. 

Nechceme povedať, že tento článok 
urobí z každého neodbomíka výborného 
učiteľa hudobnej výchovy, a le na d ru
hej strane treba uviesť, že je mnoho 
takých opatrení, prístupných každému 
učite!olV'i, ktoré môžu byt sľubným za
čiatkom lepšej práce v tomto predmete. 
Veľká čast učiteľov má falošnú mien
ku, že hudobnú výchovu môže úspešne 
vyučovat i ba naslovovzatý hudobník. Je 
pravda, že človek hudobne vzdelan ý m á 
dobré predpoklady, aby m ohol ú spešne 
vykonávať funkciu hudobného pedagóga. 
J e to ale iba jeden z predpokladov. 
Dobre orientovaný učiteľ môže často 
správnou ocganizáciou práce suplovať 
niektoré vlastné nedostatky, ktoré sa po
tom napokon v započatej a ďalšej práci 
eliminujú. Mienky m nohých učiteľov, vy
učujúcich najmä v 1.-5. ročníku, že pre 
hudobnú výchovu n ie sú spôsobili, sú 
ne2ldravé a n'ekonšt.ruktívne. 

Náš článok chce byt podnetom na za
myslenie sa mnohých učiteľov, ako na
štartu jú prácu v hudo bnej výchove v bu
dúcom školskom ·roku. Zlepšenie práce 
treba vidieť nie iba v otázkach samot
n ého podávania látky v h ocUne hudob
nej výchovy, ale v širšieh súvislostiach, 
najmä v u pla tnení hudobnéh o prejavu 
žiakov v iných pr edmetoch a v rozlič
ných činnostiach mimo liadneh o vyučo
vania. Tento článok považujem e za ú vod 
k ďalším, v ktorých sa chceme zúžiť na 
niektoré konkrétnejšie otázky zlepšenia 
sam ot nej práce v hodine hudobnej vý
chovy. 

Lepšia práca v hudobnej výchove sa 
začina už intenzívnejším záujmom o hu-

d~bné umenie . Nemožno považovať za 
nedostupné pre seba to, s čím by sme 
m ali zoznámiť všetkých svojich žiakov, 
teda aj tých, kta<rých považujeme za 
m enej nadaných. Vypočujme si niektorú 
skladbu z gramofónovej platne viack.rát 
po sebe v priebehu niekoľkých dní. P o 
určitom čase vznikne v nás tendencia zo
známiť s ňou i žiakov. Treba sa ale 
zaujímať aj o tie fakty, ktoré súvisia 
s h udobnou výchovou v škole. Treba 
t eda začat viac hovoriť o hudobnej vý
chove na šk<ale. Viac sa pýtať a disku
tťlvat. Poznáme prípady, že niektorí 
učitelia n a I. stu pni ani nevedeli, že 
škiola má gram ofón. O to by sa, samo
zrejme, mali starať riaditelia a ich zá
s tupcovia. Ak to nerobia, treba ich k to
mu vyprovokovať! I _hospitácia učiteľa 
vo vyšších ročníkoch m ôže veľa pomôcť. 
Na jednej z b ratislavských škôl začali 
niekto,ré učiteľky v nižšfch ročníkoch 
ZDS prehdvat platňu so skladbou Peter 
a vlk od Prokofieva, k tocá je priložená 
k pekne vybavenej knihe toho istého 
názvu. Keďže táto platňa už nesie so 
sebou i didaktické spracovanie (skladba 
je tu nahraná i s textom podľa pokynov 
skladateľov), je veľmi dob.rým začiatkom 
pre prehrávanie hudby vzhľadom na uči
teľa. Nič ne:robí, že sa skladba potom 
takto prehráva i v niekoľkých ročníkoch. 
Táto "anomália" je znesiteľnejšia ako tá, 
že sa deťom vôbec nič neprehráva! A keď 
hovorime o p.rehrávaní hudby ako o jed
nej zložke hudobnej výchovy (zdá sa, že 
zástoj tejto zložky sa bude v budúcnosti 
len zväčšovať), treba zdôrazniť, že tu 
učiteľ môže suplc)Vaf technickými pro
striedkami vlastné interpretačné nedo
statky. Vieme si predstaviť, čo to zna
mená, ak učiteľ nezast ane pri prvej 
skladbe ale bude najprv dcmla študovať 
ďalšie ~:kladby i za pomoci určitej lite
ll'atúry (metodický sprievodca k učeb
nici). Všetky veľké veci sa začínajú z ma-
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lých a všetky dobré kvality rastú s po
stupným odbúravaním chýb. K dobre 
poznanému zvuku a štru,ktúre skladby 
patrí aj jej didaktické spracovanie, akési 
"pozadie" sk ladby, v ktorom je vyjadre
ný súvis hudby so životom. 

Zložka preh'rávania hudby v hudobnej 
výchove je nová, jej vznik i vývoj umož
nil technický pokr ok hudobnej interpre
tácie. Pri druhej z1ožke, pri nácviku 
piesní, teda pri spievaní, býva učiteľ viac 
zúčastnený na interpretácii hudby. Didak
tická stránka vyučovania je však jedno
duchšia. Ide tu o '~okálnu hudbu, ktorá 
so svojím textom poskytuje to "poza
die". o ktorom sme hovorili pri prehrá
vaní. Z1ožka spevu kladie na učiteľa 
nižších ročníkov dôležitú základnú požia
davku v tom, aby hudobná výchova roz
víjala upadajúcu s ·pe v a v o sť detí. Jed
na hodina hudobnej výchovy na to ne
stačí, aby učiteľ rozvinul u žiakov spe
vácke schopnosti. Sú však aj iné príle
žitosti a motívy na spievanie, ktoré na
pokon znamenajú mnohostrannejší pri
stup k životu. Také motívy sa napr. 
uplatňujú v medzipredmetových vzťa
hoch, teda keď určitú vyučovaciu látku 
preberáme vo viacerých predmetoch. Tak 
môžeme určitú oblast vedomostí vysvet
liť z viacerých hľadísk. Tým zvýšime 
názornosť, vzbudíme pozocnosť i záujem, 
ktocý zase prinesie lepšie zapamätanie 
a hlbšie pochopenie učiva. 

Učiteľ najnižších ročníkov môže využí
vať medzipredmetové vzťahy o to lepšie, 
že sám určí v triede všetky predmety 
a dobre pozná obsah i rozsah učebnej 
látky všetkých predmetov. Vo vecnom 
učení a vo vlastivede by sme našli skoro 
v každom tematickom celku niečo, čo 
možno doplniť alebo spestriť pesničkou. 
Záleží len na didaktickej- pohotovosti 
učiteľa, ako túto možnost využije. 

Ak učiteľ sleduje ~radosť detí z pohybu 
ako dôležitý výchoVIJ1ý cieľ, nájde aj 
v telesnej výchove mnoho styčných bo
dov tohto pohybu s hudobným preja-
vom. · 

Pri nástupe detí do telocvične na za
čiatku hodiny môže učiteľ použit ako 
hudobný sprievod napr. Pochod kome
diantov alebo inú v.hodnú rytmickú sklad
reprodukovanú z gramofónovej platne 
alebo magnetofónovej pásky. 

Do pochodu alebo aj k prostným a gym
nastickým cvikom by si mohli žiaci aj 
sami spievať niektorú pioniersl~u alebo 
vhodnú ľudovú pieseú. 

Na niektocých školách majú žiaci na 
začiatku štvrtej, niekde aj prvej vyučo
vacej hodiny telesnú rozcvičku v roz
sahu 4-5 minút. Deťom sa veselšie cvi-
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čí, ak povely zdôrazní !rytmická hudba. 
Urobiť takého mixovanie povelov a sprie
vodnej hudby pomocou gramofónu alebo 
magnetofónu nie je ťažký technický prob
ľ _ern. 

Na ZDS v Bratislave na Vazovovej ul. 
č. 4 začali s telesnými !ľozcvičkami na 
začiatku štvrtej vyučovacej hodiny s pr
votným zámerom: osviežiť krvný obeh, 
a tým aj vnímavosť žiakov. Neskô;r pri
dali rozcvičku aj na začiatok vyučovania 
s ďalším zámerom: pomocou týchto 10 
minút cvičen.La splniť nariadenie o "jed
nej hodine telocviku denne". Učiteľ Hv 
zachytil náhodou z ampliónov školského 
rozhlasu práve v okienku svojho rozv·rhu 
príkazy: "žiaci v triedach, utíšte sa, otvor
te si obloky, vstaňte a rozostúpte sa po 
učebni, aby ste mali dosť miesta na 
cvičenie, a začíname!" Keď učiteľ Tv 
dával povely na prvý cvik, už stál pri 
ňom pred mikrofónom učiteľ Hv s har
monikou a k povelom jednotlivých cvi
kov pridával Prídi ty, šuhajko, Tancuj, 
tancuj a Poďte s nami. Neskôr pri pove
loch nahradili učiteľa Tv š.ik.ovní starší 
žiaci a harmOíll-iku vystriedal klavír, na 
ktorom ·možno predsa len lepšie zdôraz
niť rytmus. Nak:Oílliec prenikla aj do roz
cvičky mechani·zácia. V tejto výslednej 
forme ju navrhujeme všetkým školám: 

Na magnetofónový pás nahráme nie
.koľko typov rozcvičky. Podložíme rytmic
kou hudbou či už z vlastnej reprodukcie 
(klavír), alebo hudbou reprodukovanou 
z platne. Roz~vi-čku vysielanú z rozhlasu 
nemôžeme použiť preto, lebo cvičitelia 
tu nepamätajú pli každom cviku na pod
mien·ky v triedach (priestor, otrasy pod
lahy pri poskokoch). 

Zd!ľavotne oveľa účinnejšia by bola 
taká rozcvička, pri ktorej by si žiaci 
sami spievali. Takýmto cvičenim pri otvo
rených oblokoch by sa nielen náležite 
osviežil krvný obeh, ale by sa i viacej 
spievalo, a o to nám ide. Kedysi sa 
spievalo na začiatku vyučovania pravi
de1ne, veď veselá pesnička je najpriro
dzenejším prejavom radostného detstva. 
Záleží len na iniciatíve učiteľa a jeho 
snahe zlepšiť hudobnú výchovu, aby tento 
dobrý starý zvyk aj dnes našiel uplat
nenie aspoň v nižších ročníkoch. 

Ak sme už pri telesnej :wzcvičke, spes
trenej hudobným sprievodom alebo spe
vom, dostali sme sa cez amplióny škol
ského mzhlasu aj k ďaišej možnosti roz
víjania hudobnosti detí, k tzv. piesni 
týždňa. Ak máme základné učebné po
môcky k hudobnej výchove: ~ramofón 
a magnetofón a škotlský rozhlas zavedený 
do všetkých učební, nahráme si niektoré 
vhodné piesne (detské, pionierske, sbo-

rové) z m •zhlasu a potom ich pravi
delne vysielame na začiatku vyučova
nia. 

Nácv1ky piesní, ktoré rozhlas pravi
delne vysiela pre 1.-5. [10Čníky ZDS, sú 
zamerané na roz.šírenie detského spev
níčka. Chcú a môžu pomôcť hudobnej 
výchove. Túto pomoc by mali učitelia 
ktorým úr.oveň Hv leží na sTdci viacej 
využívať. ' 

V niektorých triedach ZDS na Vazovo
vej ul. č. 4 sedia žiaci pri počúvaní ná
cviku piesne okolo tranzistora pozorne 
počúvajú a na Vyzvanie z :vo~hlasu sa 
zapájajú aj do spevu. Ak sa aj pieseň 
za štvcr-f~,odinku perfeiktne nenaučia, do
ucra sa JU na najbližšej hodi•ne Hv veď 
s. učite]ka .zachytáva text, ba ná~viky 
sa dokonca nahrávajú na magnetofón 
a tak možno nácvik kedykoľvek uskutoč~ 
niť aj v triedach opačnej smeny· alebo 
kvôli docvičeniu ľubovoľne zopakovať. 
Takto učiteľ spozná aj ~rôzne hravé spô
soby nácviku piesní so zameraním na 
vzbudenie záujmu detí. 

V tomto školskom roku sa pekne roz
behla aj akcia školskej fonotéky. Rozhlas 
m_á veľké možnosti aj na poli hudobnej 
vy?hovy dod~ť do školskej fonotéky také 
vza_one nahlr8:vk~ piesní, skladieb, ba aj 
ce~ych _te?latlckych relácií, ktoré by si 
uČlteľ mym spôsobom nemohol získať. 
Ale. aj učitelia, ktorí už spoznali mož
n?sh a pochopili význam školskej :fono
teky, m ohll by spätne pomôcť rozhlasu 
T~ p~ebuje vo veci školskej fonotéky 
~npomr~~ učiteľov, či a ako im jednot
live relacre pomáhajú, či ich môžu dobre 
P<;mžiť ~i vyučo';aní, čo by bolo potreb
n~. zl~psrť a ak: relácie chýbajú. Veď 
ucrteha 1.-5. :vocn1ka si tak ťažkajú že 
doter31z n~~ajú platne s kompletnÝmi 
nahrav.lm~ skladreb na prehlrávanie pod
ľa o;;nov. Skolská fonotéka by aj na tom
to useku vedela tento - dúfajme pre
chodný - nedostatok ods•trániť. 

Aj v škO:lskýc~ družinách sa venuje 
sp~vu. v~ľmr. mala pozornosť. Ak je ne
prnazmve pocasie a plánovanú vychádzku 
do parku treba naJrýchlo 2lffieniť na čin
nost v miestnosti, tu sa hneď zjavia na 
stoloch . obligátne sto1ové hry. Sú síce 
pre detr veľmi prítažlivé ale sú také 
"obohr;até", že strácajú zatÚímavosť. A tu 
?! :pray~ '?'chavávatel'iky školských dru
zm .nash vrac mo.imostí uplatnenia spe
vu. Nemuselo· by to byť len opakovanie 
P!esní z hodiD:y Hv. Mohli by použiť 
rozne pohybove hry so spevom drama~ 
tizá<:_.ie piesní, hádanky a kvízy.' No spev 
na cerstvom vzduchu, pri vychádzkach 
do prírody, pri hrách v parku donesie pri 

takejto činnosti ešte viacstrannejší úži
tok. 
. Ak;_ si hudobní :pedagógovia ťažkajú, že 
Jednym. zo symptómov hlbokej krízy, 
v ktolľeJ sa dnes hudobná výchova na
chádza, je aj naJrastanie percenta tzv 
nespevavých detí, potom korene toht~ 
javu treba hľadať v tom, že deti práve 
v, rozhodujúcom období pre rozvoj spe
vackych . dispozícií (6.-8. rok veku) málo 
spievajú. Málo sa spieva v rodinách i v 
škole. Ani dispozície. ani talent nestačia 
ak sa neroz-víjajú. Ark dieťa so slab~ 
vyvinutou hudobnosťou málo spieva 
resp. nie je ani ku kolektívnemu spev~ 
P?smeľované, začne sa v aktívnom spe
vackom preJave uťahovať, nezapája sa 
do spevu ostatných detí. Nako-niec si 
samo ~ento vlastný nedostatok v pred
pu bertalnom období uvedomí čo u sen
zitívnych detí môže vyústiť do nežiadú
cich pocitov menejcennosti. 

Ako teda postupovať k nespevavým 
deťom? 

Učiteľ sa už v prvom ročníku snaží 
SJ?ozn":ť. žiakov i . po stránke speváckej 
drst.;o~!CI~ a hudobnosti vôbec. Najprv si 
prv~c: pnpomenú niektorú pieseň, známu 
~o skolk~ alebo z domu, a zaspievajú si 
Ju spolocne. Potom učiteľ nav-rhne súťaž 
medzi )ednotlivými rad:mi lavíc, ktorý to 
~.aJlepsle_ zaspieva. Neskôr posmelí men
sie skupmky i jeánotlivcov do sólového 
spe-yu. ~itom P02lorne sieduje spevácke 
preJayy Jednotlivcov a za2lnamená si ich 
(~enap~dne, aby deti nemali pocit skúša
m~). AJ keď je hlasový rozsah týchto 
naJmenších speváčlmv malý a intonácia 

. dosť labilná, učiteľ predsa len získa 
prehľad, ktorý v súhrne vyzerá napr. 
takto: 
. l. :Asi 20 ~/o žiakov s dobrými dispozí

cranu .. _leJ: mt?nácia je čistá, nekolíše. 
P_?Z~a)u vr~c. J?Ie~ní. Pri speve prejavujÚ 
~';UJ~ a mrc1at1vu, hlasový rozsah ma
JU az dedmu. 
_ ~- A:5i 30 % žiakov so slabými dispo

Zlcranu. Ich spev sa podobá skôr reci
tácii, intonácia je neurčitá, ba niektorí 
ž~aci ~~vedia reprodukovať ani udaný 
ton. AJ rozsah takt o neurčite intono-va
ných nápevkov je veľmi malý. 

3. Asi 50 % zostávajúcich žiakov s má
lo.- vzhľadom na fyzický vek - pod
pnemerne rozvinutým hlasom. Pri sólo
vom prejave je ich spev intonačne neistÝ 
no _p-ri speve v kolektíve, ak sa môŽ~ 
opneť o lepších spevákov sa hlasove 
udržia. To bývajú deti hudobne vnímavé 
pri receptíVIJ1ej činnosti vykazujú prie~ 
me:r, ba aj dobré dispozície ale aktivnv 
prejav je brzdený nečisto~ a labilno~ 
intonáciou. 
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Po takomto spoznaní žiakov b ude dô
ležité správne rozsadenie žiakov v triede. 
Sedenie v laviciach je pre spev veľmi 
nevýhodné, lebo sa navzájom nepočujú. 
Bri speve by mali žiaci sedieť na stolič
kách v tesne uzava.·etom oblúčku (v 3-4 
·l1adoch), pričom lepši speváci by mali 
sedieť v zadnom rade. Tak sa lepšie p o
čujú a získajú pocit akejsi súdržnosti, 
pri ktorej sa navzájom podopierajú, a 
tento pocit je taký dôležitý pri sborovom 
speve. Ak sú v učebni lavice, postavme 
aspoň občas žiakov pri speve do sboro
vého útvaru. 

Pri speve týchto najmenších spevákov 
je veľmi dôležitý hudobný sprievod, teda 
spev s opo:r.ou hudobného nástroja, pri 
ktooom sa upevňuje práve labilná into
nácia. Ak učiteľ nemá klavír a husle 
dobre neovláda, dobre sa uplatní aj malá 

zvonkohra. Chromatické metalofónky ma
ďarskej výŕoby · s r ozsahom dvoch oktáv 
majú aj pomea.-ne velmi čisté ladenie. 

Spevnú zložku h udobnej výchovy dnes 
obohacujeme inštrumentálnou r eproduk
ci·ou, ktorá pre žiakov zna1nená novú 
í!ormu prejavu. 'l'ým aj nespevákov zain
teresujeme iným smerom, a tak posilní
me ich celkový duševný prístup k hudbe. 
Ttreba však aj tu z a č at. Obstarať nie
koľko zvučiacich alebo ladených nástro
jov. Tým obohatíme rytmický a into
načný prejav žial~ov. Konkrétne rady 
k takému obohateniu vyučovania priná
šajú dva články našej p rílohy, a to 
v marcovom a májovom čísle ročníka 
1965. Je dôležité, aby si najmä učitelia 
nižších mčníkov ZDS preč!tali tieto člán
ky a urobili konka.·étne začiatky. 

Viliam Fedor a Jozef Klocháň 

-
K.!rajský pedagogický ústav v Bratisla

ve usporiadal pre učite!ov hudobnej vý
chovy Západoslovenského kraja dňa 10. 
12. 1964 seminár modttného vYUčovania 
hudobnej výchovy na ZDS. Prof. Stefan 
KANTOR odučil dve uk~ové lekcie so 
žiakmi l. a 5. roč. ZDS na Thälmanno
vej ulici, zamerané n a in tenzívnu akti
vizáciu žiako;v prostredníctvom jednodu
chých hudobnýcl'l: násta.·ojo;v s pevným l a
dením. Vyučujúci okrem hovoreného a 
vokálneho prejavu použil husle a wbco
vú flautu, ži aci hrali jednotlive ~ v sku
pinách na zvonkovú hru. 
Súčasťou praktickej časti seminára b oli 

ukážky mimot:riedneho vyučovania hud
by, ktoré pripravili a viedli prom. ped. 
Mária ŽIKAVSKÁ (so žiakmi 5.-9. roč. 
ZDS) a posl. FFUK ľ.uba KANTOROV A 
(so žiakmi 2. a 3. roč. ZDŠ). V inštru
mentálnych sku pinách dostali popri kla
sických nástrojoch svoje miesto aj _pev
ne ladené bicie hudobné nástroje; ich 
jednoduché ovládanie poskytlo možnosť 
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hrrat v "orchestri" aj žiakom začiatoč
n!kom. Ukázalo sa, že h!ra na pevne la
dených hudobných nástrojoch je pre väč
šinu žiakov veľmi pritažlivá. 

Skoda, že ukážky trvali dlho, v dôsled
ku čoho zostalo na diskusiu málo času. 

* .. * 

Učitelia hudobnej výchovy ZDS okresu 
Bratislava-vidiek sa zišli dňa 15. l. 1965 
na metodickom seminári v Moste na 
Ostmve. Predmetom semináTa boli 2 té
my: l. Význam hudby v medzipredme
tových vzťahoch - úvodnú prednášku 
a otvorenú h odinu v 6. ročníku ZDŠ pri
pravila prom. ped. Erika SCHW ANDT
NEROVA, 2. Vlohy a hudobné nadanie 
žiakov - predniesol prom. ped. Stefan 
BIELIK. Podujatie usporiadané OPS vy
vrcholilo bohatou diskusiou, ktorá vy
zdvihla a kladne hodnotila úsilie rozší
rit estetickú výchovu a j do tzv. neeste
tických predmetov. lg 

Antonio Janigro prijal počínajúc 1. 
májom t. r. miesto vedúceho majstrov
skej triedy pre violončelo na Konzerva
tóriu Roberta Schumanna v Diisseldorfe. 
- Akademie fiir Musik und darstellende 
Kunst založila Inštitút pre jazz pod ve
dením dr. Friedricha Kornera. Friedrich 
Guida prislúbil dočasnú spoluprácu. 

• • • 
Divadlo operety v Moskve uviedlo mu

sical My fair lady. - Kijevské divadlo 
T. Sevčenka naštudovalo balet Búrka 
na symfonickú báseň P . I. Cajkovského. 
Autonni libreta sú A. Segal a K. Jere
menko. 

• • • 
Státna vysoká škola múzická v Mní

chove uvedie v lete ~· r. Concertino op. 
16 b od Theodora Antoniousa. - v rám
ci podujatia Studio fiir Neue Musik 
uvedie Státna vysoká škola múzická v 
Hamburgu v júni t. r. Jeux od Theodora 
Antoniousa a Koncert pre 2 flauty od 
Xavera Benguerela. - Na koncerte Mu
sica viva v Bochume uviedol mestský or
chester skladbu Giintera Bialasa Sinfoni
ca piccola. 

• • • 
Od 6. do 21 •. júla t. r. sa uskutočni šiesty 

Medzinárodný hudobný seminár vo Wei
mare. Odborné kurzy budú viest mnohí 
medzinárodne z~ámi umelci a pedagógo
via. •: .... .. 

Na pamiatk~ ~osnuÚhÓ anglického bás
nika T. S. Eliota napísal Igor Stravinskij 
nové dielo na text z rekviem. - Pani 
Dessau píše operu pod názvom Fyzik. 
Jej predvedenie pripravuje východober
línska Státna opera. 

• • • 
Západonemecký rozhlas Kolín uviedol 

v rámci relácie Musik der Zeit premié
ru Koncertu pre violončelo a orchester 
od Borisa Blachera. Sólistom bol 'Sieg
fried Palm, dirigoval Christoph von Doh
nányi. - Elytres od · Lukasa Fossa pod 
taktovkou Thomasa Baldnera uviedol 
Rýnsky komorný orchester v Kolíne. 

* • -· 
Medzinárodné hudobné strediská pripra

vuje medzinárodnú antológiu gramafóno
vých platni určených pre hudobnú výcho
vu .. Bude to prvá práca, ktorá bude infor
movať pedagôgov o platniach tohto druhu. 

Prvú cenu "1. medzinárodnej chopinov
skej súfaže vo Varšave získala Marta 
Argerichová z Argentíny. Druhú cenu do
stal Brazílčan Moreira-Lima. - 'Na me
dzinárodn4(J sú(aži mladých interpretov 
súčasnej ht'Ídby v· tŕtŕechte bol prvou ce
nou odmenený organista Charles de 
Wolff (Holandsko). Druhú cenu udelill 
hráčovi na bicie nástroje Ralnerovi Kuis
movi (Fínsko) a tretiu klaviristovi Nor
bertovi Grossmaunovi (Nemecko). 

* • • 
V dňoch 19.-22. septembra 1965 bude 

vo Weimare další medzinárodný kongres 
Spoločnosti pre výskum hudby. Témy: 
Pojem klasiky, otázky tonallty ako aj 
problém pokrok a avantgardizmus. 

• • • 
Dňa 8. marca uskutočnila sa v Lii

becku premiéra nového diela Wlodimie
rza CotoňskéhoConeerto per quattro v po
daní miestneho symfonického orchestra za 
dirigovania Gerda Albrechta. - 12. marca 
zaznelo po prvý raz Sláčikové kvarteto 
Witolda Lutoslavského. Predvedenie sa 
uskutočnilo v Stockholme pri príležitosti 
desafročia spoločnosti a časopisu Nutida 
Musik. Hralo Kvarteto La Salle (Walter 
Levin, Henry Meyer, Peter Kamnitzer 
a Jack Kirstein). .. .. . 

V Mozartovej sieni viedenského Kon
certného domu (Konzerthaus) uviedli ~do 
prevádzky nový organ koncerto01 vynika
júceho organového umelca Antona Heille
ra. Organ má zásuvkové vzdušnice s me
chanickou traktúrou. Zvuková výstavba je 
blízka zvuku najlepších barokových ná
strojov. 

--: * * * 
Rakúska gramofônovi spoloenost .Ama

deo vydala na platniach Schonbergovu 
skladbu Verklärte Nacht, op. 4, ďalej od 
Antona Weberna 5 mouvements, op. 5 a 

tri fragmenty z Lyrickej suity Albana Ber
ga. Nahrävky uskutočnil Komorný orches
ter v ZUrichu. 

* *'. * 
V Mníchove uviedli na Veľkú noc t. r. 

nové:dlelo Carla Orffa Comoedia de Christl 
Resurectione. 

* * * 
Otto Schenk uzavrel trojročnú zmluvu 

s viedenskou Státnou operou. Za sezónu 
naštuduje, bi operné inscenácie. - Wiirt
temberská Stafna Ópera Stuttgart anga
žovala počínajúc 1. augustom 1966 na 
miesto prvého dirigenta Carlosa Kleibe...: 
ra, ktorý pohostinsky začne svoju čin
nost u ž v nastávajúcej sezóne. 

.. 



TELEVfZNE HUDOBNÉ PRENOSY 

V predajniach 

' 

1.1možnia Vám sledovať mnohé významné 
podujatia z celej republiky, 
ako aj zo zahraničia. 

Nenechajte si ujst prfiežitosť pohodlne doma 
sledovať prenosy! 

Na televízny prijímač nemusíte šetriť, môžete 
si ho zakťipiť ihneď · 

na doplnkovú pôžičku 
stači Vám 15 % v hotovosti. 

,. 
ELEKTRO RADIO 
Vám odborne poradia a televtzory predvedťi. 

SLOVENSKÁ HUDBA, časopis Svčizu slovenských skladaterov 

Číslo 6, ročnfk IX. Cena Kčs 3.-

NOTOVÁ PRiLOHA SLOVENSKÉHO HUDOBNÉHO FONDU 

JOHANNES SCHIMBRACZKY: 

·CONGREGATI SUNT INJMICI NOSTRI AS 
Prepis, úprava a reovízi,a : 

LADISLAV BURLAS - RICHARD RYBARIČ 
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Konzervatórium v Bratislave usporia
dalo dňa 21. apríla 1965 v Dolnej Kru
pej koncert sólistov a Komorného zdru
ženia. Na koncerte odzneli diela Beetho
vena; Purcella, Stamica a Mozarta. Tým
t{) podujatím boli položené základy pre 
budúce festivaly mladých hudobníkov na 
tomto mieste. Pri príležitosti koncertu 
sa konala porada politických a kultúr
nych pracovníkov. Kaštieľ sa má odo
vzda( do správy Slovenského národného 
múzea; zriadi sa tu stála expozícia hu
dobných nástrojov. V priJahlom domčeku 
bude pamätná izba Ludwiga van Beetho
vena. Celá akcia našla veľké pochopenie 
u MNV a Osvetovej besedy v Dolnej 
Krupej. . .. . 

V celoštátnej súťaži o interpretáciu diel 
Leoša ·.Janáčka sa na popredných mies
tach umiestnili bratislavskí huslis ti Vác
lav Benkovič a Pavol Raška; Benkovič 
získal prvú, Raška druhú cenu, 

• • • 
Prezident republiky udelil k 9. máju 

1965 bratislavskému konzervatóriu vy
znamenanie "Za vynikajúcu prácu". 

• • • 
Odborný asistent FFUK v Bratislave 

Miroslav Filip obhá jil úspešne svoju kan
didátsku prácu na tému "Vývinové záko
nitosti klasickej harmónie" a získal titul 
kandidáta vied. Uvedená práca vychádza 
v Státnom hudobnom vydavateľstve. 

*** 
Zaslúžilá ~itefka Anna Kafendová, 

profesorka Vysokej školy múzických 
umení, dožila sa v plnej sviežosti 24. jú
na 1965 70. narodenín. 

V ocenení jej celoživotnej práce za 
dlhoročnú vynikajúcu pedagogickú a 
umeleckú činnost na úseku klavírneho 
umenia odovzdal jej n ámestník povere
níka SNR pre školstvo a kultúru Augus
tín Michalička štátne vyznamenanie "Za 
vynikajúcu prácu". 

*** 
V rámci propagačných akcií Hudobno

informačného stredlskilo sa úspešne uplat
ňuje aj slovenská tanečná hudba, o ktorú 
je záujem najmä v Juhoslávii, a to 
nielen v rozhlasovom vysielaní stanice 
Novi Sad, ale aj v Radio :aeograd a 
Ljubljana. Slovenská tanečná hudba si 

získava čoraz väčšiu obľubu aj u taneč
ných inštrumentálnych súborov dolno
zemských Slovákov. Ohlas na zásielky 
hudobnín a gramafónových platní so slo
venskou tanečnou hudbou je z vi acerých 
miest veľmi srdečný, 

• * • 
Juhoslov anský operný dirigent Marian 

Fajdiga bol nedávno n a návšteve v Ces
koslovensku a vyjednávať o predvedení 
opery Krútňava . od Eugena Suchoňa na 
scéne opery v Novom Sa.de. Opera má 
byť predvedená už na jeseň tohto roku. 
Libreto je už preložené do s rbochorvát
činy. 

• • • 
Opera Slovenského n árodného divadla 

hosťovala dňa 2. júna vo Viedni, kde 
predviedla v Theater an der Wien operu 
Vkriesenie od Jána Cikkera, 

• * • 
V dňoch l. až 5. júla bolo v Dijoné 

stretnutie vedúcich hudobnoinformačných 
stredísk, ktoré organizuje Association in
ternationale des Bibliotheques musicales. 

• * * 
Na rozhraní júna a júla sa uskutočnil 

v Banskej Bystrici prvý ročník Dní ko
mornej hudby. Na prvom koncerte vystú
pili hobojista F. Hanták, harfenistka L. 
Váchalová a Bratislavskí madrigalisti 
(dirigent L. Holásek), druhý ·bol vyhra
dený Hudbe dneška (dirigent L. Kupka
vič). Huslista M. Bauer a klavirista M. 
Karin účinkovali na treCom večere, kým 
záverečný vyplnilo Bratislavské kvarteto 
(o. i. uviedlo premiéru In. sláčikového 
kvarteta L. Holoubka). 

Predpokladá sa, že Dni komornej bud~· 
by sa budú kona€ v Banskej Bystrici 
každoročne a ich význam bude čoraz 
väčší. V budúcom čísle sa k nim ešte 
vrátime zvláštnym článkom. 

• • • 
Meditácia na moteto H. Sc}Jiitza Blaže

ní sú mŕtvi od Jána Cikkera mala dňa 
5. mája premiéru na festivale hudby H. 
Schiitza v Berline · !POd taktovkou Johan
nesa Schil.lera s Berlínskym filharmonic
kým orchestrom. Dielo bolo prijaté verml 
srdečne. Kritika ho vysoko hodnotí. Zná
my západonemecký kritik H. Stucken
schmidt ~ovažuje dielo za · jedn u z naj
lepších skladieb, ktoré na festiva le. od-
zneli. · 

• • • 
Dr. Zdenek Nováček pracuje na deji

nách bratislavského konzervatória od r. 
1919; podstatná čase tejto práce vyjde vo 
výročnej zpráve. venovanej 45. jubileu 
tohto ústavu. 



súčasný 
stav 
a problémy 
slovenskej 
historiografie 

PAVOL POLÁK 

Nie je úlohou ani cielom tohto príspevku komplexne vytýčif predmet, úlohy 
a aspekty našej hudobnej h istoriografie, chceme sa .dotknú( len niektorých z otázok, 
ktoré sa za dnešnej situácie vynárajú ako aktuáJne, znepokojujú nás a volajú po 
riešení. 

V dobách zrodu a počiatočného rozvoja hudobnej vedy bola hudobná história 
na jdôležitéjšou zložkou, tvodla akési jadro tejto v ednej oblasti, ba možno poveda(, 
že hudobná veda sa takmer stotožňovala s h udobnou históriou. Casom sa, pravd a, 
rozvinuli ostatné hudobnovedné disciplíny, a le historiografia si dlho udržala s voju 
hegemóniu a aj dnes zaujíma svojimi rôznymi odve tviami popredné miesto v medzi
národnej muzikologickej bádatefskej a vedeckej činnosti. 

Dejiny možno ro bi(, r esp. spracovaf jedine n a základe d okumentov. Pre dejiny 
hudby to znamená na základe hudobných dokumentov, predovšetkým zápisu hu
dobných diel prostredníctvom notového písma a jeho predchodcov, tvoriacich 
hlavné pramene h udobnohistorického bádania. K tým to pris tupujú tzv. druhotné 
p.ramene (rôzny a ktový a listinný materiál, zprávy o hudbe a hudobníkoch, libretá 
atď.), ako a j výtvarné ikonografické pamiatky, zvláštnu skupinu konečne tvoria 
hudobné nástroje. 
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v . · • k é začiatky hudobnej vedy iba v 20. 
Na Slovensk';~ sa zac~li klas( ~r':'e v.s v~::::: rozvoju na profesionálnej báze však 

storočí, po vzmku prveJodCSY:t·r!" J:' s!~~listického zriadenia. Tak sa začína aj hu
dochádza vlastne a~ v P ~me ac H 1 už v období pred druhou svetovou 
dobnohistorická praca znacne on:k~r~n;· z~~eraných štúdií a prác, treba poveda(, 
vojnou vzniklo niekoľko 1'!.~dtbno s ~~c ;voriaci prvý predpoklad a východisko pre 
že pram~nn~ pri~kum v str om n;-.er~a e~ž do konca prvej polovice nášho stot_:oči!l' 
systemattcku pracu na tomto P<! 1

• kecl už vtedy niektoré archívy, ·muzea, 
nerozvinut, prakticky vlas~e .:neMJest~vov~~~~enská mali v svojich zbierkach aj mu-
Univerzitná knižnica a naJma a ca . 
zikálie. 

v · k fk , i rokmi z.riadené Oddelenie hudobnej 
Za tejto situácie zacal? pr:d . ~~V 0 ymsystematickejším prieskumom, súpisom 

histórie ústavu hudobneJ ve Y . so, h rameňov na Slovensku. Táto práca 
a centrálnou evidenciou hudo!>no!listočr!::.~~ ~~kosťami vyplývajúcimi z mnohých 
však bola od začiatku poznacena ur t.., 1 • 

okolností. 
zavážil tu nedostatok tradície a kvalifikovaných kádrov. • 

l. š . všia vedecká utanovizeň ma vlastne 
2. Slovenská . akadémia vi~ akdo nba a ánaJvyNso pri nedostatku kádrove a odborne 

· ú , lň Ia:nie ako takyto ru pr ce. . h 
ID nap a pos . t 'In . hudobnej inštitúcie archívneho či muzealne o 
primerane vyba;::;,eJv. cens:~ro:~ieha( práve na ústave hudobnej vedy SAV' i ked' 
typu musela sa Clnno . bla t• "ba čase práce veci týmto vlastne sup
pre iné úlohy môže venovať ~eJ.tOšt?t , ~ l ; to však zatiaľ v našich podmienkach 
luje inú, d~dnes nevybudovanu ID l ~::~ :emožno vedecky pracova( na poli bu
nehyvnut~e,, v.ecl bez t~jto iamen~:~áva Y hudobný historik do určitej miery a~ 
dobnej h1stóne. U . n~s ta, to _"! h" . . inde bývajú obe funkcie viac-meneJ 
prácu hudobného btbhotékara ct are 1vara, 
odd lené i kecl obe skupiny vzájomne spolupracujú. v . 

e • , h ' celky sa v rusnych 
3. NepreskJÍlDané (neevidované, nesprac_ovane) arcd•vne dô~ledku . administra-

• · vy· ch časoch v neposlednom ra e v " . 
vojnovych a POVOJnO ' f d kašt'eľ.ov kláštomv kostolných chorov, 
t - oh ltraľavých" zásahov· do on ov I ' ' št't . tvny ."u . d ( .. á . správnej snahe prevzia( archiválie do a neJ 
majetku býv. buržoázie a .po . pn m c . š r a poškodili ale velké, nenahradí-
správy) pri prevozoch mel~~ znač~~.l~;-.let: Iškody na naŠej kultúrnej minulosti 
teľné hodnoty sa i roztr~tili ~ :•ci IÍ ~e veJkou námahou, a nie vždy úspešne 

:o:o ':.ž~:r~~!ú s:::;!~:~o!:1ľ, p~~o~n v:ra problémov ostáva otvor~ných. _ 
histo · ká aktivita sa rozbiehala prave v obdobt 

4. Katalogizačná a vôbe.c hudobno . ::ázorovými deformáciami, v dôsledku čoho 
rozmáhajúceho sa dogmatizmu so svojim "k l . k . práce Predovšetkým bola velmi 
sa do zna:čnej. miery z~ži! ~~~t ;::;i:g:!:~e. ehd hudobného historika sa po~a
postihnutá pra ve o~las • u •. 0 neJ. . .. 

0 
oli hudobnej estetiky a kritikY 

dovalo viac aktualizačneJ Cinnosti, naJma ~- P sfére hudobnohis torickej 
ted ód Ych postulátov ždanovovcmy a vo . 

v duchu v Y m n v á ráca re aktuálne spoločenske 
predošvetkým popularizačná, osvetová .a propagacn P 'l P v su a táto sa robila 
potreby, kým na vlastnú historiogra~iu ost:!:k~:o ;7~~ri~~ých prác; tu sa však 
úplne v ústraní. Je síce. pr.~vda, že vyslo aj mohlo navonok úspešne preukázaf, 
hnecl postulovali syntétizUJUce ~ohľadk y, dab~ ds·asc'Ipii·na no v dôsledku nerozvinutosti 

k 'ť · ť to spolocens ove na 1 , 
ako u nás pre VI.a ~J a~ hl k alitatívne preukáza( na patričnej úrovni 
základov sa publikacná cinnose nemo a v . . 
a r ýchlo bola anti-kvovaná. _ 

5. Oblasť hudobnej heurls~iky, ~voriac:i~~·::r:!::c~~:::::~.b~:d~~~:; ~:~~:= 
vaná, ale nazeralo sa na m~t aJ s ~ hudobným prameňom na vedeckej báze, · 
grafický výskum, teda konkr na praca ~s kčn · pozitivizmus, veci akýmsi 

. bol krajne suspektný~ sp-ravidla sa ozna.c::_:~ zar:čea od :rameňov", výsledkom čoho 
nepísaným heslom dna bolo_ "preč d~dv fa, ď ~aratívne ideovo-estetick é "fantazíro-
bolo materiálove nedosta*ocne ~~ hoze~e, b~kovanýcb prác Totó sa mimochodom 

· lebo prehodnotenie" starstc , uz pu . . · . t' p . 
vame a . . " k - i-x"stický" prístup k odkazu mmutos I.. ro-
hrdo vydavalo 7;a pokro ovy, "ma 1 
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striedok sa tu zamieňal za cieľ, veci kritická a filologická práca je iba nevyhnutným 
predpokladom - nehovoriac už o evidencii a · katalogizácii prameňov - pre hodno
tenie a interpretáciu pamiatok a základom serióznej historiografickej činnosti. 

6. Ale aj samotná pramenná práca, pokiaľ sa skromne robila, bola ·značne 

oklieštená ·jednostranným výber~m a prístupom. Aby sme uviedli aspoň jeden cha
rakterictický príklad: obchádzala sa (pokiaľ možno) široká oblast duchovnej hudby, 
hoci v určitých historických obdobiach tvorila táto nielen kvantitatívne, ale i kva
litatívne prevahu v celkovej produkcii, čo bolo v danej etape logickým a ne
vyhnutým dôsledkom sociálnej funkcie hudby. Ze odkrývanie týchto umelecky cen
ných hodnôt, medzi ktorými sa nachádza aj nemálo dokladov ludovej hudobnej 
tvorivosti, nemá nič spoločného s n ejakým "kleriká lnym tmárstvom" a podobnými 
vulgárnymi nezmyslami, hlásanie ktorých bolo vtedy módne, netreba dnes vari 
bližšie rozvádzaf. 

Z uvedeného jasne vyplýva. že keby sa pramenné bádaníe bolo ·uskutočnilo a lebo 
aspoň rozbehlo pred druhou, ba ešte pred prvou svetovou vojnou (už pri vzniku 
prvej CSR sa odviezlo vera archiválií, najmä. šľachtického a inonár.odnostne-bur
žoázn.eho pôvOdu za hranice nášho ·štátu), bol by obraz. o pudobnej minulosti na 
Slovensku oveľa bohatší a úplnejší. 

Na pri ek všetkým v krátkosti naznačeným značným fažkostiam, prekážkam a ne
priaznivým okolnostiam . sa to, čo · sa v posledných rokoch na poli heuristickom 
urobilo, musí ja vit ako veľký krok dopredu. Značnou mierou sa dokresluje, ·ba 
mení náš doterajší obraz o našej hudobnej minulosti, ktorá sa z neznalosti ma
teriálu javila o·veľa chudobnejšia, než aká v skutočnosti je. Objavilo sa viac 
predtým neznámych cenných . zbierok, nových mien sk!~dateľov, doplnil sa obraz 
o dosiaľ známych autoroch, lokalitách, historických epochách, tvorivých princípoch. 
No kecl máme na· mysli, čo sa mohlo uJ."obif za priznivejších pomerov, je toto všetko 
ešte málo a najmä z hľadiska súčasných potrleb a daností sa ja vi ako . nedosta
točné vzhľadom na úlohy, pred ktorými dnes slovenská hudobná .historiografia stojí. 

• • • 

Je nesporná skutočnos(, že napriek zmenám, ku ktorým u nás došlo v období 
obrody a vykorenenía ·následkov, ktoré minulé roky zanechali, nemožno v tomto 
smere hovorU o nejakom obrate. Nedôvera či podceňovanie tejto disciplíny, najmä. 
v oblasti heuristiky a bibliografie, naclalej petrváva, a to aj tam, kde skutočne ne
možno hovorU: o ľucloch zaťažených dogmatizmom. Väčšinou to vyviera z neinfor
movanosti, dokonca, ž.iaľ, čiastočne . i vo vlastných hudobnovedeckých radoch, 
v neposlednej miere v dôsledku systému -vyúčby a štruktúry učebných osnov školy,. 
ktorá ich odchoval_a • . Nejde tu, . pravda, len o samotnú . hudobnovednú disciplínu 
na vysokej škole. Vplýva to už z deformovanej alebo prinajmenšom jednostrannej 
výchovy na všeobecnovzdelávacích školách, kde sa v poslednom čase zanedbáva. 
nielen čoraz častejšie kritizovaný . nedostatok. estetickej i hudobnej výchovy, a le 
na vysokej škole sa pomstí aj nedostatok klasického vzdelania a historického · cítenia. 
Bez vypestovania vztahu k veci sa potom zázraky robiť nedajú. Iste nie je níjaká. 
n áhoda, že za minulé roky absolventi hudobnej vedy nekončili diplomovými prá- · 
cami s historickou tematikou. Je síce pravda, že kritérJ.a sa konečne menia a naj
novšie už takto zamerané absolventské práce vznikajú a je aj nespGrné, že 
o prednášky z odboru všeobecných i našich dejín hudby je ozaj dobre postarané. 
No v oblasti heuristiky, filológie, paleografie, bibliografie, prevádzacej praxe 
starej hudby, organológie a vôbec historiografickej metodiky je situácia naclalej" 
nevyhovujúca a tomu · by sa sotva dalo odpomôcf napr. hoci zavedením nejakej 
dvojhodinovky do plánq prednášok, lebo ide o celkové ovzdušie, koncepciu učebných 
osnov a nazeranie na vec. Je preto otázne, či samotné diplomové práce z odboru 
histórie môžu 'tieto nedostatky odčinit a či, naopak, nebude kvaliia týchto prác 
priamo závislá od osvojenia si pracovných p.ostupov počas štúdií! Oddelenie hudob
nej histórie ústavu hudobnej vedy SA V síce podáv'á po'mocnú ruku pri doškoľovaid, 
ale len v jednotlivých prípadoch, oo ' nestačí a už vonkoncom nemôže nahrádit:" 
výchovu na · škole. Kým v zahraničí · sa na učilištiach v oblasti ·muzikológie 
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kl dl hlavný akcent na historické discipliny a ich metodológiu, čo je vhodn~m 
a e • - . ed n-s sa zatial v tomto smere malo 

základom .aj pr~ ~e odbory ~ud?bneJ .v y, u d\ia kultu. Adepti hudobnej vedy 
zmenilo aJ PO zamku schemattck~ch me~d z ob .? roblematiku súčasnej hudby, 

~~~~e::a:::!t~a::!~ľc~:j ~~~~~~r~~:v~~ft:j:'t~ľétnej podobe sotva poznajú) 
zdanlivo viacero výhod. 
Súčasné skladby stoja k dispozí~ii v vpodobe dobre čitateľných partitú~, väčši-

. fk· nozstvo súčasnej tvorby konzervovane v zvu-
nou tlačených, okrem toho Je ve _e m 0 latniach Zivntopisné údaje, 
kovej rea~izác~a~:ri~ag~~~::::~~:o:!:c~:i,n~ra:;r~vidla r~hko v ~ rýchlo _zistif 

:o~~s~ť, d~~~itografick/ súpisy poskytujú prehľiadh pdr~cl, njoevipnr~tvystuc~nácla:k~:n:~~=~~-
- týk · · · dnotlivých autor.ov a c te .-~ • 

tura aJuca sa Je besedovaC s umelcami a podozvedaC sa vera závažného 
pripad~e m?hžno o~obne opdo nich aJ· spoločensky je pracovník s aktuálnou terna
a zaujtmave o prtamo , 
tikou skoro akreditovaný a pod. 

· u situácia pre historika je celkom odlišná. On musí ma~eriály hfadať 
~a::!~ t::Ody usporadúva(, skompletizovaC, inv~ntarizo_vať, s~at~logl7~ovaC. V pre

:a~:el väčšine ide 0 ruko.pisy nie vMy ľahko ct-tatefne (~lact Je_ malo? a _nad to 
hl h ktoré treba spartovaC (len mizivé percento htstorlckych dtel Je za-

v as~ h v artitúre) staré notové písmo a staré kľúče treba tra~skribovať do 
=~~j notfcie· skl~dby treba študovať, rozoberať, štýlove z3l'rad!C, umel~c~o-

t.ick hodnotiť bez možnosti zvuko-vej realizácie (nahrávk~ su vz~cnou vyn_l111-
:::) S~pis diel toho-kto-rého skladatefa a úplnejší obraz o no~ m~z.no spr:vt~l~ 
získ~( až po preskúmaní vefkého množstva archiválií. a fo~~ov. Lt~era ura o s aryc _ 
neznámych autoroch takmer neexistuje, sotva sa o ruch naJde _zm~eD;ka na;pr. v 11~ 
vinách ktoré zväčša ešte neexistovali; a pokiaľ aj boli, nie su_ ~~b~ogr:"ftc~y-;rr~-

ne~é a zprávy v oblasti hudby sú v nich velmi kusé. Pre Zl~ eme !!;l naJza a -
~~;ích životopisných údajov treba niekedy prejsť tucty brubrc~ fo~1~to~ na~r; 
nemeckým švabachom písaných matričných záznamov, aby ~a na lfadl!e~a Y : roU:o% 
· d · Kde je potom ešte otázka anonymných a podvrhnutych sk . te ' au o~ra ! 
rúš~~nie ťažko čitateľných nadpisov, podpisov, zápisov! p.o osobn_eJ stránke s~ tt'k:a 
práca vyžaduje tiež isté odriekanie a skromn.osť, no v n!l. druh~J stran~ pos Y flt~ 

mnohých smeroch podnetnú, zaujímavú, neraz vzrusUJUCU pracu, pre sa op ~l 
v t: j . K ždý kto má k histórii vzCah a kto k takej robote len troc a 
;:f:9~aal 

8~ah~~ ~vráti fámy o fádnej, otravnej, jednotvárnej práci so dst:~~ 
zaprášen'ým, myšami obhryzeným, pavučinami opriadaným šalátom a o po o nyc 

· kurióznych výmysloch. . . • v • 

Pravda toto sú len ni~ktoré z rozdielov pri ~pracúvaní . histonck~J a su~asne~ 
problema'tiky. Práca v oblasti súčasnej _hu?by ma: samoz~eJmlie, v~~Yé SP?~o~en~ki-

- dosah závažnost:, svoje špecificke problemy a uska a, . or . DlJ~ ? 
vydzna~,. Nešlo nám o protipostavenie alebo nadTadenie JedneJ ~IScapl~t.tY 
po c_enuJem~. . šak - že zatiaľ je u nás o históriu postarane horste. 
proti druheJ, Je v nesporne, · už dzojazyčných z váži tu aj nedostatok publikačných možností, nehovortac o _ <:_U , . . . 
C:íciách pretože by bolo neúnosné, aby úzko špecifikované p~amenne s~d1e ~ sup1sy 
fondov ;,yšli v slovenčine, pritom cudzina javí záujem prave o taketo prace. 

• • • 

Dnes sme svedkami nebývalého rozmachu svetového hudobno~ed~ké~o bád_ania 
a v "eho rámci sa aj technika, nástroje a metódy histori~g-raft~keJ pr~ce mtmo
riadn~ rozvinuli, zdolronalili a zjemnili, o čom svedčí o. i. ~roven _ n;'_nohych sk;ele 
fundova-ných zahraničných vedeckých publikácií a pramennych edtcu. J~ to doka~ 
0 

celosvetovom trende, ktorý historiografickú prácu posunul _v po~led~y~h rok~ 
na také popredné miesto. Aj počet vysokokvalifikovaných, uz~o spectali~vanyc_h 
h dobných historikov a bibliografov značne vzrástol. Toto vsetko s~edc1 o stu
p:júcom spoločenskom záujme a čoraz adekvátnejšom v a p~ob_ne_Jšom obra~: 
hudobnej kultúry zašlých epoch. Naproti tomu sotva mozno naJsf mu oblasť, k 
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by u nás bolo došlo k vacstm rozpakom, zaznávaniu, čiastočne i k stagnácii ako 
práve v hudobnej histórii. Rozdiely medzi našou a zahraničnou vedou sa na tomto 
poli neustále zväčšovali. Tak dochádza za daného stavu k tomu, že zahraniční bá
datelia, ktorí stúpajúcou mierou navštevujú našu vlasť, objavujú u nás dosial ne
známe alebo nezvestné pramene a autografy diel velkých majstrov svetových dejín 
hudby, majúce unikátnu hodnotu, čo nikomu nemôže byť ľahostajné. Pravda, títo 
vedci sú ináč pripravení ako naši - okrem sústavného, odborného školenia, vyplý
vajúceho z väčšej vážnosti, akej sa tomuto predmetu dostáva počas štúdií, majú 
možnost navštivif a spozna( vera veľkých a významných archívov. Zdá sa, že 
šetríme na nesprávnom mieste, ked" naši .pracovníci nemôžu nahliad.nuf do sveto
vých fondov, prípadne pomocou štipendií sa na takýchto miestach doškofovaC. 
Je jasné, že sa nemôžeme vyhnúť, alebo dokonca uzavrief pred stretnutím so za
hraničnými vedcami; naopak, tieto styky sa zrejme budú neustále rozširovať, na
knniec je to na obojstranný prospech. V ed" napr. značná časf slovakizmov sa 
nachádza v zahraničí a bez znalosti týchto neraz veľmi významných materiálov 
nemôžeme dôkladne spracova€ ani našu vlastnú hudobnú tninulosť, takže medzi
národná spolupráca je jedným z predpokladov rozvoja aj našej historiografie. 
Ba je to práve medzinárodné podujatie, ktoré spôsobilo, že si aj najvyššie miesta 
lronečne začali uvedomovať kritický stav nášho hudobného dejepisectva. Stalo sa 
tak skoro v hodine dvanástej, v otázke zaistenia československého príspevku do 
veľkej akcie medzinárodného slovníka hudobných prameňov RISJ\1, ktorá sa usku
točňuje už niekoľko rokov pod patronátom UNESCA, kwrého sme aj my členom. 
CSSR pri svojom veľkom bohatstve prameňov sa nemôže nazúčastnif na takomto 
monumentálnom medzinárodnom projekte a je potrebné, aby naša účast na tomto 
podniku bola ozaj dôstojná, čo, pravda, vyžaduje podstatné zintenzívnenie práce 
a predovšetkým ďalšie kvalifikované kádre. Tak dochádza k takmer paradoxnej 
situácii, že nadriadené orgány idú v dôsledku a pod tlakom súčasnej situácie 
poruke a uvolňujú prostriedky na tieto účely, ostáva však otázne, či to stačí na 
riešenie situácie, či bude napr. odrazu dostatok kádrov na túto prácu, ktorá je 
dosf náročná a vyžaduje si pomerne vysokú kvalifikáciu a prax. Pravda, RISM 
je koncipovaný ako rozšírený inventár, ako bibliografická informácia o základných 
hudobných prameňoch. Pre naše potreby takáto koncepcia však nestačí. Ak 
chceme vyrovnať náskok zahraničnej historiogcafie pred našou, musíme ísf ďalej 
a čím skôr spraví(, resp. urýchlit a dokončit dôkladnú, materiálove a odborne 
fundovanú katalogizáciu našich prameňov s · incipitmi, aby sme mali vhodnú 
bázu pre komplexné spraéovanie našej hudobnej kultúry, ktorá zohrala nielen 
v relácii k našej minulosti, ale aj v dejinách európskej hudby nepomerne význam
nejšiu úlohu, ako sa pri. nedostatočne rozvinutej a neúplnej práci v minulosti 
tradovalo; o .tom napokon výrazne svedčia čiastkové výsk~y a výsledky posled
ných rokov. 

Je však nemyslitelné, aby sa v oboch prípadoch postupovalo osobitne, aby sa 
zvlášf evidovali pramene pre RISM a potom znova podrobnejšie pre náš katalóg. 
Takéto rozptyľovanie je nielen neekonomické z hladiska prostriedkov, ktoré nie sú 
neobmedzené, ale aj z hľadiska kádrov a · času. Obe akcie treba usmernif tak, aby 
náš príspevok pre RISM bol zároveň spojený s dôkladným a kompletným odborným 
výskumom a súpisom pre naše vedecké úlohy, ·pre vytvorenie československého 
centrálneho incipitového katalógu všetkých hudobných pamiatok a prameňov. 

Takýmto spôsobom vytvoríme predpoklady pre dokonalé vedecké, marxistické 
spracovanie vývoja hudobnej kultúry na našom území, ktoré úzko nadväzujú na 
túto prácu, ako aj predpoklady pre úspešné súCaženie so zahraničnou hudobnou 
historiografiou. Je teda načase, aby sa prelomili lady, aby táto disciplína zaujala 
v -našom kultúrnom živote a v sústave našich vied miesto, ktoré jej právom 
patri Ide nielen o dobré meno .:ašej vedy, ale aj o kultúrnopolitickú prestíž 
našej socialistickej vlasti z medzin árodného hľadiska. 

PAVOL POLAK 

2.93. 



, 
. Keď ii1ôku 1959 V. J. Gaj
doš v zbierkach knižnice 
r·odiny Zayov._:ov. o_bjavil . 
sbo·mik piesni a tancov 
z prvej polovice 18. st<r 

KOMU PATRI 
ročia, ktorý sa neskôr sta) . . 
známym pod nie ce)!lrom presnym na~om 
"-oponická 21bierk.a" (podľa toho, ~e sa 
našiel v Oponiciach, kde bol docasne 
ul-ožený), sotva kto trušil, že táto vc~lk~ 
nenápadná malá knižočka, notovana U;Z 
modeii1DOU notáciou, je jedným z naJ
cennejších a najzaujímavejších pramen
ných objavov posledných rokov. I k:ď 18. 
storočie je na pramene domáceho _povod u . 
naozaj bohaté, s výnimkou r~op1sU An
ny· SZi'I'Illlily-Keczer-o.\l'ej (ď·aleJ len ASK), 
k!toFý platil skôr za z~ie~u ľudových 
piesni, ide o pramene· ·týkaJuce s~ ~hla
s u európskeho· hudobného k laslcr7lillU, 
resp. dožívania bm-oka. Naproti tol:n.u 
300 skladieb "oponä.ckej" zbierky, ak 1ch 
cháperne v kontexte s .inými pamiatk:ami, 
s ASK Vietorisovým kódexom as1 zo 
60.-70. 'rokov 17. stor. (ďalej len VK) a 
pod. a v súvislosti so všetkým, čo o hu
dobnom živote Uhorska a Slovenska 
v 17.-18. stor. vieme z ·rôzmych čiastočne 
už publikovaných dokumentov (spisových 
materiálQ;v, dobovej beletrie, memo~rov a 
po~l.), veľmi presvedči-vo u~5-a·~Je, že 
okrem hudobnej kultúlry európskeJ, oki-ern 
rezonancie baroka a kJ.asicirzJmu je tu ešte 
aj i:ná, do domáceho prostredia silnej
šie vklinená a folkJórom viac ovplyv
nená hudobná kultúra. Existencia takej 
,,autochtónnej" slovenslro-uh:OUS!re.j hudby 
sa síce prepokladala, no ob]avenle ,,opo
nicke j" zbierky vrhá na ňu intenzívne, 
prenikavé svetlo.. Skutočnos-ť, že sa tu 
ukazuje ď.alši.e ohnivlro do :reťaze_ šp: 
dfiOky domácej hudob;n,ej tradic1e, Je 
iste mimoriadne význarrmá a bude s ňou 
treba p:>~itat pri vypracQIV!ani lmncepcie 
dejin sl.ove<nskej hudby. 

Obsah · ,;oponickej" zbierky J:?Ožn? 
:lfuustiť do niekollkých viet. ·Rukopis ma 
156 s·trán priečneho oktáNového formátu. 
Na prvej strane je nadp]s "Saltu~ HuJ?-
garicus a Dionysio", čo . p~zuJe sko~ 
na čas vzniku, resp. na zapH>ovateľ~ nez 
na .autora Sklladieb. Na str. 1-37 Je 64 
piesní a tam.cov označených ako "Saltus 
HungariC'\15" (ďalej len SH). Na _str. 38-
83 je 24 skladieb tzv. stoloyeJ hu~by 
(Aria ad me.nsam), ll ·preaa;n~l, 15 ~1es~ 
ni a tanoov s.o . slovenskym1 nad.p1~m1 
(z .nich tri du<;hovné piesne), 12 sklad1eb 
,,európskych" (suitové ta_nce. a pod.), _9 
bez názvu a len 6 s nad~1sm1 maďarsik.Y
mi. Od str. 83 začina sa novšia čast ru
~opi.su, · napísaJná · mou ruk'ou o niečo ne-
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skôr . . Tu sa medzi 163 skladbami s•tretá
vame jednak s variantmi starších zápi
sov jednak i s p11odtlik1mi ďalšimi a 
no~šlmi. Všetlky skladby celej zbierky sú 
husľové, v 3 pr!padoch ide o úpravy pre 
dvoje husll . 

RicJ:tard Rybarič 
H oci to iste pohwá ešte dlhší čas, kým 

sa vo výskume oponickej" L~biertky do
speje k definitiv'~ym záverom, už teraz 
mOŽ'llo a treba konštatovat, že ide o pa
miatku ;v širšom i užšom 21mys.le slo
venskú klbolrá .sa svojím vznikom geo
glr1a.fickY i etmi·ckY viaže na slovenské 
prostredie. I , keď, alko ďalej ukážeme, 
s nadpismi a textovými incipitmi treba 
narábať veľmi opatrne, predsa 'len cca 
10 ·% ski1adieb so sloven&kými nadpism~ 
á textami ( k 15 Skladbám zo staršeJ 
·časti .treba pripočítať eš.te ďalších 10 
.z novšej) by bolo v rpamiatke pochodia
cej napr. z hlbok<o maď.arnkého prostre
dia záhadný.c:h. A však naopak, výskyt 
maďarnkého texltov v rukopise zo Sl<r 
vcenska sa dá vysvetliť, najmä ak ide 
o materiál šľachtickej proveniencie (o 
čom ešte bude reč), odkazmi na mad'a
rt~ujúce tendencie vyššieh spoločenských 
v.rstie;v a pod. Dôležité však je, že popri 
sll.ovel111Sikýc:h piesňach a OOincoch powr
nejšl záujemca nájde aj ďalšie odkazy, 
zmienky · a poznámky, na základe kto
.r:ých moŽill.o- opOIIlktkú" zbierku, jej pô
~od bC2lpeČin; lokaLizovať na G e m e r, 
na oblast · okoľo RoMavy, Stitnik.a, Košic, 
Dobšinej teda na okruh, ktorý - ak 
možm:o ,;erit Bartholomeidesove j mono
grafii o -Štítnickej "provincii" z r. 1799 
- bal v l8 . . storoči temer čis.to sloven
s-ký. Ak vypustíme priame miestopisné 
ozm'!ičenia .(napr. na str. 31 je SK ozn. 
'!iko "Csetnekiensis", na str. 134 je ta
nec Cassoviensis" a p od.), tJreba upo
ZJornit na dve :lldanlivo nenápadné ma
ličkosti, ktorých dôk.az~vá si•la _je ~re 
ldkalizáciu tohto r.ukop1su veľm1 pne
razná: na jednej skJadbe (bez názvu) 
.na str. 108 je pripísané "Bu~" -
podľa ltiJt~atúry -rOd!ové meno celeJ g:
nerácie ev. farárov a rektlorov škôl 
v Ochooej (neďale1ro Stitnika) a na 
str. 142 obdobne ,;Holwegdrt", kde s veľ
kou pravdepodobnosťou ide o meno 
"Hoiliveit", tiež dobre známe z gemer-

"OPONICKÍ" ZBIERKA? 
sk<rštltnického okruhu. V tej.to súvislosti 
treba ešte vard. do:dtať, že i ·nálezisko 
"oponiekej" - vlaSitne gemerskej - zbier
ky je z hľ~Sdiska kultúrnohistorického 
veľmi ,prizm.ačné a zaujimavé tým, že 
medzi exlibrismi .starých z.ayovských 
knih naohodíme mená, ako napr. Mo
šov'Ský, Kyrme:ror, Masnlik, Krmoo, Lau
ček a i., kltoré patria vilac slovenskej než 
aikejkoľvek inej kult úre. 

To, že sa "Qap onická" c1 gemerská 
zbieii1k.a našLa vo fondoch šľachtickej 
bihli•otéky, je chavaklteristické. Podobne 
šľachtického pôv.odu je o. i. aj ASK a 
VK, čo neprekvapuje, rlebo úloha šľach
tických hredoných a zámockých súborov 
v hudobnom živote Európy i Uhorska 
·v dobe baroku je vcelku známa. O exi
stencii rezidenciálnyah ensemblov na 
naŠQITl ú zemi, t. j. .na Slovensku, kde 
sa za čias turectkej okupácie dolného 
Uho.rska (Maďaa"Ská) sústredil prakticky 
celý kluUúmy i pohtický život krajiny, 
Vi•eme už oo-to Z li:f:eratúry ; úroveň hti
dob!ného života na tom-<ktorom šľach
tickom sidle, pochopiteľne, závisela od 
rprOISitrieclliiov; boh a t i magnáti (napr. 
Betlhlen, Eszterházy. Rákoczy, Thurzo a 
i.) mOihli si vyc.1ržiavať vel'ké kapely, 
dr.obnejší zeman1a sa uspokojovali s vo-· 
jenskými hudobníkmi (s trubačmi a bu
ben!kimi), o >ktar ýoh bol v t ých časoch 
zrejme dost veiký záujem. 

Celkový ráz tej;to uho'l'skoo-slovenskej 
šľachtickej rezidenciálnej hudby, k torej 
'I'ozkvet sa podľa prameňov datuje cca 
do r. 1650-1750 - klam partJr! aj "opo
nická ", ·resp. gemerská zhierká - bol 
určený tým, že iš·1o o hudobnú kul túru 
svojou podSitatou •.i,nštrumentálnu . . z do
bových doklllnnentov vieme o obiube hry 
na vi.rginal a lutnu v salónoch, ako aj 
o jestvovaní o:rche~trov v podstate dvo
jakéto typu: jednak sláčikového, ktorého 
zárodok treba vidiet v .. kombinácii ·husle~ 
gajdy, jednak dychového so základnou 
kombináciou "tureckej" ipišťaly s tl'ub
kou a bubnom. Zlooenie týchto orches
trov, pra:vda, nebolo stále a pevné, je 
v.šak pozoruhodné, že o.!mem nástrojov 
bežmého internacionálneho irrlštrumentáru 
sa objavujú rô!Z!Tlé píšťaly, gajdy fujary, 
cimbal a !pOd. ' 

Najc.hal1alkteris.tiokejšou črtou t ejto kul
túTy je však istá spätosť s foklórom. Na 
šľachtických dvoroch sa v 17.-18. stor . 

ta'kmer bežne ;tancova!li ľudové tance, 
usporadúvali alegorické s láVIThOsti v kro
joch; s-edll.iacke svadby a .pod., čo možno 
vysvetliť nielen barókovým záujmom 
o všetko malebné, eX'kluzívne a ne
obvyklé, a le v prípade Uhm-ska a S lo
venska aj tým, že silne oprotihabsbursky 
ladená šľachta s-a vedome uzatválraJJa od 
európskych - t. j. rakúskych - pod
netov a čerpaLa z toho, oo bol-o k dis
pozicii doma, t. j. prevažne z ľudovej 
tvoiľby. Preto je •len rprin:odzené, že vo 
.všetkých najdôlež1tej.šich prameňoch ob
javujeme zápisy a úpravy ešte i dnes 
7lnámyc:h ľudových piesni a tancov. Táto 
akoby idylická symbióza š+achtickej a 
ľudovej Jwlltúcy nemohla mat, poch<r 
pi'teľne, dlhé t rvanie. Roku 1711 bol 
medzi korunou a šľachtou (rakócziovoo
mi) umv.retý mier, dochádza k istému 
vyrovnaniu a ltý.m n esíkôr !k novému zo
silneniu nemeclro-uakúskych vplyvov. 
Sľachti·cké kapely sice nezanikajú ale 
ich iľepel'toár a zloženie sa postupn~ me
ní, europeizuje v duchu ideálov klasi
ciZIIDU. 

Niet pochýb, že otá~ ľudových pod
neto;v, problém v ztahu domácej Iudovej 
a európskej umel-~j hudby v celej tu 
skúmanej oblästi patrí, najmä ak pri
hliadame tna"~špecific!ké stredoeurópske a 
východoeuróPske pomery, medzi najZ'auH
mavejšie a najv zrušujúcejšie. Preto aj 
my musíme tomu venova t pozornost 
a poukázať aspoň na tie najzákladejšie 
skutočnosti. i: 

Ak sa na túto !kuLt úru pozeráme z hľa-
. diskla celkru, musime .pr.edovšetkýoin kon
štatovať ve~kiú úlohu živej, "orálnej" tra
dici•e, často akoby na úkor pisomnej. Pre
dovšetkým je ná:padná an<myl'nitá skla
dieb, t . j. že okrem ojedmelých výni
miek ru.et temer žiadnych odkaz()V, resp. 
údajov o skiladateľoch. Rovnako je ná
padné, že kým na jednej strane nejde 
o · ?:.ápisy obeone záväznéj pOdoby · tej
l<rtorej skLadby, ale len jej 'toho-kltorého 
kOIIlkrétneho znenia, 'Wlriantu, verzie a 
pod., 111a druhej strane notové · z~namy 
:nepredstavujú úplnú skladbu, ale (naj
mä z hľadiska "vel'tikáJLneho") torzá, 
schémy, kostry. Vo VK sú totiž zápisy 
dvojhlasné (vrchný h1as-bas), v prípade 
"oponäckej" Zlbiwky a o. i. aj ASK ide 
o vedúci melod ický h1a:s (rprvé husle) 
istého in šlllumentálneho súboru, pričom 
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tak vnútorné hlasy (harmonizácia vo 
VK), ako .i sprievodné party sa doplňo
vali spamäti, improvizatívne, pri hre, 
podľa dobových pra:lrok a schém. Zo 
S'~urtočnosti, že jedna a tá istá melódia 
sa objavuje (i v jedinom rltp.) v rôznych 
zneniach, že jedna a tá .istá Sokdadba 
je zachytená vo 'V'iacerých .podobách, 
o:bmenách, varianJtoclh, moono usúdiť, že 
v lrolektiV\Tlom hudobnom povedomí žil! 
len uTčitý základný mventálr melodic
lro-motiv.i-ckýoh ty>pov, akési hudobné 
"abstra:k.t.á", krt:océ srvoje jedinečné podo
by ·(t. j. v ·akej sa zapísali) nadobudl.i 
len v interpretaČI!lej praxi, cez bežné 
prednesovo-mmamentačné postupy, ktoré 
silne ptipominajú ešte a:j dnes žijúce 
zvyklosti ľudových kapie l. To je veľmi 
dôležlitý pozn:artok, lebo ak sa v eci majú 
skutočne tak, potom tm ·možno študovať 
hudbu naozaj "in statu nascendi", nota
bene v reláciá ch hist orických. 

PrelLnanie · umelej a ľudovej, európ
skej a domácej hudby možno však naj
lepšie sledovať •na repertoári, hlavne 
na cy<ltle skladieb pod n ázvom saltus 
hunga:ricus (SH), kde ide buď priam o 
jedrnoduché tanečné piesne, alebo o tzv. 
hajdúske tance. Tensto t&mln (SH) sa 
oodá pochopiteľne interpretovať zúžene, 
v 18. stor. sa totiž pojem "hungaricus, 
Hungaria, Hungarus" vzťahoval na celé 
územie ni·erkdaj!'iieho uhomkého štátu, t. j. 
nielen na dnešné Ma darsko, ale aj na 
Slovens.ko. SH nie je preto maďarský, 
ale uhomký t anec. komplexný p ojem 
o=ačujúci tie skladby, melódie, tance, 
ikrtoré platili za domáce, uhorské pro
duk<ty, pričom ·pravda, (tak, ako v pri
pade s kladieb so slovenskými nadpismi) 
anJi. tu sa pomenovanie nemusí kryť 
s hudobným obsahom. J e totiž zná me, 

(B•z 1tfŤzvrr) , 

4c! j C [jic F EJ l E E f!f C 

Pôvod hudby "oponickej" zbie11ky sa 
totiž vôbec nedá mešít "en bloc"' a už 
vonkoncom nie z nadpisov, ale len od 
prLpadu k .prípadu, pod["()bi!l<liU štýlovou 
analýoou, parovm.anim, prisnre vedeckými 
historickými i folkJ.oristiokými metóda
mi. Faktom však ostáva, že v pripade 
SH ide o melódie z vel'kej časti rudové, 
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2íe najstarš.ie ungaresky v európskych 
tlačiach a 21hi:ezikach 16. a 17. stx:>r. (Hec
kel, J obiln, Iselin, B. Schmitt, Paix a 

· pod.) nemajú špecificky maďarský cha
raktter, ich výskyt dokumentuje vari len 
zäujem o Uhors:lro a o uho·I1skú hudbu 
(motivovaný skutočnosťou, že Uhorsko 
booo vtedy centrom protitureckých bo
j,ov), než objektivne znalos•ti jej zvlášt
nosti. Skuročnú vedecikú hodnotu úvah 
z:a:ložených na manipuláciách s :názvami 
skladieb možno veľmi pekne ilustrovať 
na jednej melódti na sltr. 10-11 v "opo
n.ickej" zbierke. Tam sa tot iž, p odobne 
a~ko n a str. 18-19, objavuje s označe
ním SH. V novšej časti nášho rkp, na 
str. 106-107 je zapísaná bez názvu. Veľ
mi hlizky va rian t .tejtO melódie však 
na str. 18-19 v sérii s lovenských ta:nc<>v 
ifi@Uruje ako "K1obúčkový" a s tým istým 
názvom sa vyskytuje o. i. aj vo VK_ 
Naproti tomu v tzv. Kájoni-kódexe nesie 
nárzov "Apor LCI!zar Tancza". V polovici.. 
18. st.loo'. túto melócliu exponuje istý Ju
r aj Zlrunek (i ·tu možno doloždt slo
venské filiácie) a'ko kodu k Agnus Dei 
v jednej sv-oje j pas-torálnej omši. Ak sa 
však vrátime ešte dauej, prototyp tejto 
melódie môžéme identifikovať v "Hay
du~kom" z poľskej ta.bulatúry Ján a 
z Luhlina z 1540 i v i.nýoh "poľských" 
a ,,.pastierskych" tancoch. Summa sum
marum, ak k tomu pripočítame už dote
raz známe varianty <tejto melódie zo· 
stredoeurópskeho, východoeurórp5•keho a . 
juhoeurópskeho folklóru, väd!me, že pod 
menom SH sa môže sk.rývat v pravom 
slova zmysle inte:nnadonállna melódia,. 
beŽil'lá aj v slovenskej ľudovej tvorbe, a 
že tento teimln nemôže byt kri·tériom 
tej či onej n árodnej, etnicke j prisluš
nosti. 

pravda tou či onou mierou prispôsobené 
vkusu šľachtického konzumenta. 

P odobnú, často ľudovú melodiclro-mo
tivickú substanciu uschovávajú a j tzv. 
stoLové pieSil'le; ich štrukitúra je však 
.r o'ZSiahle jš.ia a umeleokejši.a. K ým toti~. 
SH sú s~lad-by väčšinou mimoriadne 
kirátke (zo 64 shl. 47, t. j . 70 % nemá 

viac . než B_ taktov), vclmi jednoducho 
konctp~>Vane. (opakovanie a variovan ie 
s.tru~neho zákil. motlrvu). stolové piesne 
partn.a typove k divertimentu a sú (pravda 
le~ r el.ayvne) ·rozsiahlejšie a umelejšie, 
ObJaVUJU .sa tu figurácte, sekvencie, zá
r·~?k d? capo formy a pod. v úzkej 
sl:'vtslostl so stolovými piesňami stoja 
a J tzv, preambuly, azda predohcy k suL 
tám",. ktoré sa v naš-om pripade z~~
vov~.h len ad hoc, podľa momentálnych 
potrieb. 

Pok~aľ . ide o piesne a tanc e so slo
vensi;ymt nadpism.i, je pravda, že všet
ky su hudoJ;me i choreog,raflicky známe 
z~ slo::-enskeho prostredia, zvláštne je 
v~, ze 9 skladieb je v % t akte a 
mektoré ukazuj~ rytmické prvky ma
zurky., ť?o sa tyka 6 skladieb s ma
ďarsk>:nt ~adpismi, Moré sa uvádzajú 
do pnameJ suvislosti s tzv. kuruckou 
hu;Ibou! okolo ktorej romantioká maďar
sk<; ~iogr~ia vytvárala .gloriolu 
vzacnos•ti a povodnost i, spomeňme, že 

"!3udo~so. nota" (str. 42) je obmenou l.a
~n~keJ PJ,esne "Mesias áam veni.It" z Ká
J'~-kódexu. ~a~?kon i "eur ópska" sui
tova hudba .Prmasa niekoľko bežne zná
my~~ skladieb, ako napr. "Lilium cor
nelli_ (s t r. 68)) a "P argamaska" (Str 78) 
kitora bol~. na toľk? bežná, že ju j. s: 
Bach poUZll v zaverečnom quocHibete 
Godbergovský;ch variácií. 

V n ovše_j časti ?ášho rukopisu sú za
znamenane poľske tance ( 42) hajdúske 
tance S~6), "euxápska" hudba ' (22), pies
ne vč s.Lrš= zmysle (39), bližšie za tiaľ 
neur: e~é skladby, tzv. Vl!l.["ia (13) a po
?e~e- Jedno- až dvojtaktové motivické 
mmp;!Y na ~tr., 128- 132. ktoré tiež pou
k~~JU na stlny moment ,;ocálnej" tra
dtCl~. Obsah novšej časti je veľmi pest . , 
'!n~0711llo.roc:ý, jej hodnota je však sča:B 

, zená ty;m, že niektoré záznamy nie 
S·~ cel~om .~o'l'e~é. Medzi skLadby pre 
nas naJZaUJ!maveJšie treba počítať umel, 
~ov~é lyrick-<>:-1úbostné piesne (10~ 

tare doteraz boh :zmáme len z textov. 

~2 r:r r •r 1 c:t r r 1'r crr 
N etrap zradna t"enusse ne trap srdce moge .. . 

$r= r rŕt:tfBNdf:r•r l$r Efl"#r lE rt r 
"O.ponická zbierka" obsahu je teda 

hudb~ :' podstate brojakého druhu. Naj
-c~nne~š.ia a najzaujímavejšia tak pre 
h~tonkov, ako i pre folkloristov, je sku
p ma skJ.adieb štýlove najbližšia k ľu
d ovej hudbe, teda istá domáca uhorsko
s~ov~.á vrstva, zast-úpená hlavne SH, 
p~esnam1 a tancami jednoduchej štruk
túry, symetr ickej stavby, m alého ambitu 
s descendenčnou, sčas1li t etracho.rdálnou 
~elodik.ou. Mnohé z týchto melódií ma~ 
JU znaky autentickéh o slovenského folk
lóru (presná identifikácia je sťažená 
tým, že jednak ide o inštrumentálne 
úpr~VY., jednak že o. i . ~ladenie chro
m:astickyoh p osuviek: nie je vždy dôSiled
ne). ~~j~e? aj tu možno yystopo
v~t urc1'té fthácte so susednými návod
~· ~-Eur?Pou v užšom i širš.om zmysle 
~~ouzlvan.re •:sa~fie<~?" formy hajdúske-

tanca, pnpoJovan1e p.roPQ!'cie v ne
pár.~om t~e a pod.), ale dôraz j e tu 
~a mtemych domácich silách a zdro
JOCh . 

Istý protiklad k tejto vrstve tvoria 
s'kll.ad,by európske, s ik•torými sa hlavne 
stretava me v novšej časti r kp. v po
dobe menue tov, poľských a suitových 
tan.c.ov a p od. 
~edzi týmito dvoma krajnosťami osci

luJe ~~zi~rs-t:_va .reprezentovaná najmä 
stolc~vYillll . P~esna:rni, pr.eam.bulami a pod., 
ik~re -~ottwcky možno chápať ako remi
mscenme na domácu hudbu; v štruktúre 
a koncepcii sú však do istej miery 
ov;plyvnené umelými vzormi. 

(Viď príklad na str. 298.) 

Osu~~ , .. hudby, kítorú dokumentuje 
"opomoka , resp. g,arner ská ~bierka sú 
nateraz, žiaľ, neveľmi preskúmané. P~pri
tam. že vieme, že to bola hudba inštru
mentálna, šiachtidlro-Irudová, možno na 
~á:klade doterajších poznatíkov zhrnúť, že 
11de o hudbu "madých foriem" založenú 
na ~~ežooti invencie korenen~j ľudovou 
motwtktou, melodikou a rytmikou. s.tav
ba, k<mcepcia, fOl'IllOvá vynaliezavosť a 
dôvtip ·nie sú silnými .stránkami tejto 
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rcrn 

~ rr r r r r l r r r r C F r r 1 cr r r r l e ll: 

h udby. Celá t áto ľudovo-šľ~chtic~á hu
dobná kiultúra 17.-18. S'torOCla ma c_ha
rakter akoby nezavŕšeného, nevyk.rysta
liwvaného n ábehu k "veľkému" št}· lu . 
Každá veľká h udobná epocha začína sa 
vlastne obrodou zdola, prežarovaním h u
d obnej tvorby anonymných ľudových ko
lektivov a smeruje k pretaveniu, vyrov
n aniu a vytJ:-;oveniu veľkých, r eprezen
tatrvnych fonnových útva,rov, t. j . od in
vencie k u koncepcii, p:r.Lčom id e o proce_s 
iste zložitý, vo svoje j totalirre komplexny, 
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na ktorom sa pod~eľajú celé generacte .. 
v našom prípade sa predpokladaný "im~
nentný" vývoj na domá cej pôde mstavLl: 
zo sľubných začiatkov ostalo pod vply
vom silnej europeizácie len torzo. Na'
priek tomu túto h udb.u treba P?znat~ 
zhodnotiť ju n a pooadl dej ín europskeJ 
hudby v súvislost i s par alelami u sused
ných ná:I'odov i v celkovom· kontexte 
barokovej a predklasiokej hudby, resp;. 
v súvi-slostli s hudbou národného obro-
denia. 

Historicky O UHROVECKEJ ZBIERKE 
VŠEVLAD J. GAJDOŠ 

Mám p red sebou dva separátne od
tlačky zo S t u d i a M u s i <: o l o g i c a , 
B udapest , tom. VI, 1964, fasc. 1-2. Prvý 
je: B . S z ab o lc s i, Die Handschrift 
von Appony (Oponice). Druhý: F . B ó
n i s, Die ungarischen Tä nze der Hand
s chrift von Appony (O.ponice). Obidvaja 
maďarskí autori veľmi vysokó hodnotia 
nedávny objav tzv. "oponického rukopi 
su" z roku 1730, významného p re vý&k.um 
maďarskej ľudovej hudby a tancov v 18. 
stor . 

Szabolcsi vo svojom príspevku zhr
ňuje doterajší výskum v tej to oblasti 
a vysvetľuje, že v dejinách maďarskej 
h udby dlho sa javili dve citeľné me
dzer y: doteraz neboli objasnené jednak 
dejiny typu ľudovej piesne, jednak de
jiny tzv. v erbunkošov, čiže dva n aj 
životnejšie t ypy maďaTskej hudby. To 
sú povestn é "dva fľaky" v maďarskom 
hudobnom výskume, terminovanom pri- · 
blížne rokmi 1700- 1780, ktoré doteraz 
nebolo možné zaplniť nijakým konkrét
nym hudobným d okladom.· Jestvovali iba 
do mnienky, že pre toto obdobie treba 
si všímať aj h udbu susedných národov, 
n ajmä však slovensko-maďarské hudob
né kontakty. Szab olcsi doslova píše: 
"Veľmi významný dôkaz pr e tento pro
ces, o ktorom sa doteraz iba tuši l o, ·pri
náša teraz l en v najbližšej minulosti 
objavený oponický ruko'])is. T ýmto ru
kopisom z r. 1730 zmizne z mapy ma
ďarských dejín hudby jeden z dvoch 
bielych t l akov, a to azda práve ten naj
nápadnejší a najcitliv ejší" (str . 4). Po
Lom v št yroch bodoch .poukazuje, v čom 
je n ajdôležitej ší pr ínos tohto hudobného 
objavu: l. rukopis poskytuje taký hudob
ný materiál, ktorým s-a v hudobnom 
výskume preklenie most ponad 17. a 18. 
storočie, 2. v rukopise je veľa tzv. stolo
vých nôt, ktoré slúžia za bezprost redný 

Prameňov ako gemerská zbierka je 
m álo. Zahraničná muzikológia prejavuje 
o ňu veľký a pochopi,teľný zauJem. 
A kíeďže sa našla na Slovensku, tu je 
uložená a aj proveni-enčne patr! do náš
ho .prQIStredia, je predovšetkým povin
·noorou a cťou slo;venskej hudobnej vedy 

dokJ.ad pre poznanie života v starých 
kaštieľoch, 3. rukopis oboha cuje dejiny 
maďarskej ľudovej h u dby niekoľkými 
novými, doteraz celkom n eznámymi tan
cami, 4. rukopis prináša hudobné zázna
my, ktoré ;vznikli b~rostredne zo ži
vého prednesu, a n ie azda podľa nejakej 
staršej pr edlohy. Autor veľmi vyzdvihuje 
a j to, že v rukopise je "balet doktora 
Fausta", k torý d oteraz v U horsku nebol 
nikde zaznačený. Na záver Szabolcsi do
kladá: "Na základe toho v"šetkého musí
me oponický rukop is pokladat za najvý 
znamnejšiu pamiatku dej ín maďarskej 
hudby" (str. 7.). 

Nemenej chvály n a rukopis prináša 
vo s vojom príspevku aj Bónis. Keď 
poukázal na iné, už prv máme rukopisy 
s maďarskými (resp. u horsk ými) tancami 
a pospomínatJ. a j ich objaviteľov, vy,hlásil, 
že výskumné práce tých objaviteľov "boli 
takrečeno p r ípravou na vedecký objav 
oponického rukopisu. Tento rukopis je t o
t iž jediný svojho druhu , k torý prináša 
bohatú zbierku súčasnej maďarskej hud
by. Dokazuje sa to najmä porov návaním 
s už spomenutými rukopi smi. Ak je to 
možné hovorit podobenstv om: v yníma sa 
ako maják medzi lampášmi" (st r . 9). 

Ta kto píšu maďarský hudobní od bor 
níci o rulllopisnom hudobnom zoš ite, kto
rý si pomenovali "o p o n i c k ý m r u k o
P i s om" (die Handschrift von Appony
Oponice). Op on ice sú slovensk á dedi
na v Topoľčianskom okrese. (Appony je 
bývalý maďarský ná zov dediny.) Sú zná
me najmä tým, že v tamojšom kašt ieli 
je c h ý r n a b i b l i o t é k a býva lých 
ga-ófov Appony~ovcov. Teda spo,--nlnany 
hudobný r ulwpis sa očivkl.ne dáva do 
súvislosti s touto bi:blioték ou. V tom istom 
fasci·kli Studia MI.I.\Sicologica aj J . K r e
s á n e ·k na kon ci s vojej š túdie Die Sam
IY'Jung von Szinnay-K eczer dáva t ú hu-

pripraviť jej k:ritickú ed!ciu. Tým, že sa 
taký zaujímavý, Wlikátny rukopis spri
s tupni med~inárodnému bádaniu, ši-roké
m u okruhu odborníkov, s,tane sa čim je 
a má byt: zdrojom po zn an i a m inu
losti hudobných kul,túr. 

Richard Ryb~rič 
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dobnú pamiatku do súvislosti s Oponka
mi (str. 66). O tom, či tD pomenovanie 
je správne, alebo nie, bude reč ďalej. 
Lenže v tejto súvisl osti sa vynár ajú aj 
iné otázky, na !ktoré treba odpovedať. 
Predvída sa, že o tomto hudobnom ruko
pise sa bude ešte veľa písať. Preto na
čim opätovne si objasniť v tejto súvislosti 
niektoré základné údaje a okolnosti, aby 
sa o ňom nešírili historické n epravdy, 
neist ota a cha-os. 

Pri čítaní spomínaných príspevkov 
maďarský;ch autorov akosi prekvapuje, že 
hoci sa ·význam objavu tejto hudobnej 
pamiatky hodnotí tak vysoko, čitateľ sa 
v nich nedozvie nič o tom kd e m á 
p am i a t k a s v o j p ô v od, kd e s a 
o p a t r u j e, k to j u o b j a v i l a pod. 
Kým pri iných tam spomfnaných ruko
pi:soch, hoci ani zďaleka nie takých vý
::mamných, ako je náš, udávajú aj auto
rov, ~torí ich našli, kde sa o nich písalo, 
resp. udávajú literatúru o nich, o tomto 
tzv. "oponickom rukopise" nepíšú nič 
podobné, ani kto t en "vedecký objav" 
(Bónis) mobil. Preto hocikto by sa mo
hol opýtať: kde s a tu od .ra z u ten 
ru kop i s v za l? Szabolcsi hovorí 
o objave len n epriamo: " .. . v nedávnej 
minulosti objavený oponický rukopis" 
(str. 4) . Ba spomína, akoby sa rukopis 
bol objavil dokonca niek!de v Bratislave : 
" ... a tiež sláva jeho objavu prislúcha 
našim bratislavským kolegom" (str. 7). 
Aj Bónis iba všeobecne ďakuje Sloven
skej akadémii vied a slovenským báda
teľom, že m ikrofilm tohto rukopisu po
skytli maďarským bádateľom. Po percen
tuálnom vyčíslení, koľko nových, doteraz 
neznámych maďarských tancov sa v ru
·lropise nachádza, pokračuje: "Už jedine 
na základe tohto zistenia musíme byt 
povďační Slovenskej akadémii vied a 
slovenským bádateiom, že dali maďar
ským bádateľom k dispozícii mikrofilm 
tohto neobyčajného významného ruko
pisu" (str. ll). 

Práve preto, že objavom tohto rukopisu 
sa hudobný výskum talk: veľmi obohatil, 
a že sa o jeho pôv·ode udávajú nespráv
ne, neurči-té údaje, dovDľte mi v záujme 
ú p l n o s t i a o b j e k t í v n e j s k u t o č
n o s t i odpovedať n a n adhodené otázky. 
Som na to qprávnený ako objaviteľ tohto 
ruko pisu. Tým sa nielen doplnia formál
né nedostatky pri hodnotení tejto pamiat
ky v článk!och spomínaných maďarských 
autorov, ale sa tiež poskytne orientácia 
s lovenským hudobným bádateľom, ktorí 
sa prinajmenej z prestížnych dôvodov 
musia zaoberať touto pamiatkou. 

Už predtým som b ol naznačil pochyb-
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nost o sp~ávnosti názvu "oponiclcý ruko
pis". Hoci má niečo spoločné s Oponi
cami, nie je toh<> toľko, žeby sa mal 
menovať "oponickým". Inde treba hľa
dať jeho kmeňovú prí s lušno s ť. 
Ukáže sa to, keď ako o b j a v i t e I hodim 
na celú históriu objavu niekoľko retro
spektívnych pohľadov. 
Keď sa mi koncom r. 1956 pri uspora

dovaní z a y o v s k ý c h k n i ž n ý c h 
z b i e r o k, uložených vtedy provizórne 
v chladných chodbách B o j n i ck é h o 
zám k u, prvý raz dostal do ruky po
merne malý rukopisný notovaný zošit 
;priečneho ·O&morkového formátu, mal 
s om akési tušenie, že tu ide o vzácnu 
hudobnú !Pamiatku. Zošit nemal nijaký 
osobitný titulný list, ani obal. Na zá
hlaví prvej stránky bolo napísané: Hun
g ar i c i s a l tu s, a rok 1730. Hneď tu 
pripomínam, že "hungarici saltus" neslo
bodno ohápat ako maďarské tance, lež 
naozaj ako "uhorské tance" v zmysle vte
dajšieho rozsahu viacrečovej Uhor,gkej 
krajiny. Zošit síce obsahuje maďarské 
tance, ale popri nich sú tam aj s l o
v en siké tance a pesničky, kt o
ré sa v tých časoch spievali a tancovali 
v salónoch uhorskej šľachty n a území 
Slovenska. Tento rukopisný zošit uhor
ských tancov tvorí s ú č a s ť i n v e n t á
ra kni ž nice b ýva lých baró
n ov a g.rófo<V Zayovcov. Jeho 
inventúrne čísl·o je 15 386. Vidno ho i na 
reprodukcii prvej stránky rukopisu v Bó
nisovom príspevku. Kto nepozná uvede
nú skutočnosť o príslušnosti rukopisu do 
Zayovsikej knižnice, tomu štítok s tým 
číslom, n alepený medzi notoyÝmi linaj
k!ami, akiste len zavadzia, alebo vyvo
láva zvedavosť, čo by to mohlo zname
nať. 

Zayovská knižnica, · kde som spomínaný 
rukopis objavil, donedávna bola v rodin
nom w.yovskom kaštieli v Uhrovci ( t . č. 
okres Topoľčany). Jej vznik sa datuje do 
16. storočia. Táto dávnovekosť sa do
dnes dobre odráža v kol-ekcii mnohých 

·vzácnych kníh, počtom vyše 20 t isíc 
zvä:z;k:ov. Po vojne knižnicu z Uhrovca 
preniesli najprv do Bojnického zámku, 
odkiaľ ju však .r. 1958 presťahovali do 
p olc;prázdnej priestrannej bibliotečnej 
miestnosti bývalých grófov Apponyiov
cov v Op on i ciach. Keď platí, že 
"habent sua fata libelli", tak je to vskut
ku iba fátum, lebo pôvodný zayovský 
hudobný rukopi:s, ktorý dnes tak veľmi 
vychvaľujeme, len čkou n á h od o u sa 
dootal z Uhrovca do Oponíc. T eda takú 
významnú zayovs.kú či uhxoveokú hudob
nú pamiatku len podľa náhodného a pre-

chodného .ulo~~mia v Qponiciach pomeno
vať ... opontckym rukopisom", je veru ne
o d o v o d n e n é, n e h i s t o r i c k é a 
ne sP r.á .v ne. Dokonca dnes rukopis 
~~ganci saltus v Oponidach už ani nie 
Je. Bol ta~ len asi dv:a roky. Od r . 1960 
h? opatruJu v hudobnom trezore l\li a
ti ce slovenskej v Mar t ine. Sta
Lo sa to nasledovne. 
E~te v B?jniokom zámku som si urobil 

prve . pozna~J:Y o rukopise. Sformoval 
som Ich _do clanku pod názvom: Zbierka 
slov:e.t;tskych tancov a pesničiek z prvej 
polovice 18. storočia. Clánok vyšiel 
v S l o ve ns kej h u d b e Bratislava 
r~č. IV, 1960, č. 4, str. 22Ó- 221. Je t~ 
Ve_> bec . P r v á a na j a u t en t i ck e j
š l a . mfor~~tívna zpráva o existencii 
a o?J.ave naseJ hudobnej pamiatky: Hun
ganci. sa!tus, 1730. Zprávu som písaJ a ko 
kniŽlntčn~ doku.mentátor bez hudobného 
hodnot~I:a obJaveného iľukopisu. Len 
~k~a.. ze už vtedy som mu n edal ne
J~e J~nozn~čné a vÝStižné p omenova
n~e. Članok Jednako vzbudil pozornosť 
melen slovenských hudobných skúmate
ľov,. ale aj funkcion árov Matice sloven
ske~. Zayovs~á knižnica totiž patrila pod 
spravu Mati·?e. ~e~ sa v septembri 
19~0 ~ay.ovsk~ ~~1zne zbierky v Appo
n!IOVSKeJ km~mCI v Oponiciach brigád
meky UJkJa~ali na police (p.tw boli len 
na :hroanadach}, stretol som sa tam s L 

tine, mohlo by to byt zámierukou n ieko
mu nazvať ho "m~ským". Alebo by sa 
mohol volať hoc1 aJ b ojnickým" 1 b 
v. skutočnosti, som h o" objavil v Boj~i~ 
ctach. No taketo experimenty iste nikt 
n?bude robiť. Preto musíme odmi·etn ~ 
aJ názov "oponický". u 
NfeJ:~ by mohol namietať, ·že na tom 

nezáilez1, ako sa naša hudobná pamiat
ka m.á v?laf. No akurát v tomto .prípade 
t o m. e Je celkom ľahostajná vec! Pre
tože Ide o významný hudobný prameň 
pre výsku~ slovenskej ľudovej hudby (aj 
maďarskeJ), tr eba ho jednoznačne pome
novať. tak, aby to bolo najhistorickejšie 
a l:laJpravdivejšie. Na š a hu d 0 b n á 
zbu:rka svojím vz nikom 
SVO J o u existenciou i funkcioU: 
sa Viaže na rodinu Zayov
c o_ v v Uhro v ci. Objasním to ešte 
k.ratkou exkurziou do Zay.ovskeJ· kn' . . _ ce. 1zn1 

M o k r _Ý m z Bmtislavy, ktorý ako prvÝ 
.od?orní:k rukopis hneď na mieste pre
sku~al, vyexcerpoval a vyzdvihol jeho 
v~ľ~u. hodnotu pre slovenskú hudobnú 
historm . ~o pohlo zodpovedných činite
ľov ?- Matice, aby rukopis ihneď prevzali 
do _l;IScho~ do Martína, kde je tiež iste 
l~ps1a moznosť pre jeho š túdium. Tam 
su. naše . Hunga rici saltus d odnes. Aj 
m l ~ r of I l m ruikopisu t am vyhotovili 
C?dt!aľ sa mik.rofilm oklu:kou cez Bra~ 
tmlavu dostal do Budapešti. 
Čo ~a .ttka pomenovania rukopisu na 

::opo":tcky • to .sa najskôr stalo len tak 
ze m ekomu . z.ostaJo v Pamäti, alebo s~ 
o tom dopocul, ako som rukopis z hro
~ady ~yovských kní·h vytiahol akurát 

OPOI?-ICiach. Kt o však nič nevedel 
o . . prov izórnom uskladnení zayovských 
~Ih v ~poniciach, mohol sa domnievať 

,~r~~pts vskutku p r islúchal oponicke} 

Hudo:bný ar:chív Zayovskej knižnice 
obsahuJe veľke hudobné bohatstvo diel 
z_ 18. a 19. stor. Hudobní odborníci sú 
tym b?hatstvom priamo prekvapení. Sú. 
tam vy~lovné .v~~cnost}. P opri tJ.ačených 
hudobnych ed1~1ach su tam aj početné 
h~obn~ ruko~1s!, medzi nimi aj origi
na~y. Ntečo ong!~álne pre dejiny uhor
sktch tanoov moze hádam obsahovať aj 
zbierka tancov, menuetov a pod. z r 
1742, ktorá je tiež v Zayovskej knižnici: 
T~ý boh~tý hudobný archív je jasným 
dok.a:zom, ze Zayovci v Uhrovci boli veľ
kýrru mrlovn~mi hudobného umenia. Sú 
n~c;kY •. že a~ m edzi i~h rodinnými prí
~lusníkml boh hudobmci. Teda nečudo 
ze v ta:komto hudbymilovnom prostredÍ 
mohla . v~knúť a j rukopisná zbierka 
Hun~ar1c1 ~altus. Videli sme, že Sza
bolcsl v teJto zbierke zisťuje a j doklad 
P~e poznani~ spoločenského žiiVota v sta
rych p anskycl1 kaštieľoch. V našom prí
p ade teda ide o svedectvo pre zába vný 
z1vot P~o;v v Uhrovskom kaštieli, čo 
Szabolcsl nemohol ani predpokladať le
bo m u. uvedené skutočnosti neboli :ZUá
m e. Sptev~li sa tam slovenské pesničky 
a tano?vah slovenské tance. Netreba sa 
nad tym pozastavovať, lebo v rodine 
Zayovcov v Uhrovci bývala slovenčina 
bežnou domácou rečou. · 

. · žmct, ~esp. Apponyiovcom ·v Oponi
Cl·ac?, a_ teda že tam má aj svoj pôvod 
To Je v~~ o s u d o v ý omy l! A to t~. 
?!udoveJsl, ~e nesprávn e a n~resné úda
~- ~ ru~p_:s~ a jeho objave sa dostali 
dz a} do Šl~SeJ hudobnej verejnosti v uve-
~ych pn~evkoch v Studia Musicilo

g1ca. Preto, že rukopis je teraz v Ma;r-

Podrobnejší, vÝS.kum v zayovskom hu
do~mom archtv~ iste prinesie pre t úto 
O!ázku., ešte n~Jaké nové poznat ky. Na 
n:ektor~ TUkoptsné sk ladby, kornponova
n~ ~obttne pre bály, fašiangové zábavy 
p~kluky a Pod. som poukázal vo svojo~ 
uz spomenutom Prís.pevku v Slovenskej 
hudb~ r. 1960. . :~·ne~de sú poznačení aj 
auton ko.mpozicu. Žiaľ, o autorovi zbier-
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ky uungarici saltus n iet nikde stopy. 
Pavda netreba tu myslieť azda na .aut-or~ 
samot;ých tancov a pesničiek. Tle bo~l 

jej ,pôvod asi nikto nehľadal na Sloven-

ku Teda ide tu aj o eminentne slos . 
venskú národnú záležitosť. 

Záver: Hudobný rukop~~Ý s~orník 
l enskýoh tancov a pesmčlek (aJ ma
~~;ských tancov): Hrungarici sa~tus z. ro
,_, 1730 má svoj pôvod v rodme byva
"''"' ' Uhr · Tam 1ých b arónov Zayovcov v . ovcl. . 

• . ~ dávn eJ'šie známe a zľudovele. uz lSi.e t ·00 Skôr by išlo len o wsta<vovateľa eJ 
zbierky. Szabolcsi sa d omnieva, že ~u: 
dobné záznamy v tejto zbierke .• vzm~l 
bezprostredne podľa počutia. Cl~e sam 
zostavov·ate! musel byť rutinman~ hu-

d b 'k m Ale takéto úvahy patna do o nl o . . 
kompetencie hudobných histonkoy. k' 

Zo všetkého jasne vyplýva, ze ~x:n 
v rodine uhroveckých ZayovcOIV nac a~ 

bohaté pramene pre h u d ob n u 
ctzame · ám elkom tr a d í c i u niečo podobne n c 
chýba v r~iine Apponyiovc.ov . v Oponi-

.aoh Aj preto je nehistoncke a neob
~l·ktí~ne našu hudobnú z.bierku ak~oi;,:ek dávať do súvislosti s ApponylOV-

. či s Oponicami. Keď sa už taký 
ca:mad stal po týchto úvahách náwv 
pnp ' · ď 1 · použi
nemožno akceptovať, am a :J . tak 

t Chyba sa stlala hád•am am n~e 
va . d •ti ako skôr v Bratislave. 
v Bu apes , · osu 
V horlivosti zmocniť sa obsah~ a PX:n -
tejto zbierky zabudlo sa ~osl na m for 
máciu o nej v SlovenskeJ hu~be a na 
·ostatné okolnosti jej objavu. Tažk_o ~ 
však korigujú deformované a ne~plne 
. d . ak sa už raz dostali na vereJnosť 
u a):,pevkoch maďarských kolegov. O to 
v pns •. ,, • h hudob
naliehavejšie sa od slov~:>.n..Y~. 

. h odborníkov a hi.Sitonkov ztada, aby 
nyc · ·atku 
túrto jedinečnú našu hudobnu P:='-m 1 

· • 

n ielen nálemte zhodnotili z hľadiska vy: 
skumu slovenskej Iudov~j hudby,. le~ 

d·vo ~ s:pravodl.i<vo mformovah aJ 
prav 1 ~ · h · · b-

. . P~"verriencii a okolnostmc . JeJ o 
o Je] ·~ · · ých 
. u Kedže sa to robieva pn m • 
~· · h lým 

·l ' •. la svo)· mu poslaniu pn obvyklych 
s UZl • š . Ioch v 18 
slá;vnostiach v panskydh ka tie . ál. 
st • . Ked' zbierka už nebola aktu . -

Of(}Cl. ' zb' ky o b 
odložili J. e medzi knižne ler· . -

na, z ov 
javil · s-om ju. r. 195~ v _ay -
s k e j k n i ž n i c i, u lo z e n e J v t e
dy prechodne v B oj n ic~om 
z á m k u. Vedomosť o nej na vereJnost 
sa dostala z môjho informatívneho pri-

V'ku v Slmenskej hudbe 1960. Akurát 
~ed však Zayovská knižnica bola Pro: 
vizó~e uložená v knižničnej miestnos~l 
bývalých grófov Apponyiovcov v ~poru-

. h Táto okolnosť vyvolala u nemfor-
~~. . 
movaných referentov z~~nie, ·~koby nas: 
hudobná zbierka SVO)lm p~vodom . 
funkciou súvise1a s Opcmicann, p reto J~ 
. darskí hudobní bádatelia pomenovali 
1 ma . " T · však oponickým rukoptsom . o Je . 
" ' k"~ y' len tak možmo napraviť, ak 
OffiY'•, uur · 'k 'čelu . • . všetky okolnosti vzm u, u sa uvaz1a · ť 
i obja'VU tejto zbierky. A tieto okolnos l 

. ·me poukazujú na rodinu Zayovcov 
.zre) ·• · Preto po Uhrovci a na ich knlzmcu. . . 
'V ctení akoby nacionálií a po obJasn~ 
~s~órie objavu naš~j vzácnej h':do~>neJ 

amiatky jediným a objektívne ~ hlSt o
~icky správnym jej pomenmanlm ne

.. byt oponicky' rukopis", lež: Uhro-
moze " 
vecká zbierka! 

Faktická poznámka: V mojom i~for-
. čl"-'-· 0 Ubroveckej zb1erke . vy'znamny'ch pannatkac , Pn mene) ·ed· č · . . t zaslúži naša J lne na pravom s1 o 

mativnom dllll'l"' str 
v Slovenskej hudbe IV, 1960, na . 
220 v dru'hom st1pci je odstavček: "Vše~
ky tance sú zapísané 1en ako melódte 
bez textov. Uvádzam ich tu všetk~ .do-

zbierk.a! · · c · 
Napolmn ide o to, ako čo naJyYS lzn:~-

š' omenovat našu .zbierku. Podľa mo~
~~ ~á!hladu najsprávnejšie pomer:ovame 
by bolo: Uhcr.-.ovecká --~bler.~~ 
tancov ·a pesničiek, ClZe kratsle. 
U hr o v ec k á zb i e rk a. (Po nemec-

k . n· e Sammlung von Uhrovec namlest? 
y. l . ) O aku Die Handscllrift <von Opomce. . 

zbierku ide, bolo by iste dostatočne z,reJ-
é z ostatných súvislosti. V tomto pome

~ovaní by sa zreteľne vyjadrila jej s l.o
venská domovina aj "': zahr~ruč
ných reláciách, r esp. v cu~Zlch. reČiach, 
kým pod men·om zayovska zb1erka by 
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l .. N~;to nasledujú texty pesručlCk. 
s.ova . "' • odn 
A to je nelogické. V moj.om pov om 
rukopise odstavec správne takto znel: 

Všetky tance sú zapísané ten ak~ me
lódie bez textov. Na poslednýc~ hsto~!'
však sú samé notované slovenske_ .pesntc~ 
ky s textami, alebo asp?vň so. zactatkamt 

. sňovy' ch textov. Prepu;em tch tu všet-pte . • . 
ky doslova". Len takto je zre?~a su-
vislosť prepísaných textov pesrnclek. 

Vševlad J. Gajdoš 

20 ROKOV 
slovenskej hudobnej tvorby 

V DISKUSII 

IGOR VAJDA 

III 1953 
1957 

Pripadla mi nevelmi vd'ačná úloha povedaf úvodné slovo do diskusie o slovenskej 
·hudob. tvorbe v rokoch 1953-57. N evelmi vd'ačná predovšetkým preto, .lebo každé 
vymedzenie vývojového toku nutne je obmedzením, ktoré spravidla má za následok 
-určité skreslenie pohladu. V tmojom prípade je vec o ,to mrzutejšia, že spomínané 
'Obdobie sa čiastočne prekrýva s obdobím, o ktorom už hovorila dr. Viera Dono
·valová. No najviac nevd'ačným úkolom je preto, lebo v mnohých prípadoch 
čakajú skladby vzniklé v tomto časovom intervale ešte stále na dôkladné kritické 
zhodnotenie, na ktoré si vzhladom na nepočetnosf hudobnovednej obce ešte určite 
·dosf dlho počkáme. Preto toto úvodné slovo chce len upozorni( na niektoré skutoč
nosti nerobiac si nárok ani .na úplnosf, ani na neomylnosf - chce proste vyvolaC 
diskusiu, otvorenú a úprimnú r tak ·velmi potrebnú. 

Roky 1953 až 1957 charakterizuje v našom kultúrno
l d eo v o m o v z d u š í p o s tup n ý o d li v- d o gm a ti ck ý c h t e n d en c ii . 
·Tento proces prebiehal v celom socialistickom tábore a vyvrcholil na XX. sjazde 
KSSS, ktorého prevratný význam našiel vrelý ohlas aj u nás. Treba však popravde 
povedaC, že· .t ent o o z dr a vn ý p r o c es s a s tr e ta l ra z v s kry t om, 
:i n o k e d y o t v o r e n .o m b o ji s k u l t i s t i c k ý m i p r a k t i k a m i, ktoré 
u nás · sice v rokoch 1956-57 zväčša umlkli, potOm sa však ešte silnejšie prihlásili 
·o slovo v rokoch 1958-62. 

Na ilustráciu spomeniem aspoň niektoré dôkazy normalizovania atmosféry na 
hudobnom poli. Na jeseň roku 1953 sa vracia do SF za prvého dirigenta dr. L. Rajter, 
ktorý bol nútený na čas pôsobi( ako pedagóg sborového spevu na bratislavskom 
Konzervatóriu. Po dlhých priefahoch bol o ,rok neskôr (v novembri 1954) konečne 
uvedený na scéne SND Cikkerov Juro Jánošík, okolo ktorého bolo veľa zákulisných 
dikusií; pravdepodobne tu veľmi zavážil úspech koncertného predvedenia niekto
rých scén v Bratislave a najmä v Prahe. Ku koncu tohto obdobia .došlo odvola-ním 
dr. Z. Nováčka z lunkcie riaditeľa Hudobnovedného ústavu SAV k detronizovaniu 
jeho výsostného postavenia v slovenskej hudbe. Príznačné pre spomínané roky 
však je, že .sa tak nestalo z odborných či ideovopolitických príčin. V tomto období 
začal vychá.dzaC aj prvý a doteraz, žiar, jediný slovenský hudobný časopis Sloven
ská hudba. 

Ale, aby som neodbočoval: tvorivá žatva týchto rokov je bohat á. 
Pravda, nie všetko, čo vtedy vzniklo, preukázalo svoju životnosť. Ale o tom neskôr 
pri sumarizovaní tvorby jednotlivých skladatelov. Na tomto mieste pouk.azujem 
.aspoň na citeľný presun od programovosti a kantá.tovostl k tzv. absolútnym žánrom. 
Kým začiatok päfdesiatych rokov je poznačený kantátami a tzv. masovými piesňami, 
.zatiaľ v rokoch 1953-57 dochádza k renesancii primárne hudopného myslenia, čomu 
neprotirečia ani občasné programové výklady niektorých skladieb, podmienené 
zväčša stereotypom rokov tesne predchádzajúcich. 

Mám na mysli najmä dve diela skladatelov,. zaslúživších sa v 30-tych rokoch 
.o nástup I. modernej orientácie v slovenskej hudbe, ktoré vznikU práve v týchto 
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rokoch: Metamorfózy E. Suchoňa a VII. symfónia A. Moyzesa. 
Metamorfózy napokon nie náhodou nesú podtitul "Symfonické variácie na vlastné 
témy". Je to dielo, ktorým autor uzavrel tvorivé obdobie centralizované Krútňavou, 
začaté ešte Baladickou suitou. V Metamorfózach dosiahol doteraz vari najväčšiu 
jednoduchosť svojej hudobnej reči, no bez toho, že by bol ustúpil od požiadaviek 
umeleckého majstrovstva. Napokon, ak po stránke harmonickej výrazovosti sú Me
tamorfózy charakterizované značným zjednodušením, vyvažuje to práve maj
strovské variačné myslenie a dynamická stavba diela. M e t am o r f ó z y 
svojím vznik om patria vlastne do predchádzajúceho obdobia a s ú ná z orn ý m 
príkladom, ako si silná skladateľs k á os.obnost vedela aj 
v ovzduší sústavných vulgarizácií zachovat: umelecký . kre
d i t. V rokoch 1953-57 Suchoň pracuje na svojej druhej opere a na inštruktívnom 
cykle Obrázky zo Slovenska. 

A. Moyzes píše v týchto rokoch svoju VII. symfóniu, ktorej jadro - 3. časf -
má programovú inšpiráciu. Autor prvej slovenskej symfónie sa v doteraz svojej 
poslednej symfónii snaží spojiť výdobytky svojich skorších skladieb s impulzmi 
obdobia tesne predchádzajúceho. Nepodarilo sa to celkom: tematický materiál 
prvých dvoch častí sa vzhľadom na 3. a 4. časf nejaví ·dost závažným a chýba 
mu skutočné symfonické rozvíjanie. O to silnejšie však pôsobí monolitná tretia časf 
a formove veľmi zaujímavá časf záverečná. Skladba - podobne ako Husľový kon
cert, ktorý nasledoval tesne po nej - pôsobí vo vtedajšom kontexte slovenskej 
hudby už celkom klasicky, čo je dôkazom rýchleho vývoja slovenskej hudby, 
v ktorej sa Moyzes štvrfstoročie predtým javil ako revolucionár a enfent terrible. 

N a j v ä č š í s p ·O l o č e n s k ý o h l a s s v o j e j t v o r b y ·v t ý c h t o r o
koch dosiahol nesporne Ján Cikker svojími prvými ope
r am i J u r o J á n o š í k a B e g B a j a z i d. Právom. Zaslúžila sa o to nielen 
tematika, všetkým príslušníkom slovenského národa tak blízka a drahá, ale aj 
jej hudobné stvárnenie. Obrovská Ciklterova vynachádzavosf, skvele umocnená far
bistou inštrumentáciou, prvotriedne tanečné miesta - to všetko vyvolalo nadšenie 
obecenstva. Cikker na rozdiel ·od Suchoňa sa v svojej opernej tvorbe prejavil ako 
dramatický symfonik - na prvom mieste v jeho hudobných drámach je orchester, 
kým Suchoň i napriek symfonickej organizácii celku akcentuje ľudský hlas, ktorý 
je uňho vždy v popr edí. Jánošík i Bajazid sú formove skôr suitami. Zaslúžili sa 
o to najmä ich libretá: dozaista nie náhodou Jánošíka Cikker podrobil 2 revíziám 
(v ktorých popl'i dokomponovávaní došlo k citeľným p1·esunom výjavov uprostred 
obrazov), kým v Bajazidovi dal voľnosf dramaturgickým zásahom a retušiam 
nemeckému preldadat.e~ovi Kurtovi Honolkovi. Miestami je Qrchester vzhľadom 
na možnosti spevákov preinštrumentovaný a domnievam sa, že celostnú organizáciu 
a rozvíjanie hudobného prúdu na,rušuje ilustrácia nepodstatných d etailov textu 
(aspoň jeden príklad: gajdovanie orchestra pri richtáro·vých slovách "gajdy nám 
hrajú, hudú vretená" v I. dejstve Bega Bajazida, hoci atmosféra je vrcholne 
napätá, plná desivého očakávania), epilóg Bajazida (pôvodne nazvaný III. dej
stvom) pôsobí príliš staticky. 

Cikker na .konci spomínaného obdobia začina odvážne a smele kráčaf k novým 
brehom. Jeho Dr a ma ti c k á f a nt á z i a, skladba obrovskej expresívnej sily 
a harmonickej a sótúckej vynaliezavosti, obsahuje in nucleo výrazovú štruktúru 
Mr. Scroogea a Vzkriesenia. V r. 1957 napísal Cikker tiež rozkošný klavírny cyklus 
A k v a r e l y - Co mi deti rozprávali. 

De z id e r K ar do š dokončil r. 1953 kantátu Pozdrav veľkej zemi, kde v zá
sade pokračoval v štýle svojej Mierovej kantáty. Je to skladba viac príležitostná. 
Na tomto m ieste bude dobre pripomenúť, že oprávnená kritika skladby O. Elschekom · 
v Kž p.o jej druhom predvedení v r. 1957 - za jej najväčšiu slabinu označil nála
·dový lyrický monotematizmus bez účinnej hudobno-tektonickej kont.rast.uosti -
vyvolala podráždenú odpoveď autora, natoľk() podráždenú, že musela byf v redakcii 
SH zredigovaná. Predsa však mal Kardoš pravdu v jednej vete: "Ak má dielo 
kvality, udrží sa na repertoári, ak nie, zapadne." Stalo sa to druhé - a to aj 

Dva zábery z bratislavskej inscenácie Halévyho Zidov ky v SND ~ 
Foto: J. Vavro 
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s nasledujúcou Kardošovou skladbou, II. symfóniou, krorú dr. Z. Nováček označil 
za jeden z Kardošových tvorivých vrcholov (Dejiny s lovenskej hudby s. 482). -

Po XX. sjazde Kardoš odhodil vulgarizMorské putá a zase začal byf samým sebou. 
Jeho K on c er t pre orchester z roku 1957 patrí doteraz k jeho vrcholným 
skladbám; jeho životnost potvrdilo predvedenie na I. preh~adke slov. koncertného 
umenia r. 1963. V koncerte Kardoš virtuóznym spôsobom využíva technické a arti
kulačné možnosti nástrojov a nástrojových skupín, pracuje s mnohotvárnou rytmi
kou a harmóniou. I. Hrušovský výstižne charakterizoval dielo v tom zmysle, že 
je "výrazom vyššieho, progresívnejšieho chápania národnosti a s tým spojenej 
individuálnej osobitosti melodiky diela" (SH, roč. II, str. 304), postrehol aj bartó
kovský vplyv, príznačný i pre iné Kardošove skladby. 

Andrej O č en á š prepracováva v tomto období svoj triptych Vzkriesenie 
-a píše balet Vrchárska pieseň. II. redakcia Vzriesenia i na,priek snahe o prečistenie 
je ešte priveľmi husto a zároveň nevýrazne inštrwnentovaná, celok trpí motetovým 
priraďovaním jednotlivých úsekov. Vrchárska pieseň je citeľne jednoduchšia, 
miestami však zabieha až do banálnosti nevyberavosťou motivického materiálu, 
resp. citácií. Omnoho viac sa Očenásovi darilo v menších formách - v klavírnych 
suitách N o v á j ar a M l ad o s t; para(loxné je, že niekroré motívy do nich 
prebral zo svojho baletu, na štastie t ie pôsobivé. V Novej jad sa opät obrátil 
k inšpiračnému zdroju rázovitých románov Ľuda Ondrejova Zbojnícka mladost: 
a Jerguš Lapin: evokovali mu svet jeho detstva a podnietili viac retr ospektívne 
zameraných skladieb výrazne folklórneho razenia, ku ktorým patria o. i. R o z
P r á v k y z b á j í a R o z l ú č k a s m l a d o s fo u, premenovaná neskôr na 
R u r a l i a s l o v a c c a . Očenášova hudobná reč v nich má výrazný kolorit jeho 
rodného seliíiansko-priechodského l!;raja, v melodike prevláda kvintakordálny cha
rakter vala-ských piesní, v rytmickej zložke mnohotvárne rytmy inštrumentálnych 
s tredoslovenských muzík. T á to rázovitost: zaujala Leopolda Stokowského, takže 
skladbu Ruralia slovacca uviedol v Amerike. 

V roku 1957 dokončil Očenáš aj sbor.ový cyklus ä capella Marína na výber 
z rovnomennej lyrickej poémy A. Sládkoviča. 

S i m o n J u r o v s k ý vytvoril v roku 1953 Violončelový koncert, o dva roky 
neskôr piesňo.vý cyklus Muškát. Pokračuje v nich vo svojom rozplývavom lyrizme, 
korene ktorého treba hľadať ešte u Úajkovského a Saint-Saensa. Pritom však 
v r ámci t ohto štýlu vytvoril i pôsobivé celky, ako - domnievam sa - ukazuje 
2: časf Violončelového lioncertu. Zároveň Jurovský pokračuje i v tvorbe filmovej 
hudby - r. 1954 napísal hudbu k filmu Pole neorané. 

Ot o P e r en cz y sa v tomto období začal vracaf k východiskavým bodom 
svojej tvorby. O jeho kompozičnom raste svedčia S e r e n á d a p r e f l a u tu, 
k l ar in e t, f ag o t, h a rf u a s l á č i k o v ý o r c h es t e r z r. 1955 a C a p
r i cc i o p re k l a v ír a orchester z rokov 1956-57. Ak Serenáda akcentuje 
najmä lyrizmus moderného typu, lyrizmus asentimentálny, tak Capriccio je cha
rakterizované najmä sklonom k vtipu, groteske a muzikálnemu konšt ruktivizmu. 
Obe skladby· sa vyznačujú "bohatou variačnou stavbou, plastičnosťou výrazu, 
zmyslom pre jemné farebné odtiene v inštrumentácii a harmonickej zložke, pro
porcionalitou stavby a účinným rozvrstvením svetla a tieňa vo výrazovom apa
rát-e" (I. Hrušovský, SH III, str. 60). Capriccio je stavebne uvoľnenejšie až 
rapsodické, harmonické myslenie v ňom je ešte smelšie, metrika mnohotvárna. 

Neobvyklou skladateľskou aktivitou sa v rokoch 1953-57 prezentuje Ján Zim
me r. Tu je zoznam jeho skladieb - neručím za jeho úplnosť: Koncert pre husle 
a orchester, op. 15 (1953), Sonáta pre dva klavíry, op. 16 (1953- 54), Povstanie 
- kantáta pre mužský sbor a orchester, op. 17 (1954) Ra.psódia pre klavír a or
chester, op. 18 (1954), Concerto pre klavír a sláčikový orchester, op. 19 (1954- 55), 
3 prelúdiá p1·e ldavír, op. 20 (1954), I . symfónia, op. 21 (1955), Slávnostná predohra 
k oslobodeniu Bratislavy, op. 22 (1955), Koncert pre sólový klavír, op, 23 (1956), 
Pamiatke Ľ Stúra - symfonická báseň s recitáciou, op. 24, inštrwnentácia prvej 
klavírneď suity Tatry, II. suita Tatry v klavírnom i orchestrálnom znení, Koncert 
pre organ, sláčikový orchester a bicie nástroje, .op. 27 z r. 1957. Tento zoznam 
nedvojak vyvoláva "dojem naháňania ·opusov" - ako sa o svojom parížskom období 
vyjadril S. S. Prokofiev - a _vyvoláva nedôveru v kvalitu všetkých týchto výtvorov. 
Nemal som ich možnost poču( všetky - ale je fakt, že z tých, ktoré poznám, 
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niektoré vzbudili aspoň záujem (organový koncert, Concer-to pre klavír a sláčiky). 
iné zanechali zas matný, ba konfúzny dojem . (Husľový koncert, Tatry). A keď 
som už pri Tatrách, nuž treba povedaf; že mi ich ;,program" p_rip~al ako tu
rlstický sprievodca. š k o d a, ž e s i Z i m m e r n e u v e d o m ll! z e k v a o
tita nepre ·rastá .a utomatick~y ~ kvalJtu, a nezobral s1 za ~vzor pre
cíznu prácu svojho učiteľa E. Suchona, 1 k~ď tym . ne~hcem~ povedaf,. ze sa mal 
obmedzif iba na pár skladieb. V každom prtpad,_e by ~vsak unho. ~e~eJ, bolo viac. 
v týchto rokoch už vplával do citeľne chladnych vod .neoklasictstickeho ~ade
mizmu ktorý vzhľadom na jeho mladosf pôsobí konzervatívne. Napokon nie nahodou 
mu dr: J . Samko už v r. 1958 (SH st,r. 60-61) vyčítal málo obsažnú virtuozitu 
a málovravné efekty popri uznaní technickej vytríbenosti. 

z m 1 a d e j s k l a da t e r s k e j g en er á c i e v tÝc h to r o k o ch vY
s tú pi 1 pr e d v e r e j no s f n a j m ä I l ja Z e l jen k a s v oj o u I. s Y m
fóniou Dramatickou predohrou, Suitou · p.re malý orchester 
a niekoľkými klavírnymi skladbami~ r. 1957 napísal Baladu pre 
sbor a orchester na slová ľudovej poézie. Väčšina z týchto skladieb vznikla ešte 
v školských · rokoch a je nielen dokumentom jeho veľkéh~ talentu, al~ . a j P~vnou 
súčasfou slovenskej hudobnej kultúry. Zvlášf to treba podciarknuf v suvislost. s I. 
symfóniou, ktorá by .si zaslúžila opätovné . uvedenie na koncertnom .Pódiu. ':rav~a, 
Zeljenka a . jeho generační druhovia Kolman, · Bazhk. 
Parík Malovec · a iní boli v týchto rokoch ešt e len na 
začiatku cesty, ktorá ich viedla od podnetných vzorov 
0 a šej d 0 má ce j k 1 a s i .k y a k l a s i k y X X . s tor o č i a vôbec k s t á le 
smelším výbojom a ktorá pokračuje ,priamo pred našimi 
očami a ušami. 

Na tomto mieste by sa patrilo hovorif aj o inýc,h skladbách,_ ~enovite !l I. sym
fónii - Spomienkovej Mikuláša Schneidra-Trnavskeho a o Preludm o toccate Jozefa. 
Kresánka. Neviem však, čo by som pridal k veľmi výstižným rozborom. dr. I. Hru
šovského, resp. dr. L. Burlasa v Slovenskej hudbe, a preto odka~UJ~m na n e. 
- z iných, myslím, ľahko pochopiteľných dôvodov "obchádzam zas take výtvory, ako 
je napr. Sláčikové kvarteto Teodora Hirnera; 

v tejto súvislosti však nemôžem nespo!D-enú_f na , svoju , dobu_ veľmi aktuálne 
a vzhľadom na budúcnost mimoriadne prezierave slova, . ktore nap1sal dr. L. Burlas 
v 2. čísle I . ročníka SH (máj 1957): " •.. neraz (sa) stratila z očú naš ich sl:ladateľ~v 
skutočnost že no.vé progresívne myšlienky, ktoré slovenská hudba prinása, , m us1a. 
si hľadaf ~ždy novú a progresívnu výrazovú formu. Ta~- sa stalo, ~e ~stý ~rodný 

. ·:C:i:Je sa stal po čase dost zautom~izovany a že v ramCl europskom 
i svetovom je súčasná slovenská hudba ešte stále konzervatí~a a jednostr~á 
stojaca silne pod vplyvom impresionizmu a postimpresionizmu. Snaha vyt_Damf sa. 
spod týchto jednostranných vplyvov objavuje sa jasnejšie alebo len v naznakoch 
u viacerých našich skladateľov. Táto cesta by mohla viest ~ ďalšiemu slohovém~ 
rozšíreniu slovenskej hudby. Nebolo by správne nepovedaf sx však pra'!du d? oč1. 
už niekoľko rokov pocifujeme pre~ľapovanie v štýle sl<!y~ej hu~by a ';O.raz m~en
zívnejšie vystupuje do popredia otázka , čo ďalej. časteJSie_ SI over?J~me aJ v cudzme__. 
že slovenskú hudobnú tvorbu hodnotia ako veľmi cennu a SVOJraznu, no d!les u~ 
konzervatívnu. Pritom niektorí naši skladatelia radi tvrdia, že to, č~ si ~o suč!l'sneJ 
hudobnej tvorby vybrali, je jedine možná platf.orma pre budov_am~ ~učasneJ ná
rodnej hudby. Domnievame sa, že je to stanovisko značne s~bJekti.vne. Ne!fl~Ž~o 
žiadat od skladateľov, ktorí na istej základni už sformoval~ SVOJ osob~y styl, 
aby ho bezdôvodne opúšfali a stále hľadali n}ečo cel~om. nov e._ Na druheJ strane 
bolo by však vážnym nebezpečenstvom povazovaf _štýl ruektorych skladateľov za 
nemennú normu našej národnej hudby. Z toho vyplyva, že slo·venská hudba v ~al
šom svojom vývoji musí si sformova€ svoje konkrétne stanovisko k novš~ vydo~ 
bytkom svetovej hudobnej kultúry. • . Inej cesty pre nás niet, ako tvortf novu 
národnú hudbu,- ale hudbu s hodnotami medzinárodnými". (ss. 59-61). 
Prečo tieto slová pripomínam? Lebo namiesto toho, aby sa o týchto myšlienkach 

začalo diskutova€ a výsledky tejto diskusie uskutočňoval v praxi, začalo sa ·disku
tovaf o ich pôvodcovi. Dr. Burla.s bol v jednom období dokonca vyhlá~ený za re
vizionistu. Groteskné je, že nejeden z tých, ktorí ho takto označkovali, musel sa 
skôr či neskôr nad jeho slovami zamyslief a začaC ich uskutočňova€, ak nechcel 
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zaos_~f; vliecf v~a na chvo_ste vývoja. Zato však tá~ a tmosf éra, žiaf, nevymizla 
z nasho ovzdusta. PrejavuJe sa to snahou po represii voči hudobnej kritike. len 
čo táto vysloví otvoreneJšie svoje . názory či už o tvorbe a lebo o interp.retácii. To s ú 
však problémy, ktorých korene siahajú pred obdobie, o k torom som vravel pre-
žíva jú však dodnes. Quod est. demonstrandum. ' 

LADISLAV BURLAS 

Myslím si, že stred päťdesiatyah rokov <bol fakticky prvým polkusom o novú orien
,táciu sJ.ovensokej !hudby, i keď tento p okus n enadobudol takú ilntenzttu ako práve 
niektoré prejavy v euTÓps~ej hudbe. Ako vi'eme, práv;e päťdesiate xoky sa niesli 
v znamení hľadania nov,ej matérie, v 2llla!Í:neni obja.V~ovania a nachádzania novýCh 
kloncepčných postupov a veľkej ,gene.rálmej analýzy prostriedkov, ktoré má hudobná 
WO«"ba ešte pred sebou. U n ás to v tam čase ešte neznamenalo nejaký podstatrtý 
zlom , no v tých :rokoch sa odohral prvý úsek od:pútaV'anda od dogmatických pred
st áv, od :lronz~tí_Vlnejšieho poňatia smerom k novému. A ako vidieť - a to by 
som chcetl zdorazrut - nebola to vec skladateľov len jednej generácie alé tá1Jo 
snaha skvalitniť, pťehlbiť 'lrmelecl\jú :hodnotu a lebo zvýšiť :wdpov ednosi v tvori
vom hľadami k vyššiemu sa · prejavuje oveľa širrŠii.e. Nie je :v:iaza:ná :len na nejakú 
generáciu. A t o je dôležité 1povedaf. Samozrejme, tento proces sa v nasledujúc.om 
období hodne d ifocencuje a · tam sa už a j pola;rizuje . No jednako bol ďalši vývoj 
v tomto obdob! v :zálvodku qu~ naznačený. . . 
Pokiaľ ide o hodnotenie Jurovského Vdolončelového koncertu, .pamätám sa na 

pl'edvedenie v Slovenskej filhammónii a, žia!, nemal som z toho dobrý dojem. 
Ako celok to pôsobilo fumnove dosť roztrieštene, takže mám dojem, že hodnotenie 
bolo benevolenJtné. Vtedy odmeli na:raz dva Vliolončelové kloncerty - aj Očenášcw 
s tou pionierskou tem.á,tilk.ou , no mám dojem, že ·t ie to ~oncerrty n~nili očakávanie 
ktoré sa na ne · k!lád.lo. ' 

ZDENKO NOV ACEK 
Myslún, že proces triedenia sk!ladateľov a skladieb v tomto obdobi pokTaC:'J()IVal 

i keď tam ešte b oli určité trecidívy dogmati2llnu. Treba si všimnúť ešte jednu vec' 
že v tom _čase_ sa pri•rodzeným vývojom m.ač:ne odsúva do po~dia sklupina sklada~ 
teľov . ~osms!ky, Be11a :- neho_vorim to v hierarchii - Miikiul.áš Moy~. dO'lronca 
v u:rč:itych skladbách aJ Sclmeder-T:r:navslký a viac skladatelov okolo nich pretože 
ich :WO!rbu ~l~ z iko~ce.rt;n~o života i z rozhlasového vysie-lania iné, vyššie 
kvral:ty. To Je Jeden ~ YyVOJOvý proces, k-eď napr. neg:atíVlllosť určitýoh . čŕt 
v teJto e'ta.pe by som považoval za Ul'čité pozit ívum. 

Ak by obraz ma l byť plastický a h istoni.cky pravdivý, holo by potrebné skon
frontovať si ootD:edný časopis ,,Hudebrú :rO'Zhledy", pretože hlavný vply.v na tvorbu 
udávaJ. v tých rolroch •tento časopis. V určlltýoh rokooh bolo Sl-ovensko sekciou 
čiže to na_?väwvanie a určitá závislost od Prahy, k torá sa tak dlho krit izovala: 
sa v prvych rokoch tejto etapy ešte prejavovala. Rrogratmy úvodník hlavné 
štúdie a OJ.ánky sa ešte ov;plyvň.ovaJ.ri týmto spôsobom. V tom ~se sa naši sklada
~~ čas~ cháp~ pera a písali o dobe , o strane alro inšpilrátome a o vše.lijakých. 
mych vec~ach. S tálo by za to skonfrontovať si v.iac takýchto vecí. 
V~~e si Kardo~~ II. symfóniu, ktJorá podľa môjho :názoru ;predstavovala sice 

? a J~':l~~ strane naJVJac . ~ol~ori2l!TI.u v symfonickej tvocbe, a le na druhej strane 
: na?vačSJ.<u s~u kompozteny?h vedoiilQsti, k toré Kardoš :v <tom čase mal. Myslím; 
ze Je to z-yeličované st.anoVIIlSko, ak sa stále snažíme ~ceprovať I. symfóniu. 
P~ul som JU v Q'QIZ_h l.ase, a le nemal som z tejto skLadby dobxý dojem. Mal som 
doJem roztrie_štenosti, nadS'talvovanlia. Vždy by som pred ňu kdádol II. symfóniu. 
Pa.·~o:hru Mo~a ~rodná ~~o možno s ;tým zrovnávať, preto-že to oola prfležitostná 
'Scerucká hud:ba, k tnrá sa potom iľOZŠírrilla do symfónie - opusu. 

LADISLAV BURLAS 

Do~~~ by sc:nn ~~ tvojho stanoviska klu Kardošovej II. symfónii. To považujem 
za l_laJdlskutabilrneJŠI hod. Viem sa veľm:i dobre J'OcZpamätat na tú skladbu ešte dnes 
~Cl S'O!m JU ~ž dávno nepočul. Nd,ekol1kro Viec! ma tam ,rušilo. Vezmime predovšetkýrr{ 
tú hy~t1lrofilu roZJlill~ru . To je s<k!Oiro 1mištvrtehodinová. skladba. Teda zrejme roz
m erova · m onrumenta1i.a, r02lffier Pliliš 'Obsiahly. Úalej hypeJ."!tlr<rlla zvuku. Intenzita 
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celej skLadby je nadsadená. Podľa môjh-o názoru niektoré partie , ktoré ·trúbia ple
chové :nástroje, boli by l-epšie .svedčali flaute. Chýb:rla kontrastnoot medzi kirehkým 
zvukom a veľkým ?lénom. V šká1e je málo prvkov. To je hodne nadsadené a hlavne 
vulgá!rtna koncepi.a folklóru. A tretia ·vec: Je :to klasidké stelesnenie ždanovovského 
estetického ideálu uplynulých rok!av - tie isté 'V'krusové slabioly. Ak je fi!llále takej 
obrovsilrej symfónrl.e robené tónom symfonického papuláTu, s1x>ji <t<> za uváženie. 
Je, myslím, symptoanaJtioké, že napriek •rokom, v ktorých dielo v2'Jlllldo, stelesňuje 
i napriek priaznivejšej atmosfére estetickej ideál predchádzajúceho obdobia. 
Je tu jasný ústup nároOnosti žárrwu :v prospech nejakéh<> spoločensky väčšieho za
pôso~, ale ...:. ako VlidÍIIIlle - bez skutoČIIlého úspechu. Druhá symfooia napriek 
tomu, že ~bsahuje veselicu, nemyslím, že by bola získala spol<>Čensky iný 
ohlas, aiko keby tam vese1ica :nebola bývala. To sú problémY, Molľé podľa mňa 
robia II. symfóniu problematickou. 

JÁN ZIMMER 
Za!budli ste tu spome111ú t môj III. klav l:r.ny koncert .z <>bdobia 1956-57, o kto

rom bola veľmi vá7ma diskusia práve na pôde Sväzu v sdcladarteľskej sekcii, kde rrú 
vyčítal'i 2ivyšky formali~u i to, že ZIIlOVU začí'llQilTl Wc>rlt fOľ'IIlaListicky a pod. 
Za:bud1i ste ď.allej na moju suiltu v st:wom slohu pre husle a kilavír. Hovoríte, že 
Tatry várrn pri'J.)omínajú skoro akoby turistického spri.evodou. Viete, niečo na tom je. 
Lebo ja sám som uviedal v Tatrách ,podtituly R ysy, Poľský hrebeň, Bielovodská 
dolina, a '1lo z týoh príč:im., že .práve 1ň.ebo k<>nčiare a doliny, ktoré som prešiel, ma 
inšpill'OVali k vy,tvoremu skladby. J?lráve preto som uviedol tieto názvy. 

Nehnevajte sa, ale chcem niečo povedať všelikým hudobným ved.com mimo staršej 
gene!ľácie, aik :bu vôbec m ožno hovoriť o sta!ršej ge111erácäi hudobnýcll. vedoov: 
P fišiel sorrn sem hovoriť vlastne o ·nič-om. Budete sa čudovať. O ničom z hľadiska 
frl.lo2iofického. A to nič, to je naša ·slovenská h udobná veda. Pn.·eč-o? Rretože to, 
č-o ste povedali včara, je neplatmé dnes, a čo hovorite dnes, nedajbože aby bolo 
nep1at:né zajtro! Neh.."'levajte sa, aJe ja mu,sím odísť. 

LADISLAV MOKR'2' 
Diskusia sa dostáva už do filo2l0fických palôh! 

LADISLAV KUPKOVIČ 
My u nás ešte stále tl'plrne na určitý rom:antizmu~. Osobne si myslim, že pre 

každého aruto~ra - bez výnimkY - triezVe hodnotenie by sa malo pokladať za a2tmut 
a malo by byt cennejšie, ako keď niekto vymýšľa ne jaké klrtascxrečnenie. Kto tx> 

pollrebuje? Co sa tým dosiahne? 

MARIAN JURIK 
Súd•ruh Zimmer ma inšpilrova'l k niečomu, čo sa mi začína javiť ako pa!ľadox 

alebo alko trragioký omyl v nových tpodll.!llienkach. Zilmmer nie je prvý, ktoJ:ý hovoci, 
že hudobná veda je dnes "nič" v 2imysle filowfickom, a všetka čest stMej hudob
nej vede a kll1ítike. Keby som m aJl prečitať, čo práve o ZirrrllmetO:vi "staTI" popísali, 
tak to nebolo aJl1IÍ ľudské a odboo:né už vonkoncom nie. Tak/to veci stavať je rrovnaké 
vulga;rirovarui.e, ako sa vu1gari.zovalo v minulosti. M:nohé diela, o ktorých tu aj 
pred určitými Slklladateľmi hovoríme, myslim, že predsa len :berieme trochu na 
mllos.t. Pll:á'Ve v obdobi r. 1951- 57 sa vytv.orilo toľ~o skl!adtieb, také ·mno~stvo a takej 
podpriemernej hod111oty, 7!e dnes p:rakti<iky už nežijú. A m)"slim s.i, že sú velmi 
klasické. príklady zjednodušelllfua, tak aku o toan hovoril ad Igor Vajda. Osobne si 
mys }ÍIIU, ak spomína~ Metamorfózy, mal povedať, re z hľadiska J;jontextu Sucho
ňovho vývoja Metoamorl~y sú pre neho určlitým oprostenlm jeho xečii.. Treba zdô
ra2lniť, že čoko!vek oni - Cikker, Moyzes, Suohoň - kom:po:novali, bolo na I'IO'Z.Idiel 
od ostatných ·na Úll10.vnli. vyspelého profesionálneho majstrovstva. 

A:k si UJ:1(lbíte 2'lOIZI11alffi - za pokus <bo stojí - aké množstvo skiJ.adieb vzniklo a ČO 
tu vlastne z onoho obdobia oostalo, óo žije, je to tragické konštaJ1x:wanie. Práve 
z konca päťdesiatych rokov tu !bije, Tesp. sú perspektivy, že bude žit velmi málo 
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skladieb. A ja si m yslím že máJ.okrtorý huSlli ta d · žilvotu .Zimmerov Hus!ov'ý konced aj :napr.i~ z~a po UJme, atby ~esil k novému 
~t je ~júca. OsoOO.e si to myslím a o l~ov:rnu. tv:rd~~'. že jeho druhá 
neJ . podobny dojem, ako hovoril s. Bm1Lasj o K~m~OV~J Rapsódii. .~al som pri 
~a, mnohovravnosť, hluČIIlosť ú?Jasného boonbasrtu osove~~I:Ďks~ánu; tá hy:per
J3SI1.e dokazujú, že v podstate tejto muziky J·~ ;ez~•po áJ.:U· o onasobnom vy,počuti 

Kl . k, - ....... m o. 
· astc ym p:nkladom ako v pol.ová:čk "td . alebo ·ako sa vyjadrovala potreba kom . e . pat ~mtych .rokov dominovala mienka 

deblllích rozhledech z r 1954 v 'z pono:va ' Je napr. štatistiJka s. Oče:náša v Hu-
24, symfónie - 2, symf~iCik.é · or%h!'!:~ Syrnf<>niok€ orc~es~álne kantáty _ 
- 7, !k:omomé diela - 12, Wtrukt!Vne _ 3 el~oká 

18• symfomcke sólistické diela 
bász:e - 5. Dok<>nca v tejto o.liiciálnej štatistik, . 1~e skladb! - 12, symfonické 
o moh sa ešte v 50-tyoh rotkooh hovorilo dos~ ~~~."~~ .zahrn(Puté prvé ~, pretože 
nebro predvedený.) .,.... tvne. o=áirnka: Janošík ešte 

LADISLAV BURLAS 

AI>;solútne škandaLizovanie mtitky , :ž;u' . manever podložený 1.tatkými pochybn~ Jem 2l0. stlran~ sk.ladateľov za trápny 
z menenia stamoví&k V!idntO že je absoJ. a;~€!I111lmi, ,ako re je neschqp.rui a že už 
je kto schopný - a to je koodo ádin u e nemOihuc:n~ a pod. Iné je, nakoľk.o 
v danom momente súvi·sJ.osť s :ed~ -~ecj ;a~enttu. ,a ~uelen erudí-cie - vystihnúť 
To treba vedieť. · a !Za UCJm vyvoJIOI!TI a postrehnút to nové. 

Pokrl.ai ide o veľký počet skladieb oov tliJ. b . .. 
kooh ešte aj z im.ej stránky Nd.e .že 'b ~ boo Y soz:n . telllio ZJaV v patdesiatych ro-
nejaká iná orientácia. Ttre~ vziať d Y_ : ~ mmrula Jer: falošná estetická alebo 
kompozičnej konjunktúry. Vtedy k~e~~ahy( z~ tu z.oh:ra.l ul?hu _a:t mome111t určitej 
T<> už závisí, sam012lrejm e, od skladat1Jeľské~o~ C: -~erob~ Sl p'lilis veľké sta!rosti. 
ného wv-aru. A ten každopádne aj .zanikol lii1 . VI ua, e bolo veľa tzv. spotreb-

ERNEST ZAVARSKÝ 

NevY!tovnali sme sa ešte s mnoh , . . . , 
smer hudobného výivoja u nás Už ~~- ve:mtl , hktor~ v týchto I'o.'kocih určovali 
kri.rtiky, h<>ci nesústavne. Boli .to k ' stc~b:n ?S, ovoriil.o o negatívnych stránkach 
po h lave. Nie že by som chcel sb ~·~ de ~toky, kde sa chceli Z.udia trepnúť 
objekrtivnostli by sa bol<> ži.ada1o. ~1 .Je :n 1 ° ale?o . dTUJ;óho, ale trocha viac 
sa v r. ~953 opováži.d k!riti.zovať ne·aaru ernem en taku, sku~osť, že. k!ritik, ktorý 
dateľa, Jeho hmotnú a morálnu J . . ~adbu, nrup~l pnarmo eXJstenciu skla 
V:2lnikla . Fe.l'enczyho Veselica. Vted/"';~~~· H LJnb Jeden prík~ad: V r. 1952 
~czy Je pridobrý skladateľ na <to ' u ·e _nich ·rozh!edu na.písal, že Fe
ru.ekoiko ďaJ.šioh. Na to nie sú pok~, Pl!ť veselice. To može aj H1mer a ešte 
ja som to nenapísal až tak os1mo a:o e :'t . a schopnos1ň. Ferenczyho. Pravda 
I?Otom obchádzal 111a 4 km proti v~tru. N~~o h -u::~ . :folrm?lovail. !'fo .Fe renczy m~ 
utokom na Ferenczy ho oh!t"'Z.il jeh kari, ~0Pl n~, oh~pte ro, ze Ja som týmto 
date!a. To je na jednej strane obha}oba krier:k ol prednášaJ~ceho, pedagóga a skla-. . y, a e na druheJ strane aj jej obžaloba. 

LADISLAV MOKRÝ 

. Mám dv e otázky. Prvá je periodiza&lá c· obd . J~ stk:utočn~ nejaká etapa. Mne sa totiž zdá ~e ?ble od roku 1953 až do r. 1957 
aJ v praxt ešte doznieva to predchádza. , , ~}menšom v r . 19:14-55 v teórii 
pretrvalo v teóri:i.. Tarm sa zač!n.a 'l'OZpQ!r ~ .0 t .o_. te a potom ešte vlastne ďalej 
do r. ~9~7 to i.s:té, ale v praxi skLadatelia - .Zld eor~o~ a pra-:-ou. V .teórii sa hovorí 
od teone trochu dištancovať. Teraz nem~~ em. ~a~, dru~y mellleJ - sa pokúšajú 
a le predsa sa mi roá · ed.el .. . 11l'0Žll0St hľadať ~roky a medznlky, 
Ď l . I . ~. ze pr poJde medZl rokmi 1953-1957. 

a e J gm VaJda nikde nespornenul že ed Z l . ID , . . 
muZiky :prví absolventi Vysokej školy • múzi:_. , h e Jelll oZe V'Sitúp1h do sl-ovenskej 
doklad, ze ten nástup necíti. oni famticky pry~\· ~en!. to nes.pomenu.l, to je 
neprejavili. ' Is 1 uz po T. 1953, ale výrazne sa 
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TEREZA URSíNYOV Á 

SPEVOHRA SLOVENSKÉHO lUDOVÉHO DIVADLA 
FRAŇA DEVíNSKEHO V NITRE 

iV stanová ah nového d ilvadla sa .to. preja
'vilo bodom, ktorý hlásal! ~e "v divade:
nej budove nes~e ~~.~ me predstaveme 
ako v maďarskeJ rec1 . .. . . . 

29 marca 1965 uplynulo 20 ;rok?v ~ 
h~eni.a budovy Mes"\slkého d~-:'a 

':}' Niitre v ·kltorom s!dllilo takmer -pat ro
k Slo'venské ľudové divadlo Fr~ňa De-
?". ho čiDnost - dopos1aľ ne-

Vllllskeho. Je . . J:'.. po:rornosť 
racovaná - 51. lSte zas. u Zil 

:.jmä .preto, lebo to ~ol~ po ~D v Bra
tislave jediné profes10nálne dwadio š _na 
Slove.nsltu v rokoch 194Q-1945: ( o lce 
:mči,a,tkom novembra 1938 pn;pad1i do 

MaďarSka.) . . kus , a ne 
Materiály o Sľ.D .• sún!vebľurmdovy ~ivadl~ 

, .,_ , veď po zn~ce 
u:p •• ae, . . sa stratitli a j archívne 
na lronm VoJtnY • Č"'rr.a~ a tak dnes mozno ~ .- • 
dokumen~y, Ý h ch!vov členov di-
len zo sukromn o ar , č , 

" ·' a (Fr K.abrheľ), spomienok su asm-
vaUJL · ;. krtor, pomerne 
kov a n o'V'inových 21pr ... v, e . 

:videlne sledovali Devmkeho dlvadlo. 
pra , .. • mestsikom ar-
Chcem podo~knuo, ze v , . rv ktoré 
chíve existu)e veľa . do:l:U'~:::n:t~itry do 
sa týkajú divadeline] histv•le 

1940 ('P{Jdia upooornenia dramaturga 
~manskeho KD - s. Laca). ~ohto ob-

d b . sa vs"a>k doillrn.em -len kJ:atko (na
o m b. · cel~ koilto je to potrebné na o JaB?em e , .. 

kovej kOill'tinuity vývoja), pretoze v, št~?lQ 
:ihliada!ID hlavne na s.pe:vohernu cm

~:St a herecké obsadenie Sľ.D F~. Dev in-

skeho . ta 'la 
n·vru:te'Lná budova v Nitre sa pos Vl 

dlobročinných akcií občanov me_:;ta, 
~orýrrni sa ziskaJ.o 35 000 zl!art;ýc_h: Na T <:ť; 
akcie stál vtedajší pCS~lanec Vlllam , o ' 

, taTal aj o zail.oženl€ 'výboru 
k.tory sa pos . d ivadla Prvá zmienka 
prili.ľ':f{~w;u: 12. júna' 187~~ keď Ernó 
0

. . nitrianskom stoličnom zhro
Stmonyl ~~ · . d lýro, s ituova-
m:ažideni Ziada, aby " ospe d 
nejším a vzdeil.anejším sa pookytždlo u: 
oh , cll pôži..tk-ov, ktoré raz nav Y. su 
~~-•-, K "'~u n ajiLepšim pros<llned-mau<Ln>n..e . '•'\A>U , zák.l ďnu 

kom je darovanie sun; na · a 1 
, 

v Niltre sa pos·ta.viť majuceho maďarske-
ho divadla." ·'l 

A tak o jedenást rokov - 1: JU a 

Sliwnostné otvorenie cJ.IUlOStl v noveJ 
budo:ve bolo 19. no:vembra 1883 s maďar
ským vlastenedtým pro~8111lom tYP': 
akadémie. Prav idelm.á ~ezona ~ala ~ 
. . e' m e:s·;ace keď Nltru navstevovah 
Zlffin - ~ ' ~-' · ' d l ' temaďarské súbory, <ktoré pr . ."...va ·za l v 
dy módne maďarské a viedenské ope
,rety a čin·ohry bez väčšieh umeleckyc_h 
ambícií. V osta;tiDýah mes~C·?Ch sa, v dl~ 
;vadle us.poradúva:li akaderme, slavnos.tl. 
a zábavy. . ' t · ' 

Vznikom prvej repubhky bo~ nu eny 
o pustit div adlo aj jeho ~l~Y maďar
ský riaditeľ Szabados Las:alo. 

C t _,,.__, ·~-..ll·ehio di;vac!J.a do r. 1940 innos lli.IJ•ľl""'"'"- . ž 
je zati.aľ nespracovaná, a le ]e známe. e 
tu často vystupovali súb?TY SND z B~a= 
tislavY Novákova spoJ.ocnost, Výcho o 
sloove~é divadlo z Košíc, v budove ~ 
'konali filmové predstavenia, ba c~ce~l 
ju .prestavať aj na ltostol. Pre 2lle fi
nančné pomery tu nemohla natrval_? za
kotviť ani jedna divadelná spol~nost. 
Až v r . 1940 sa finančné poocnery dlvadla 
dávajú do poriadlru a do N~1lry sa na: 
<trvalo nas.tahovalo tzv. Nove slovenske 
divadlo. , 1 · 

Aké ciele si tento subor dáva • pn 
. --'"-·? ."._~ňo Devínsky v clan-SiVO]O!Il V~U!J.\~u.. r .,.. . k 

dru S1ovens:ké ľudové diva&o od vz~l u 
ipO dmes" píše: ,,Po vie?~om, ver~kte 
stratili \S!Ille Košice, a tym aJ stalu scenu: 
Súbor Márie Novákovej-Rooenkra.na:oveJ 
tiež opus.til našu 2leffi, preto som ~ raz
'hodol vidiac, že vidiek je bez dlvadla, 
za,lo~it malú ltočujúcu s:poločnost, lt~rá 
dostala ná~ Sľ.D. Toto ~ stalo v Ja-
nuári 1939." 

1 •. 1. zákl~dny' kameň divadla. 
1882 - po <YlJl l "'· . 
Výstavby sa uja:l. a;rcllttekt Adolf Voyta. 

Hoci Nitra nebola mestom s _ma?"ar-

Prečo Devms'ky hovor! o S_ľ.D - n~ 
vedno Jedno je však rsté, ze ~n?O . 
, 193S s a Ol·ga;nizačne spája s nadltei
~ou Komorného dirvadťa W agnerov~u a 
zakladá Nové slovenské divadlo. Az po 
odchode Wagnerovej ho prem~al na 
Sloven\Siké ľudové dirvadlo. S:počlatku sa 

. šlalio že divad'lo sa usadí v Pre
ľomy (poorl článok v Slovenskej slobode, 
~~v:., č. 40, 1940 pod značkou kop: "Od 

sk .. čš'noo - aspoň nie k:va!ltLtatlvnt; 
ou 'Va 1 pod rovane ·predsa bolo divadlo \PO 

hlavne z týchto prameňov a napokon 
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septembra ~:>tále di.vad!lo v PJ:ešove".), 
a le napokon pretiahli Devínskeho do 
Ni<tcy. 

Kto bol Fraňo Devinsky? Rozhodne ši
kovný podnikateľ, ktorý istý čas pôsobil 
aj ako tajomník S ND v Bratislave, per 
tom ako zástupca ri-adi1eľa VSND v Ko
šiciach a napokon zakladá vJastnú diva
deliilú spoločnost. Zprávy z novín hovo
r ia, že bol aj nadaným hercom a s-pe
vákom, 'ktorý pochodi'! hodný kus sveta 
(o. i. účinkoval aj v Paríži). 

Jeho súbor má spočiatku len 15. členov 
a hrá iba čdnlohry. Kladie si veľmi ideá;l
n e ciele - prinášať na vidiek hodnotnú 
d ivadelnú kUJltúru. A.:le finančná stránka 
divadla núti Devínskeho, aby zaradil do 
r epertoáru aj operety, za ktoré ho potom 
:neraz v novinách napádali. Do Nitry pri
chá:dm už 45-členný súbor . Jeho &enovia 
účinkujú s tliiedavo v či.IIlohre i •.; operete: 
Až v sezóne 1941-42 (presne od 20. 
augusta 1941) sa zakJ.adá zvláštny čino
herný súbor, ktorý sa repertoárom i zá
j azdmi líši od spevohernéh o. Začiatkom 
r. 1945 má ceJ.ý súbor až 70 členo·v, 
z čoho je 20 činohercov a zvyšok pri~ 
padá na operetu a orchester. 

Otvor enie 2. stálej profesionálnej scé
ny bolo l. septembra 1940. Ale slávnostné 
predstavenie v Mes.tsko.m divadle je až 
6. septembra 1940. Ako prvá hra sa 
uvádza PRIBINA A Plrída:v!ka. Skôr než 
budeme sledovat spevoherný repertoár 
Sľ.D, po:zJrime sa ešte na organizačné 
problémy divachla. Zo sú:kiromného a-rchí
v u Fír. Ka:brheľa - dlhoročného prímaša 
Sľ.D a aj wajšieho p()lpľedného člena 
KDN - máme zprávy, že divadlo hralo 
na jednom zájazdovom mieste 3-4 dná, 
a le vo väčších mestách aj 1Q-15 dní. 
T r eba totiž podotknúť. že Sľ.D, aj keď sa 
usadilo v Nitre, naďalej plnilo funkciu 
z ájazdového divadla. V Nita:e sa hralo 
od 15. agusta do aipritl:a., keď súbor od~ 
ohádzal na zájazdy. Podmienky práce 
b.oll.i veľmi tažké. Preds.taverua trvali 
ča&to aj do polnoci. Ráno sa vstávalo 
o pol .piatej, pretože odahod bol o 7. h o
dil!le. Na miesto sa priš[o obyčajne o ll. 
hod1rne, . kde čaka:1i POPOludňajšie skúšky 
alebo mimoria dne predstavenia a večer 
sa znovu hralo. 

V sezóne 1940-41 prišlo SLD do Trna
;vy, Hilohovca, Topoľčian, Bánoviec, Til'en
čma, nayy, Púchova, Veľkej Bytče, Zi
liny, Ružx:xrn:berika, TU1'6ia.nskeho Martina, 
Vrutok, Lilptovského Mikuláša a Popradu. 
Svojou činnosťou zahlmovalo takmer po-
1oviCIU SlovenSka, i:"' malo nielen kladný, 
ale a j zápol1llý význam, ako vidlme ne
skôr. 

Z umeleck ého vedenia sp01meňme St.· 
Adamca, ktorého vo funkcid umeleckého 
vedúceho .neskôr vys·triedal L. Smrčok., 
Režisér om a choreografom b(}l B. Rel
ský, neSik.ôr pohostinne aj K. Riiilt. Dra
maturgom E. Zavarský a dd.rigentom Fr. 
Schra.rnm. Z hudobnltk.ov máme zachyte
ných len L huslistu Pischitza, saxofo
nistu Ka.čánrl.ho a bubeníka Dorazila. Or
·chester mal pravdepobodne sJ.ušnú úro
veň, ak možno .verit mnohým kritikám 
(napr. SlovenSká poli..tika 'ľ. XXV, č. 102, 
l944, zm. m: K odchodu operety Sľ.D zo 
Ziliny). . 

Spevohel1llÝ súbor mal kvaJiitné hea-ec-. 
ké i s:pev:ácke kádre. Väčšina mala ukon
čenú Hudobnú a dramatickú akadémiu 
v Bratislave alebo iné divadelné školenie. 
Boli medzi ;nimi aj bývalí ochotníci, je 
;však n esprávne domnievať sa, že Sľ.D 
trPeló nedostatkom ·kvalitných umelcov. 
Vyšli z neho nielen činoherci typu T. 
Hu1.1banovej, F. Bachletovej, F r. Kabrhe 
Ia, aJe aj terajší člen NS - F. Hudek 
a ďalší. Sp01mem.ie.m .len najvýrnam.nejš!ch: 
E. VáclaJV~ková - p11ilmoadona, St. Ada
mec - starokomik, L . Burgauer - m la
dokomik, St. Greguš - milovník, K. 
Ondiľej:lro'"i'č - t·enoQ·, M. Slobodová -
subreta, A. Párióková - primadona Ma~ 
chová, Dúblravská, Argalá.šová; Ko;,alčí
ková, Machanli.čo:vá, Pagáč, Sebor, Rosi
val, Oroi'tor, ľ.. Smrčok (tiež hral ) a i. 

V ba!letal.O!Ill súb ore mujal.a miesto prí
m abaleríny M. Tichá~Relská. Okrem nej 
účinkovali : Schi·c.k.h.oferová, L Lehocká, 
F. Kupcová, M. Melánska. 

Slovenská sloboda z 20. II. 1940 h od
noti výkony členov Sľ.D slovami : "Arga
lášová po usmerneni S'Vojej animi'ky, ve
dená skúsenými režlisérmi môže sa upla!t~ 
niť aj vo väčších scénach a dopracovať 
sa pek!nýoh úspechOIV. Nemálo s!ubným 
talentom je aj subreta ~ovalčíková. 
Zirvotné typy Mu chovej, zriedkavý hu
mor, šťavnatosť a teplota Adamcovho 
podania úvo!ťia harmón!iu .s osobd.to.u hrou 
Kabrheia." 

Aj ked sa nemožno veľlllli odvolávat 
na vtedajšie kritiky, predsa nám aspoň 
úro ahu odhai·u jú h & ecké a spevácke 
klreácie h ercov. A .to nielen členov SĽD. 
Veď najmä ~pevoherný súbor si často 
!POZýval hosťov z Bratislavy: St. Hozu, 
Fr. Krišrofa-Veselého, vyohýrenú J . Kši
rovú. Týohto si krirt.iika všíma okrem 
-vidiec!kych herC(}V ešte viac a ich výkony 
z,roVIIláva často veľmi prísne. (Slovenská 
poliitika .z 5. v. 1944.) 
Keď po2lrieme na repffi1toáii' Sľ.D, je to 

Skoro taký pe5'1lrý pohľad ako na mno
hofaiľebnú ikytiou. Okrem skutočných 
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hodlllôt (Balzac, Hauptmann, Sha:kespea
r~. Lqpe de Vega, Moli&e, Shaw) sú to 
hry a au tori, ktori mali výlučne kasové 
ciele (P. Frank: Grandhotel, Schurek: 
Ulioo s:pieva a pod.). Ešte maa-kantnejšie 
sa :to prejavuje v spevoherných číslach. 

Uvediem operety a spevohry, ktoré v jed
notlivých sezónach ohlasovalo SED v ča
sopisoch a v novinách. Pr~ný dátum 
premiéry, žiaľ, sa nikde neuv ádzal, preto 
sú 1x> len neoveren é repertoárové čísla. 

Sezónu 1944-45 sa mi nepodarilo zistiť. 

Sezóna 1940-41: 
G. Dus1k: Modrá l'U'm 
V. A. Vd!pler: Dvoje sŕdc na predaj 
J. Elen: Ej , horička zelená ' .. . 

G. Dusík: Keď ro:llk!vitne máj 
G. Dusík: Pod cudzou v lajkou 
F. Leháir: Zem úsmevov 
R. Friml: Rose Marry 
L. Holoubek: Báčik z Ameriky 
J. Illíza: Bli.ela labuť 

V. Kostka: PozOil' na vlak 
R. lbl: Fujara 
F . Schramm: 2 ltá orchidea 
O. Nedbal: Poľská krv 
O. Kaušitz: Táňa 

Sezóna 1941-42: 

G. Dusík: Modrá rum 
G. Dusík: Pod cudzou vlajkou 
V. A. V.LpJ.er- NižJkovský: Dvoje sŕdc 

illa pred.aj 

"Je n teco také možné?", spytu- o Jr) ~ ~ o\· JrA 
je sa Osliar, ktorému Múdra žena \ "\ J J \ '} -\_ 
poradí, ako prekabátiť Kráľa. Rov-
nakú otázku dáva poslucháč Orffa-
vej hudby začudovaný, že v časoch elektroniky a se1·iálnych princípov 
existuje taká "triviálna" diatonika. V spravodlivom rozhorčení nebadá, 
že je dodržiavaná práve tak prísne ako rad zákonitostí u W ebenta. 

Zdalo by sa, že také hľadanie zhodných znakov v protikladoch ne
rešpektuje skutočné súvislosti: Schoenberg a W ebern Orffovu hudbu 
sotva poznali, a Be1·g umrel pred premiérou Carmina Burana (prvým 
typickým dielom Orffa). Na dru hej strane však nemožno predpokladať, 
že by Orff n ezpoznal ich diela, i keď jeho hudbu neovplyvnili. Sám však 
smeruje k rovnako ucelenému systému (aj pedagogicky), ktorý nutne 
zvádza dať otázku, či nejde o vedomý programový antipól "Druhej vie
denskej školy". Nech je to ako chce, poslucháč vníma .diatoniku výraz
n ejšie práve na pozadí dodekafónie, ktorá vytvorila Orffovej hudbe nové 
vnemové prostredie. 

Divák, ktorý predpokladá, že len v žarte je všetko dov olené, s nad
šením prijíma parodistické Trionfi (Carmina Burana, Catulli carmina, 
Trionfi dell' Afrodite), Múdru ženu a Mesiac. No štýlovo m ene j vybrúsené 
Antigonae a Oidipus tyran už s menším porozumením. Nev yhovujú 
skrytej požiadavke hľadajúcej pre tragédiu zložité vyjadrovacie pro
striedky, akoby zvuková rovnováha pre vznešené deje. Neprávom sa im 
darí tak, ako by sa darilo komickej opere v štýle Vojcka. 

Orff dosiahol humor persiflážou hudby. Je j nerozlučná spojitosť 
s morfologickým tv arom reči zvádza hľadať. podobnosť so slovnou ko
m ikou, so skomoleninami a nadsádzkami. Hra s hláskami a mnohoznač
nými pojmami hľadá ich nový zmysel, ktorý by pre konal spätosť s je
dinou alebo jedinečnou skutočnosťou, a posilňuje atmosféru heroického 
zápasu hrdinov s nemožnosťou dosiahnuť poznanie. Podmanivé modi
fikácie tohto základného konfliktu tu odkrývajú a odôvodňujú i Orffov 
zaujatý vzťah k Monteverdiho Orfeov i, ktorého Apolón odviedol k bohom, 
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J. Elen: Ej, horička zelená ... 
G. Dusík: Keď ro2Jkvitne máj 
F. Lehár: Zem úsmevov 
F . G:roschma nová- A. Kine! : V tom 

našom ·k!ostol!člku 

Sezóna 1942-43: 

F. Lehár: Giudi..tta 
F. Lehár: Cigánska láska 
Fr. Sdhubevt: Dom<> troch dievčatkách 
Fir. Steúnhrec:her: Krajčír na zámku 
R. P lanquette: Kornevhlské zvonky 
G . Dusík: Osudný valčík 
J . M óry: Slečna vd ova 
J. Strall5·s: Cigálnsky barón 
B. Dostál: Vytúžené šťastie 
F. SchPamm: V s.iedmom nebi 

1\ O J\J F E S J J-\ 

-
Sezóna 1943-44: 

G . Dusík: Osudný valčík 
F. Schlramm: Janett.a sa vydáva 
G. D usík: Tajomný náhrdelník 
R. Prim!: Rose Mary 
F. Lehár: Zem úsmevov 
F . Lehár: Ga'óf z Luxemblll:'gu 
J. Strauss: N etopier 
J. Móry: Námorný kadet 
L . Berka: Studnička 

Popri kl~ckých viedenských opere
tách sa _uvadzalo vera pôvodných diel 
slov~n~ych autor·ov. V SĽD našli pre 
svoJe d1ela ochotný()h interpretov Dusík 
Móry, Elen, Schram.m. Be·rkia. Už loo u; 
bolo kladom · Sľ,D, nehovoriac že bolo 
~kutočlne ie?.inou široko pôsobiaoou zá
JoaWovou scenou, k!torá prvý r az pri.Jniesla 

P!'etože na zemi niet pravého šťas
tw: Na. konc,_i príbehu o víťaznej 
ľstwost~ poucuje Múdra žena Krá-

l .., d • . ľa aj diváka: "Byť múdrym a mi-
ava~ :"e o~áze mkto z ľudí na tomto svete." 
. Stv?'rnemm :ozp1·áv~ových a a.ntických mýtov sa Orff približuje Stra

~mskemu (Pnbeh. V?J,a~a, Oedtpus rex), ktorého Svadba inš irovala 
t Orff~v. SJ?o~o.b aszmtl~cu: bc:-v o;ského folklóru, odlišný napr. od Bartó
: VeJ tnsptra~te ľudovymt pzesnami. Textom, neseným melódiou a ryt-

orr;, pretaml f!rff baroko;;ú maniéru n a novodobú "gestickú hudbu" 
PD_~l a ,f3rech~ovych preds!av. T endenciu sociálne vyhroteného " Lehr
stucku . (W~tll, Df,!ssau) v sak neprijal, hoci ani jeho dielo nie ·e celkom 
b~z polttzckeho c;sJ?ektu. (V. despotickom kráľovi z Múdrej ženy ~oznávalo 
0 ~ce~stvo . parodtu , na Hztl,era.) Súčasne vytvoril pendant agitačného 
e:pzckeho dwadla, sustredeny na poučenie o najvnútorneJ'ších ľudsky' h 
~~. c 

,Všetky tendenci~ Orffo-z:ho štýlu predstavujú zložitý proces vzá ·om
nych vz~ahov~ osobtto rozvmutých v jedinečnom a neopakovateľnom { e 
hudo_bn~h? dz~adla. Predvádza modely takých životných situácií y~e 
k to:e, n~e Je mtesta vo vojckovskej h udobnej dráme a ktoré svojou risľou 
typ~zacwu d?tvárajú . celistvosť, sveta sprostredkovaného javiskom.p 

K postav,am ~ deJO~, ktore vzal z antiky a ľudovej tradície našiel 
7 rff vla~tnu rovmu VYJadr~vací~h P_ros~;iedkov . V časoch ich kryštalizácie 
z~ r;aczzmu) ,predstavovalz naJmozneJsiu hranicu dovolených výbojov 
~y a c:nsova_nych na ostrie noža. Túto okolnosť treba pripomenúť pretože 
N nes t~h vnzmame v odlišnej situácii, v susedstve nových premie~ hudby 

o am tak nestratili funkčné uplatnen ie. · 
N eoch~ejná .dia~~nika a kultický rytmus pôsobia priam hmatateľne 

~ );eto~e fascm~JU aj bez "orientačného náv odu", podceňujú Orffa le~ 
r~tic~01:;;; n.est;tcz hudba_ bez ~,špekula_tívneho" zázemia a zložitých teo-

. V , prmctpov . Protz kuvtkom a teh redukujúcemu posto ·u od ovie 
h tstorzcka skutočnosť na Osliarovu otázku kladne: "Niečo také ~e mo~né." 

Jaroslav Bužga 
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na vidiek činohru a ·spevohru. Niesil.o to 
však 50 sebou aj negatíva. Casto nevkus
ná výprava, podli.ehamie vkusu obecen
stva v repertoári i v podaní her<:ov p~e 
jedinú snahu - zaplmH pok:ladmcu dl
vad·l.a. Súkromné podnikanie F. Devín
skeho prechádza v roku , 1~42~3 pod 
dohľad dr užsrtva SLD, k tore fmancne po
máhalo udržať divadlo . OZVAŤ SA TREBA 
Ťažko je dnes - s odstupOtm, 20 ~okov 

_ hodnotiť !k:vali.tu predvedenych ~n~ce
n álctí a neúp1ný repertoár. Spo;nemt;;m 
však vellkú klritiku SLD, k torú zacal 
v Ná;rodný ch n ovinách v roku 1941 G. 
Rapoš pod názvom "Niekoľko poznám?k 
ik. práci SI~D" (čís . 4, str; ~). Pre zauJí
mavosť citujem podstatnu cast : "Reper
toáól" tohto divadla sa skladá aspoň n_a_ 
90 % z operiet, zablys·~~ sa kde-tu 1 na
zov lepšej operety, o JeJ ~eleck.om po~ 
daní rad šej plsat teraz neJdem, no yeim1 
senZlačné ( ?) sú operety, ktoré Bratislava 
jailciiv nevidela, a soan pevne p;resved: 
čený, že nikdy vidieť n et:ude a, n esm1e. 

Nemám rada p olemikY. Ob~lášt, tie, 
ktoré sa v :posJednom čase obJ~VUJ~ na 
stránkach našich kultúrnych , ~~opiSOiV . 
Narobia viac zlej krvi ako UZlhlru. Ak 
som sa do tejto polemikY ~amiešala, ;o
bim t alk pr.eto. že s.pôsdb aikym sa v član
ik.u Kto sa ozve prvý" v 4 . člsle SH ,;OZ
val:.' súdruh K arol Novotný, je': rozpor~ 
so Zlásad.ami slušného s1p;rá'V'a[l4a mvedz~ 
kultúr nymi občanmi, w. ~ých sa vsetc1. 
- predpokladám vr átane sudruha Novot
ného - považujeme. 

Napáda súdr.uihov z ~ni~terstva škol
stva a kultúry (a teda a J n~s na ~overe
níctve!), hoci tioo s~ svedoii?te J?'lima svo_:
je povinnosti, vedia, ~ oo s u .. pla tem , 
poznajú uvedený problem a SlllaZ_Ia ~a ho 
iľiešit. Ak sa to nedá hneď, me_ , Je t~ 
to, ie sú ,,intrigáni" a, že "sleduJU sv~,J. 
:osobný ,prospech na ukor s.~?lo~~osti • 
a le že ide o problém oveľa zloziteJSl, ako 
sa povlľchne info rmovanému pozarova
teľoV'i zdá. A kým sa iiliekto dokonalt; 
neilnfommje. nemal by vyslovovať take 
surové súdy - ,najmä nie písomne. A Tf!Y 
muzik.amlti by srne mali .predovšetkym 
vedieť, že "Der T on maohrt: die Musik" ! 
'1\o•ľko k :forme prísp'eV'ku. 

A dalej píše: "Na<k·iadene ku1tu;rne us~
nov izne mali by sa postarať o r e<VíZllU 
rr.epertoáru SLD." P o v~jden.í &ánku G. 
Rapoša nastala veľ:ká d1skusia na strán
kach slovenských denníkov o potrebe a 
kvaiilitách súboru. Medzi inými sa ozval 
a j riaditeľ F. DevínSkY, ktorý. odôvod
ňoval veľký počet opemet zlou fi~ančnou 
situáciou súboru. Na to ~- Rapo~ odpo
vedal v XI. čísle Národn ych novm (ro~ 
1941): "Najilepšie a isteže naj·pros~šneJ
šie b y bolo poštátnenie toh~ . suboru, 
keby všetky tie podpory sa zloZ'lh a ~eby 
štát drlal ochrannú ruku nad _ SLD, IS!~
že b y toto mohlo plniť kraJŠie a plnsie 
svoje poslanie." . . , 

Zači.atllmm sezóny 1944- 45 nn.clcton 
h erci SI~D pre zlé fina-nčmé pomery v od
chádzajú do zakladajúceho sa presov 
ského diiVadla (Hurbanová, K:abr:heľ, ~a
l!'ánek Váalavíková). S úbor vsak žiJe 
ďalej ' a účinkuje až do jú la 1945, keď 
herci dostávajú pos-lednú gážu . Dňa 26. 
III. 1945 zastrl.hlo Nitru prvé. borr~ba:do
vanie a jedna bomba padla aJ na JaVIsko 
Mestského divadla. (Divadlo malo 360 
miest ). Nevybuchla však, a tak budovu 
zachvát.i.Jl požiar a·ž 28. a 29. III. 1945, 
keď divadlo úplne vyhorelo. (Dňa 31. 
III. 1945 oslobodenie Nitry). Súbor S~J? 
účtink.uje do· júla v mestskej telocv1cm, 
kde je umieS/ten€ aj terajšie KD. P o roz
padnutí SLD odchádZlajú h erci b~dova~ 
prešovské a košické diva~ilo, ba mekton 
IPI'echá dzajú aj do B;r~tlslavy. TÝl? ~a 
skončila kapitola druheJ spevoherneJ sce

Závažnejšie však je, že jeho obsah ~e 
pom;ľlený. Výroba a údržba klavírov _me 
je v ôbec v rezorte školswa a ku1tury, 
ale v kompetenciä Ministerstva spotreb
ného p.r;iemyslu. A ak sa pr~covníci MSK 
a PSK napriek tomu snažta zasahovať,. 
['obia w mimo siVojich povinnosti. Na 
.riešen! tohto ,problému im totiž úprimne 
zrueží a na jmä otázku údržby klavírov 
majú na paan.äti. Terajšie r ieš€!l1ie ~~ 
provizórne, to všetci v ieme, ale r obili: 
s me čo sa v ;rámci .t&ajšíoh mo:bnostl 
dall.~ robiť. 

Celý tento n eahurt:ný atak ·súd.ruha. Ka
l!."ola Novotného, mierený na nespravn~ 
adresu, je o to trápnejší, že sa týka pr~
padu človeka, k torého t ypick'?u č-rtou Je 
dotronalé správa!Il'ie, veľkoryse a ce~ron 
objektivne pos.udzovame si~ácie. A_J ~Y 
,si vysoko vážime odborne z?alos~lv · s~~
druha .A;rm.o l:da Hanku a Ich oo naJSITsle 
uplatnenie a pôsobnosť sa rieši. v 

ny na Slovensku. 
Tereza Ursínyová Anna Kovárová 
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Balada o človeku 

l
. Eugen Suchoň: Krútňa-va 

Dirigent: Tibor Frešo 
Režisér: Karol L. Zachar a. h. 
Výtvarník: Ladislav Vychodil 
SND Bratislava 

Po d vanástich domádi.ch a štrnástich 
zahraničných uvedeniach Suchoňovej 
Krútňavy máme v Bratislave - po tri
nástich rokoch! - nové naštudOJVanie na
šej prvej národnej opery. H a bent sua 
fata libelli, a aj opery. I Krútňava preš
la kryštalizaČI11ým 1procesom rokov a bi
Landami mnoh ých p;redstaveni a zákoni
te podlie hajúc fascinujúcej dialektike 
viacznačnosti, viacrtvár.nosti a jedinej 
:pr.avej podstaty umeleckých diel preko
nala veľtmd zaujímavcé metamorfózy. 

Ako sa nám Klrútňava javí dnes, u
m ožnil nánn šestnástrooný odstup od jej 
vzniku priblížiť s a k · jej podstate alebo 
·sa od nej vzdialiť? Ktoré jej s.tránky 
nám vystupujú dnes do popredia, a ktor é 
n ám pripadajú ·ako druhotné? A ako sa 
nové naštudoVlll:nie ZJačlenilo do tohto 
kryštalizačného procesu, či a ako závaž~ 
ne sa jeho tvorroov.ia zmocnili aktu zno
vutvorenia, ktorým sa nutne stáva k!aždé 
n ové predvedenie? 
Krútňavu sme svojho času prävitali 

s nadšením ako našu prvú skutočne maj
strovskú ·operu, od prvej chvíle bolo 
jaSIIlé, že sa stane ,prvou S'lovenskou ná
rodnou operou. Postupom času sa náš 
\Prrstup k nej vyvíjal, anenil, pričom nie-
1en dielo samo. ale aj naše vnímanie 
prekcnaro určité metamorfózy. Jej hu
dobné swárnenie sa stále hodnotilo rov
~o vyso~o, alle n-a diie:lo ako celok sme 
sa dívali rôznymi očami. T o všetko sa 
však vzťahuje :len na odb om é alebo, po
vedzme, inte:lekruálne kruhy. L ebo kým 
sa tam dis:kutov~lo o tom, či Krútňava 
j e aneskoceným výtrysikron verizmu a le
bo folklori.stiokiou opocou a p od., j-~j po
'J.)Itllármosť a obľúbenosť u obecensrtva rás
'l>La, Krútňava s i p okojne a ist:> -
banálne, ale ,p;ravdiVIO povediac - "zls
~vala srdcia ľudi" v čoraz širších kru-

hooh. P·refu? Preto, J.ebo obecenstvo b ez
pečne vycítilo pravú podstatu K;rútňavy; 
pochopilo ju ako hlbolkú ľudskú drámu 
jednoduchých slovenských ľudí , silných 
v láske i nenávi·s·t i , v citoch i vášni. Za
ľúbilo si ju ako mohutný p;ríbeh lásky 
a utrpenia, v-iny a odpúšťania, s úctou 
prijímalo jej krá sne a majstrovské hu
dobné stvárnenie a postupne domstalo 
k jej náročnej hudobne j úrovni. 
Najväčším kladom nového naštudova

nia Krútňavy je to, že vychádza p;ráve 
z tejro j.ej podstaty, že vynáša na svetlo 
práve tú hlbinnú nálož ľudského drama
tického k >anfLiktu a podriaďuje mu všet
kJo ostatné. Sám skladateľ v programo
vom bulletine napí-sal: " Nová K.rútňava 
je dokladom toho, že toto dielo nie je 
folkloristická opera, ale všeľ-udská dráma 
premietnutá priamo z duše s~ovenského 
-človeka". V tamto ponímaní j e folklórne 
rúcho opery n ie cieľom, ale prostried
kom, 1ogic!k:ou nevyhnutnos tOIU IUU1clecké
ho obraZlU ŽÍIVotných forie."'l slovenského 
ľudu v minulosti. ú alšim nevyh nutným 
predpcAkiladom pre stvárnenie "pravej" 
K.rútňavy bolo vrátiť sa k jej pôvodnej 
'Verzi!i, totiž k pôvod!Ilej dejQIVej a ide
ovej koncepcii a utora, čím sa dielu opäť 
vrátila vnútarmá logik!a a mocná katarza 
jeho záveru. Dieťa je Ondrejova. Táto 
istota, ako aj Katrenino a Stelinovo od
pustenie sú .mu odmenou za víťazne pre
b ojovaný boj so sebou samýrrri.. Katrena, 
s Morou v priebehu opery pre jej utrpe
nie iba súaitime, vyrastá v závere opery 
.na hrrdinku, ;predstaviteľku čistej, veľkej 
.ženy, ktorá v najväčšej životlnej kríze 
svojho muža s·toji pri ňom a vie mu od
pustiť, leb o ·pat:ri k nemu, je jeho žen ou 
a mat!kou j.eho dietata. Tak isto sta·rý 
Steltina sa stáva na koalci .ozajstným tra
gickým hrdinom, keď odpustením vra
hovi svojho syna, otcovi domneléh o vnu
~a, zavŕšd t rag:i·ckú vel1kost svcojej osa
mE!losti. Rravda, v tomto pôvodn om 
tvare opery .nemá miesto K artrehina veľ
ká spoveď dedine, hudobne veľmi klrásna, 
dokompanovaná autorom neskôr pod 
tlak<C:rn nechápavej kn.itik y z oficiá lnych 
m íest. Nttž, treba ju oželieť v · záujme 
:vnútornej l.o~y vec! a aj eticky jedine 
uspokojujúceho vyznenia QPery. 

Pri hod'llOtení novej Krútňavy t reba 
na prvoan miest e .spomenúť a vyrovdihnút 
výkon iľežiséra K'arola Zachara. AK sme 
v minulosti už v.iac r áz zdôrazňovali, že 
:v modernom ponímaní operného divadla 
je r.ež!ijná strán-ka mimociadJne dôležitá, 
že r éžia musí byt rovnocenná s hudob
ným naštudovaním, herec<ké výkony na 
ro.vn:a!kej v ýške ako v·okálne - lebo len 
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taká opera, ktorá je po ;reprodukčnej 
stránke akýmsi Gesmntkunstwerkom 
s vyrovnanou h armómou všetkých zlo
žielk. môže byť v našej súčasnos-ti živo
taschopná - tak pri tomto predstavení 
sa správnosť te}to tézy plne potvrdila. 
A!k je totiž nové naštudovanie Krútňavy 
úspešné, je io predovšetkým zásluhou 

mi! U neho niet ikaš!Jrovaných rekvizít, 
kaooá maličkosť je pravá a slohove ver
ná, od zámikov lemovania a gombíkov 
!Il:a šatách až po ;tabatier~u a príves-ok 
na opasku. Ale ani jeden detail nežije 
vJ.astným Ž>ivotom, všetko sa harmanicky 
.pod<riaďuje celku.) 
Ďalším :z tajomstiev slohovej čistoty 

Zacharovej práce je umelecké výtvarné _ 
vidooie. A tak sa zo spolupráce so scé
nickým výtv·am~kom - v tomto prípade 
to bol Ladislav Vychodil, ktorý navrhol 
veľmi účinnú, j-ednoduchosťou a výtvar
nou čistotou umelecky vysoilw pôsobivú 
scénu - rodia prekrásn e javiskové obra
zy, fa:rebne d-okonale jednotne ladené 
zjednodušené po krajnosť, a predsa živé: 
m aximálne navodzujúoe a umocňujúce 
atmosféru. Zacha;r presne vie, kde stačí 
n(Í:zjnak 'a ~de je potrebná ilúzia skutoč
nosti - totiž nie, u neho je to vždy sku
točmost s ama. Námakovú scénu a takm& 
prázdny javiskový priestor oživí, pr eteplí 
realistickou rekviziltOu. Na peci v štvr
tom obraze stoji Jrošík zak!rytý obrúskom: 
vieme, že v ňom kysne cesto a možno 
:pre nečakaný, ,prudký konflikt v rodine 
a j VY'kysne. Ten múrik v š:iestom obraze 
pohyiý šindľom, taký obyčajný, oša.r:pa~ 

réžie. 
:Ucichar svojimi činohernými .réžiami 

v posledných rokoch dokázal, že je ume
leckou osobnostou, ktorá si zaslúži naj
vyššie ocenenie. V prvom pokuse o oper
nú Tému spojil všetkY ~ladné črty sv-ojho 
režijného UJIDenia s nevšed-nou muzikál
nostou (o ktorej sme mailli. možnosť pre
svedčiť sa svojho času v jeho j edinečnej 
inscenácti. Roku na dedine), ·ČO mu umož
nilo vniknúť aj do hudobného stvárne
nia diela, :zjV·láJdlnuť celú partitú ru a vy
vodiť svoju režlijnú koncepciu z pmvého 
pochopenia Suchoňovej hudby. Ak k to
mu pripočitrune jeho neobyčajne v;rúcny 
vzmh ku všetkému slovenskému a od
bornú znalost slovenského folklóru, je 
evidentné, že bol priam bytostne povola
ný režtrovat Krútňavu a že voľba vede
nia opery bolia · nanajvýš správna. 

Zachar nepatri medri ocežisérO'V, ktorí 
v dlivadJ.e ohcú nastlu uplatniť seba, 
presadiť svoju ru:>ncepdu, svoje nasHu 
osoblné, iba jemu vJJasttné chápanie 
d:iela. Natlska sa nám porovnanie (aj 
keď z inej oblasti.) s Toscaninim, to
tiž čo sa týka pootoja :k dielu, postoja, 
ako najušľaohtilejši.eho umeleckého kréda 
vari t ých najväčš1ch: nestávať do popre
drl.a v'Lastinú os·obnosť, ale ab s-olútnu služ
bu ddelu. Na to je, pravda, potrebné zo
stúpiť z pov,rchu hlbln, vidieť a cítiť 
di~1o v jeho pravej dramatickej a ľud
skej podstate, opros.tené od všet"kých ak
cidentálií, ~toré by moh1i zvádzať k e
-ventuállny;m bočným vý1kladazn. Zachar 
túto schopnost má, ba čo viac, v dialek
tike dielo - umelec vie vystúpiť zo seba, 
celkom sa dielu odovzdať, a pritom zos
ta! verným sebe. Vo vlastnej režijnej
práci má pravý umelecký cit pre dialek
tik'll podstaty a prejavu. Zachar nikdy 
nebuduje na stoj čo stoj orig;imáJnych re
žijných nápadoch, jehQ .pro striedky sú 
vždy nanajvýš jednoduché a nenásilné, 
prirodzené, ľudsky prosté a predsa nimi 
d osahuje maximálne úoinkY, preto:'te 
všetky spoločne a jednotne Sllúžia základ
nej atmosfére. Jeho iréži.e vynikajú vzác
nou s1ohovou čistotou a umeleckou jed
notou. Ani najmenší d etaU ne!Wil"Úša 
jednotnú, pevne ovládanú klenbu režij
n ej sta'V'by. (A pritom tá jeho láska 
k detailom, tá hra s dmbnýlmi predmet-
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n ý - taký pravý, až to človeka chytí za 
srdce náladou slnečného dopoludnia na 
dedilnskom záhumní. A tá d()konalá fa
reblná jednota, rvyJ.adená podľa jednej 
základnej farby, ~rá sa stáva akýmsi 
farebným symbo1om základného ladenia 
atmooféry diela. Všetko, od opony až po 
podlrahu, o kostýmoch ani nehovoriac, je 
súčastou · ,premysleného fa;rebného plánu 
umeJcca, ~Ý citi a žije poéziou farieb. 
O ,~ostým·och, ktorých tvoocom je tiež 
Zaoha-r, naj~{II'ajšie hovorí on sám v pro
gramovom bulletine: "Dudové odevy 
som študoval na dolnej Orave - bol to 
veľmi chudobný slovenský kraj. Tu ľudia 
nemali nič, :len svoje čierne trápen-ie, ze-
>lené hory a p ás bielych oblakov nad h la
vami. Zavše sa ich život sfarbil k vapkou 
k!lwi po tažkej lopote. A to sú farby Or a 
vy, :zj3Chované ešte aj v jej zn~-u. Zele
né jedle a čierny maco. Niečo z tej ze-le
ne stromov a z medvedej lrofutšiny sa 
dostalo na oblečenie chlapov a niečo zas 
z tej bielej ovčej vlny a ranového plátna 
nájdeme na ženách". Zachar .však nedo
dal, aké slušivé a elegantné sú odevy, 
,k;toré navrhol, či už d lhé hnedé kabáty 
m uŽiov, ,aleb o modll'ozelené mod~otlačové 
sukne žien so snehobielymi opleckami, 
a'kýlrn sú krásnym vonkajším prejavom 
duševnej noblesy ľudí v krútňave vášni, 
bôľu a úžasnej vôle lepšie žiť . 

Zac_ha!I'ov;a prá·ca s hercami vyviera 

z ~oho istéh o pr>ineírpu jedn·oduchosť 
z c1tu pre n evtl:ieravú nen"•-"' ck' 

1
' 

totu I .,...~~_"'"... ' ~""'"' u pros-u'-"'"""""0 prejav:u, z umenia m álom 
PD~:rl~f ~eľa, ktoré SIÚ zákiladom jeho 
reŽlJného il vlastného h ereckého umenia 
~ ľ-~etiDéh'O by vari nestači·lo, nebyt 

o a :v o, ľudského •pristu.pu k Iu-
'ďom, -yďaka ktorému sa speváci bratis
mvske~ . opery: stali - pm vda, v miere 
vlastnych daností - akoby tvárnym v -
ilrom,, oohotl3i a vďační za to, že im :_ 
h aiu_Je nove oblasti a výšky ich mož
nosti. , ~a niektoré herecké výko'll 
v . ~~tnave možno uplatniť činohern~ 
~t~a <~?r· Mala~horvský, Papp). Nie-
~ore mens1e r oly K;rútňavy v novom 

rvyr a::n:om stvá!rn~n! po prrvý raz vynrklÍ 
a OZlh ako svo]rallrle oharaktea"isiicke" 
pasta"" (na K ' ' ·" , pr. rupa). - Osobitne treba 
spomenut Zacharovu prácu so b Zachar · t 't • s orom. 

~J u 0 speoifickú problematiku 
:_oder:neJ o~ej réžie, ktor á je zataž-

vacou skiúskou nn~y' h •.. zvládol -Im~ . ~..,~ .. c rez1serov , 
d br • . pn prvom pokuse veľmi 

o e - co Je ďa!l.ším dôkazom že má 
všetky predpoklady pre -úspešnÚ. prácu 
v opere. 

Na špi~ j~otlivých výkonov stoji 
vyJOOvnana firoJwa hlBJV!Il.ýcll predstavite
~~~tr~y, Ondreja a Stelinu: Margita 

yova, dr. Gustáv Papp a Ond . 
Malachovsk , T • • · re] . . y. o, co tlto traja umelci 
:edv~edla, bol ruielen dokona:lý spevácky 

. e ~J he~eoký koncert. U Cesányovej' 
aw.še~ prveJ ~atreny vôbec, spája sa zrelé 
spevadke maJstrovstvo pre~~lené . , '""'l-' vyra-
~· ks' dec~tným, plne presvedčivým 
d::-~~st'arn:ím. Papp s'llľlhoval pre
ikiažd , . . ere • Yll? podantm, v .lcto:rom 
nal Y ~hyb, k:aždy záchvev je v dokoSt:.m s~lade .s hudbou. Malachovského 
ve. ma , J~ van ;rrcholným výlloonom no
t~ Krútňavy vobec. J~ ozajstnou rados
. . poror?Vaf, ako nam tento spevák 
~~e ~ uloh y k ú1ohe. - Podanie dru-

eJ 1looJ!Ce lľ1a-yných pvedstaviteiov · e 
o st~pen n:eneJ vyrovnané. U Bo~ 
~.uchánkoveJ a I'lnľicha - Jakubka b y 
ztadalo väčšie herecké uvoľnenie. ~ ~a 
n~ootatok ~ompenzuje Jakubek - en~ 
sposob stal'eJ opery - srvojím lahodn 'm 
t~~· U ~ucihánkovej, napriek sv~o
rmtem~ ~okálnernu naštudorv.atniu úlohy 
~ zre~m~J, ~nahe ;aj v o}>la!Sii výrazu, 

ocakú iJ.uzm narúša tlaka elementáma 
vec ako , ustavičné striehnutie na di·ri
genta; J~ ~draba podal vy:rovnaný, 
fekny v~'OO: co do n~okov na spevný 
ča here~y. vyr~z. -:- Obidve d '.'oj.ice d iev
I~ Pe~ova-~~~~ová a Svob:odová-

!lchova stvarnUJU svoje postavičky 
s povabom a temperamentom 1 s vyso-

k~>U ~oká1nou ~uL~rou. Veľmi dobré sú 
~J ?bddve ďalši~ zenské d · · G ' . 
JOva-Bar.icová a Sedláfová-~~čceo ~. ~~~
b~ Ba~ , ., va. ....u-. ~ uCOVa SVOJim mladým kult ' 
,nym'· ltom . ' lVOVa-ra ' . a prirodzeným hereckým ta-
~tom yYID!kne v každej , i v malej roli 
, l:JeJ, ~e veľmi ,plasticky stvárriP-llej 
~á~ K~pu u~mi:l na seba Pavol 
. . , J ostatne menšie úlohy boli 

obsadene osvedčenými sólisiam. 
S~D, z ~cych každý - bez h.ä~~ 
Pľ:l:SP;cl SVOJOU hniV!IJ.OU k celkove. 
keJ uroVIlli pocedstaven[a. J vyse-

Orchester pod vedením Tibora Frešu 
podal SVlO~ štandardný výkon. Stál to 
však eš~ ~e je t o, čo by sme si n: re
p~z~ta~eJ slovenskej opernej scéne 
pr~ah pocuť. To isté pla-tí pre sb . 
(h lavn e :pre, ženský!). _ Choreogr:f~ 
St~~na Nosaľa spJ.nila všetky štýlové 
JlO!lLadavky. No predsa v tomto jed. 
pn~e (:ro všetkého, čo sa v ~~~~ 
K.rú!tnave na javisku deJ·e ) sa nazctt. J m •· · ava-

e , Cl ~~eJ by nebolo viac? 
ZhrňuJ~~c hodnotenie premiéry Krult

ňavy, moz~m~ s úprimnou radosťou k on
štatova~ ~ VYZIIl_amné &kutoČ!IlQsti: že na
~iva národna ?per~ sa. nám predsta-

sta_r~veJ, klráJsne;J, a ako verí
me, praveJ podobe; že sa nám predstavil 
novy . opemf ~ežisér, ktorý v jednej 
z ,,pro~e:natickych zloiiek opery SND sa 
Dalffi Vldl byť povolaným ukázat , b 
cest ď 1 · • su oru u -a ~J ;. ze opera SND zaznamenala 
novou !{jru-tnavou ne5/P()Iný veľký úspech. 
J e . to preds:tav~i:e, ~toré kvalitatívne 
vy~&oiko_ presahuJe obvyklý štandard 
'V brarbs1avskej opere a ktoré _ ak b 
sa touto cestou išlo ďalej - mohlo by 
=amenať medzn!k v jej vývoji. Y 

Viera Sedivá 

Pozoruhodná 
novinka 

l 
J an Hanuš: Pochodeň Prometeova 
Dirigent: J. H. T ichý 
Režisér: Hanuš Thein 
Výtvarník: Josef Svoboda 
ND Praha 

Nové opery .~-~ n ---"• . , :':" ~·'VUla cez noc, a pre-
!-<> pr~era sucasného jav iskového diela 
Je vzacnosťou. Tým vä·čšou vzácnostou .
v . Prahe, lebo ~eski aU!tori sa v poslJ.: 
nych . rokCX?h ~edkavo venovali celove
čern:~ d;ra:ne. V=ikl.o sice niekoľko 
menslch orpler, m ienených skôr ako út
var komorný, i niekoľko die l k;toré sa ' . 
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nestrellli s najlepším prijatím, a je ešte 
niekolko takých, čo čakajú na svoje 
uvedenie. Prirodzene, nechýbajú ani 
opery úspešné. No v podstate Praha e.§te 
nedostihla B:r:atiSilavu v jej opernej ex-

. panzid. Hanušovou Pochodňou sa však 
krok aspoň vy.rovnáva, lebo nielenže 
sa na scéne objavuje ďalšie nové dielo, 
ale pritom je to skladba obsahom i vy
jadrenlm súčasná. 

Prometeovský pr!beh netreba rozprá
va!; potrebné je však doplni! niekoľko 
poznámok o tom, ako sa v Hanušovej 
opere traktuje. Problém ostáva .rovnaký 
- zdanliiVO zase nejde o nič viac než 
o oheň, ktorý ľudia dostaLi od bohov. 
Pôvodcom tohto činu je moderný Pro
meteus-vynálezca. Daroval ľuďom svoj 
vynález, ale ponechal si druhú čast -
radu, ako ho spráV!l1e užívat. Posiela 
svoju sekretárku Ió na zem, aby všetko 
oznámila ľuďom, ale im.t.rigy už pracujú. 
úloha špicľa pripadla Hermovi, ktorý 
Ió zadrží na ceste k ľuďom a prinúti ju 
navštíviť záletného Dia. Ió stráca list 
s pooolstvom a vzápät! je zatknutá rov
Mko ako Prorneteus. Zeus anó. Hermes 
list nemajú, a preto 1ajomswo jeho ob
sahu lákajú od Prornetea vo väzeni. Ob
javujú · sa paralely antického Prometea 
- prikovaného o skalu a napádaného 
supmi. V záverečlnom dejstve opery 
vyjde najavo, že Zeus strati.J list na 
hýrivých potulk,ách a že rho má jeho 
manželm Héra. Tá vid! Diovu ne
schopnost vládnuť, vid! lu:ôzy, kitoré 
spôsobuje oheň darovaný ľuďom, čo 
z nev.raživosti menia prostriedok svojej 
zácll!I1any na skazu. Naraz sa vozhodne 
a opäf dá list Ió, aby ho doniesla na 
Zem. Keď Ió prichádza medzi ľudí, Ze
us zaburáca lu:omom a list v jej ruke 
morí. Ľudia volajú na pomoc P.rometea. 
Ten im oznamuje svoje posolstvo: všet
ky vynálezy a všetka" sila sú človekovi 
na nič, dok.iaľ ľudia v;raždia vieru k se
be a s ňou svoju s lobodu. Dokiaľ si člo
vek nezachráni zem, nedobyje nebo. 

Podrobnosti priebehu diela nie sú dô
'ležlité, základný je námet - ktorý dlhé 
rdky nachádza v2dy mnoho nových 
podôb - a jeho konflikt. J e to odveký 
kon.filrl.kit, či ho už nachádzame v živote 
alebo v umeleckých dielach, trebárs 
v K'I'akati.te alebo v drámach našich čias, 
ktoré by sme zhodne so skutočnosfou 
mohli nazvať: "Oppenheimerovské" ho
riace pochodne nášho veku. V námete 
môžeme nájsť niekolíko aspektov. Ak sa 
predtým mohla akcentovat viac proble
matika vztahu urodzených, mocných 
a obyčajného ľudu, otázka zverenia vzne-
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,šených vecí do rúk jednoduchých . duši, 
zverenie moci kolektivu, potom dnes už 
nás bude oveľa viac zaujimaf iný <prob
lém. Rozpor vyspelosti ľudstva v odbore 
·vedy, teclmiky, vynálezov a poznania 
vecí prFrodných zák<l!Ilitostí a zaostáva
nie schopnosti ~rovnako silného vývoja 
Wlútorného, schopnosti IPOUž!vat tieto 
objavy na všeobecný prospech, schop
nosti riadit ich, na nie pos-lednom mies
te i etické bohatstvá ľudského vnútra, 
v ~torom napniek všetkej modernosti 
vyspelého poznania ostáva meracia zá
visť, nenávisť a z-loba. 

V <týchto všetkých aspektoch je námet 
li libreto (Jaroslav Pokorný) dielom, kto
ré· idálne spája večne naliehavé otázky 
s nanajvýš aktuálnou problematikou. 
A to tak pre nás samo.tlných, ako aj pre 
ľrudstvo ako celok. Libreto v niekoľk}·ch 
bodoch korllirontuje antický mýtus s mo
demou science-mction. Hlavné úlohy sú 
zdvojené, moderná časf je vyjadrená 
operne, antik,a ak<> balet. Z toho dôvodu 
bude výstižnejšie, ak nazveme Hanušovo 
dielo hudobným divadlom, pretože nie je 
tlen operou. Napo~on aj samotné operné 
časti prechádzajú .niekedy do melodrá
.my aleb(} výlučne hovorového slova -
je tu teda kombilnácia v.iacerých pros
triedkov. 

Jana Hanuša poznáme dosi,a! ako skla
dateľa vo výraze značne trndičného. Je
ho hudba mal·a ľúbeznú vôňu domova 
a v súčasnej tvorbe patrila vždy k l!nii 
umenia v najlepšom 2l!Tlysle slova mno
hov;ravného a nevýbojného. V Promete
ovi sa však jeho hudobné prostniedky 
výr=e obohatili a .premenili. Mnohé 
partie d.rámy vybavuje elektronickou 
hudbou, predovšetkým v scénach, k,toré 
sa týlkajú prostredia moderného Prome
tea. Autor zaraďuje elektroniku do tra
dičnej hudby s veľkým vkusom, citom 
a zmyslom pre štýl, takže nevzniká vnú
rorný ·rozpor, .ale jednota. Výrazne pô
sobia scény v bare, kde hýri Zeus. Tu 
Hanuš "symfonizuje" a súčasne aj vý
,razovo deformuje modemú tanečnú hud
bu. Je lto strhujúca, dramatická scéna. 
Nliekto'I'é časti tejto hudby sú hrané 
z pásky. Do tohto playbacku vstupuje 
živý orchester. Tým vzniká jedinečná 
zvukova kombinácia, ktorá doplňa scé
.u:~.cké vyjadrenie. Bar - neskôr ešte jed
na scéna - sú zachytené akoby na obra- . 
wv.ke veľkého te levízoru, ktorým je 
IV tomto prípade takmer celé javisko. 
Novo použitý je ,tiež sbor, niekedy ako 
1\fý.razný d:ramatický činiteľ, inokedy mse 
.len ako zvláštna zvuková farba. Hudba 

. 11;eda všestranne vynáohádzavá, pritom 

scel:ná do jednotného celku. Nazdávam 
sa, ze. z t?h~ hľadiska je to tak pre náš 
op~y V~OJ, ako aj .pre l;Ianušovu tvor
bu, d:1elo VIac než objavné. 
Dr~ trpi jediným nedostatkom -

rozv!a6nos~ou nie!<Jtorých scén, príliš po
~al~ ~pom. Najmä prj revokácii an
lti~keJ ~'!losti. Baletné partie strácajú 
šv1h. ~&plň_ každej scény je už vopred 
zr~1~ľna, preto jej príliš podrobné 
opisova~ue . zbytočne opakuje zavčasu 
ZrOZUinlt~ny pocit vyslovenej atmosféry. 
Keby mah ~šetky scény dramatické tem
po ~z:~tr~a v bare alebo vízie prena
sl~UJUCeJ Prometea vo väzení, bolo by 
to 1ba na prospech diela. 

vej, v sk,~točnooti. však skromnej pred
lohy vy_faZilo ~ maximum, Gáborovej 
efektneJ a pn tom ostatným pomoc . 
:ruku _Poskytujúcej scéne. Znovuobjaven'l~ 
~ema M. Cesányovej (Recha) Záhrad
mckovrnL! a_ Pappovmu nadpriemeru 
v . Elea~ovi, Peňaškovej a Hubovej 
prmcezneJ, Zelenayovmu a Ma.Iachov
sk~o kf'ást_lemu ;vokálnemu prejavu, 
ukazke veľkeho 1taJentu kJtorý rastie v J 
Hrubantov.i. ' · 

~~edvedenie bolo veJmi starostlivé 
(dl!I'Igent J. H. Trichý). P. Kočí ako P.ro
m~teus. herecky ve1imi uspokojoval, I. 
~xova a M. Subrtová (Héra, 16), K&-
~Išek, ako Hermes sa do~re v~li do svo
Jl_ch uloh. Scéna J. Svobodu mala strohé 
mekedy azda priliš čierno-biele kúzlo' 
hladko umožnila všetky premeny - na~ 
P<J~on. pre Svob!u vJastn.os1ň už samozreJme. 

S~čn~ p oved é: česká opera Hanu
šovym dielom opäť nabrala dych. 

S jedným však ta.žlk.o súhlasif: s tex
to~, presnejšie: so slovenskýrn znením 
Scnbe, veľkovýrobca operných lib.rie~ 
snovate! spletitých dejov, sa o slovo 
~~velmi staral. Stačilo mu navodif situ
aett~; pre ~platnenie velkých výstupov 
tll}lych farieb, hlučných .finále, výbuš~ 
nych seen. Myšlienková bezduchosť tex
rtov st:aršich opier prekladateľom v mi
nulosti (ba ešte i dnes) ťažk. hl 
nerobila. ~aV'll.á vec, aby to ~yšl(} a: 
h~dbu. V 2tdovke však zrejme ide 0 no
vy preklad. Ak už nemožno žiadať od 
prekil.a_?at:era :lJUIDelečtenie, "osv.ietenie" 
toho, . co Je už v jadre neumelecké mož
no ·žiadať _aspoň trošku tvori..vejŠI prí
stup k veci. ZM 

Aj vefkoopera 
problémom 

l 
J. F. Halévy: .Zidovka 
Dirigent: Viktor Málek 
Réžia: Július Gyermek 
Scéna: Pavol Gábor 
SND Bratislava 

Jifí Pilka 

Stáva sa už Pomaly nepopulárne vy
slovovať na začiatku otá.zk,u "prečo?". 
Argumenty Pre sa vždy nájdu. Pri 2i
dovke sa v_šak otáznik vynára znovu. 
P~vda,. typi~á veľká opera sa u nás 
uz dlhšie nezJavila, i keď inscenátorské 
P~stup:l:' u . mnohých (nie na to stv(}re
ny~ d1~_1) JU na našom javisku často pri
pommaJu. Voľbu Halévyho opery vyvo
J~la. buď bezradnosť pri získavani 
diva~, alebo spokojnosť z vyčerpania 
všetkeho, čo bolo a čo momentálne stoji 
~~turgjj k dispozicii. V danej situ
~~n to azda bude predsa len tá prvá pri
ema. 

, ~é predstavenia boLi mianoriadne 
uspesné. Hlavne . vďaka inscenácii: Gyer
mekovtmu. -v..lrusnemu, sebaisto pôoobiace
~u aran;mnánu, Málkovrnu naštudova
mu, ktore z naoko pompéznej, .poz:látko-

Zahrajme sa na operu 
Bez povinnej úcty k všetkému iml)Oi"

tovanámu večer 5. júna v opere SND 
z;os~ne dlhodobe významný. Hostia boli 
traJ!l- Predovšetkým ,reprezentant nebo

.h~tého ang~okého reprodukčného oper
ného umerua, paúrón súčasnej blitskej 
t!Vorby Sandler's Wells Opera· súbor zdá 
sa_ bez hlasových miLionárov,. bez e~tra
~edny<:h osobn?St~, _ale vyroV'll.a:ný, kul-
tivovany, s dobrými mteligen ... -..nrn· 

1 ca · od . , w1J ... 1 ume_ 
rru, Prveho solistu až po sbor. 

Druhým .~osfom bola rýdza, nefalšova
ná "opevna op&a _ 8 á.riarru· ens 
blam· · ' em-

1' reoJ.tat!vmi i s tinále ako sa pa-
tri - The Rakes'Progress (Osud zhý.ral
ca). P?<I . kl~icky hladkým povrchom 
d~mon.ICk,e . PX~fdi<:ee sily, pJ.no;~rvná ko
rruka I . ~yncky vy.raz ani na chv!Ju ne
zatracu)u autonónúu hudby. Je to útvar 
evokujú~ najkrajšie stránky cesty, ktO.: 
rou ~ zan~ ub&aJ. pred takmer dvesto 
r~1. H1ny_ ma.gn~tu, Morý najviac pri
~hUJe _z .~nulosti - melodičnosti naj-
1;1SľachtiJ.eJšieho razen.ia. A la Moza!I'il: 
a la Rossini, ä la Bellill"bi, Verdi, ä la ďal~ 
š!.·;~ predsa zostáva jediné: a la 
dnesny tiV~ca. Riskantné podujatie . 
V i'Ukách ruekoho iného by sa skončilo 
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alko vtipný, duchaplný expemme:nt, ako 
pokius o ~renesanciu strého dobrého 
žánrru. Tu však :stoj! geniálne dielko so 
stopercen1mým domovský m právom v 
storoč!, keď smeroVJky ďalšieho vývoja 
opery sú namierené ~nde. Možno, že sa 
n ovou smerovkou n estane, že toto s.lovo 
patrdlo výhradne jedinému, suv&érmemu 
majstrová, róretiemu hosťovi večera (žiaľ, 
stále iba hos'fovi) - Igorovi. Stravi:n&ké
m u . 

"Zahráme a zaspievame vám pr!beh 
o T omovi Rakewehlovi, o s kaze, .kJtorá ho 
s tihla v honbe za .pô:žJi.~mi, za hmot
ným blahobytom. Predvedieme yám osud 
aj s mrav ný1m po!I1aučenim." Z javiska 
na javisku predviedli Ang.liičania divadlo 
bez vel1kýoh, pree~panovaných vášní, 

Hostia stanovili 

bez sentimentaLity, s chladnejším, nie 
však umelecky ;;mehOOn.ocujúcim odstu
pom, menlivo, vynachádzavo, ale skrom
ne, v mtenciách samo<tného diela - za
spievali príbeh. .P:rekvapil muzik álny, 
h&eaky, pohybove dokonalý sbor, uchvá
t.illa prOS'tá, účelná v ýprava, využitie fa
•nieb tvoriacich atmosfér u, svetiel, drob
ných rekivizírt; miestami poskytovala po
dobný .pôMtok ako pohľady na obrazy 
starých m ajstrov . 

Osud zhýra lca sa stretol s veľkým po
chopením a ohlasom u publ!ika. U toho 
pubrli ika, o ktorého zaangažovaní d<J .ope!ľ
ného diania sa dnes u nás toľko deba
tuje. Nemohol by sa 2íalhrat príbeh Toma 
Rakewella ako jeden z diskusných prís
pevlk:ov? ZM 

SLOVENSKA FILHARMÓNIA 

, ...., 
uroven 

13. a 14. maJa 1965. Diri gent Zdenék Bílek, sólisti Nóra Grumlíková (Praha) 
a dr. Gustáv Papp. Spoluúčinkovali : Spevácky sbor SF ( J. M. D obrodínský) a Detský 
sbor Cs. rozhl.a.su (0. Fr anc-isci). Program: Smetana - Vyšehrad, Vltava, Sárka; 
Suk - Fantázia pre husle a orchester, Očenáš - dve časti z tetralógie Pamätníky 
slávy: Povstal ecká Banská Bystrica, Sl.a.vín. 

PTvý ,,pos.lávnostný", a predsa sviattoč
n ý koncert SF (.z p['íležitosti 20. výročia 
OSlloboderuia CSSR) bol problema.ti.aký. Ani 
nie tak :samoi1nou produkciou, hoci tá tiež 
inklinovala skfu ku každodennej šedi než 
lk jedineOnrOISti; sú bor sa zdal unavený a 
hl':adisko - inšpltrátoc výk<mno0stného ma
xima -bolo značne p!ľ€!I1Íedené. Neosved
č.iili sa všatk: recept na vyhotovenie sláv
nostných progra mov, priečiinok: s osved
čený1mi príležiltostnými diel.a:rci, mecha
nická roombinácia. Je pohodlné (a•le 
zaužívané) vytválrnt mixáže z českoslo
Ve!llSkej hudby (pripadne za!rndiť sláv
nostne znejúceho klasika). Dramaturgia 
!teda netvO!ľivá a .nawyše : bezohľadná 
k dirigentovi, kltorý sa dostal pred oc
Cihester .po dlJhom pôsste a v blízkej bu
dúcnosti, zdá sa, bude zase odsúdený 
na mlčanie. ZbytOOné je potom pri•po
minat istú ·repertoá rovú jednostd'rannost, 
ak ho (apelujúc na umeloov vzťah 
k UJróitej ·oblasti ) .priam zá:k:ooJ:te vháňajú 

do tých ristých vôd. Bílk ova koncepcia. 
Smetanu bývala poooruhodmá (najmä 
Sárik.a) - musí ho však stále opakovať 
(a j to nie kompletne), aby azda nevy
·padol z-o sm.etanovsrkej forrmy? 

Jasným momentom večera bola hra 
Nóry Grumlíkov ej - solídna, precízna, 
muziká!lna, pravda, chýbala isklrra, z l{to
rrej vzblknu veľké hudobné zážitky. 

Ak toto všetlkio malo byt ouveT.túrou a 
záir.oveň ~áciou, voľba w cholu nebola 
najšťras1mej.šia ani pre samotmého skJada
ibeľ>a . Pamätníky nepatria totiž medZJi 
Sklada.teľove :najcennejšie devízy. Monu
memrtalrizačne 1adené až patetické, zvuko
vo kompakrt;né až prehustené a pritom 
značne zdthavé a v kontúrach neveľmi 

· vý1ra;:zmé .útvary zm.ova pDIŤMľdili, že maj
Sitir-ova · osobritooť a umel~ká sila· pra
m enia v iných zc!Jrojoch: tam, kde volí 
sklvomnejš!ie, smrohejšie, ale výlrazove ove
ra n<Jl'llllejšie pr.os1miedky . 

ZM 

19. a 20. mája 1965. Dirigent: prof. H elmut K och, nositeľ národnej ceny (Berlín), 
sólisti: Jutta Vulpius, soprán (Níctoris), Pete r Schreier, tenor (Bel.sazar), Giinther 
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~t:br!~Iytf:er~~r~l~!~itc~ii~~~r bas-~arytón ( D an_iel), HeHmuth Kaphahn, bas 
sol), prof. Robert Käbler - č~mbalo .fv~r:::~~)'s/;egfne~ Hausmann, barytón (po
a Ve_i~ý sbor B erlínskeho rozh lasu drchester SF o ; e - ce~bGalo, Z d:.Uženíe sólistov 
oratorwm. ' · rogram. · F. H andel: Bel.sazar , 

Napriek veLmi nízkemu počtu skúšok 
s ovoh~trom n ašej fi:l..halmlónie profesor 
~och siil.ou svojej osobnosti vedel vzbu
diť u hr~čov iskru, !kltará sa rozrástla 
do v s~-točne obdivuhodného rtvortvého 
nadsen1a? ~o štýlového, no mumkantsky 
P~resvedčiveho a technicky obdivuhodne 
vyspelého prej.avu, či vo výLučne inšta-u
n:tentáJn;yoh. čislach aiebo pri s.prievode 
Čl n;ectZJ.htrácll. Dokonca aj trúbky obsa
~.ene od rr. dejstva hrali tentoraz čistej
me aklo kedykoľvek predtým v podobnej 
skladbe. 

Veľký s~ Berlf'nskeho :rordlla.su je te
l~so,, u ktorého sa spája vynikajúca tech
JlJIOká vyspelos-ť s veľkou m uzikalitou 
s obdirv.uhodným dyna:mickým rozsahom' 
yeľmi. pôsobivé sú dynamické wcholy 
: Vw1J!i tohto telesa, ktoré pôsobia svo
JOU . Jednolira!tosťou eko velká stlpovitá 
kJen~a: I krlrolomné ko!loca.túcy zvládli tito 
speva~1 s ľahk:ostou a ešte v nich vý:raz
ne stal v PO!p,redí i tvoa:ivý element. 

. Iste mal na tom nerna.lú zásluhu aj di
•rugent , ktorý i pri pomerne dlhom diele 
bol .sch~ý v sroutočne exportnej úroVTni 
udrzať vnunavosť poslucháčov v pozor
non: n apätí vďaka tomu, že výrazme vy
zdvih_;lV~l ,kontrastnosť jedJnortLivých čís.iel 
a ~~Y ·usek1 h oc-i vopred sta>ros·tJivo 
·rac1onáolne, zdovodnený, pri koncerte ešte 
d?W~al, ~!~ s~hol umelecké "srt.ru:ny" 
vsetkyah u ?Inku]u cich k 1/omu n ajlepšie
ru~ Y_YZlllerutu. A to j.e priZlllačná črta tých 
naJvačších umelcov! 

~vlášf treba vyzdvihnúť výkon čem
bahs_tov, najl}1ä. prof. Roberta Koblera, 
ktory biľall SVOJ part s n eut!chajúcim 

elánom, s istotou a .priJtom veľmi citlivo 
sprevádzal ~ekito~ré úseky sám. (napr. 
s bor Bab!loncar:ov v 2. dejstve), ako aj 
v počet:nych remtatívoch sóListov. 

Vellk,ou v;t:hodOIU spevákov~sólistov bola 
suverén~ LSrtota vďaka preciznemu na
š~drav~mu, kttoa:é im umožni:I.o plne sa 
sustred1ť na realistické vynášanie dejo
vé~:? obsahu .. J utta. "V_ulpiu.s svojím vyni

·~Juco t~chnioky pripraveným zamato
vym a sytym hla.Som priam nezabudnu
t~In~ srtv~ila svoje lyorícké i d~rama-
1llcke . pal'!Úie. Hrdinský ten·or P etra 
S~ea.era, predstavi~:a tituJ.nej úlohy, 
u.p~tal ~s~lou techrukou najmä v stred
neJ . a .YYsšeJ p~lo?e. V nižších registroch 
(n~Jma v .slabseJ d~e) strácal na 
pneraznosti ~v najvyššie POr1ohy spieval 
~ trochu. p;msklrtene. Giinhller Leib vy
Jlllk?I SVOJfm solídnym preS'Vedčívým 
preJavom, .vyvavnaými registrami a vý
~~ou vySi.l?vn.osoou najmä v rých
leJ~mb . r~ttattvoch. S pieval intro
rn.acne 1sto 1 v tých najťažš[ch kudrlin
kách (III. d e jstvo) a upooornjj tiež eko
moanic~ ovládamim dychu. Rolf Ktihne 
PodaJ l,sty, tlempe~ramentný výkon s krás
rnou výs.lovnostou a muzikálnym citom. 
Hel.LmiU!Ilh K.aphahn m al v n iektorých 
regrstrooh v .pp i h luché miesta. J eh o 
mohutný hlasový fond je nrajpôsobivejšf 
.vo. V2ll'Ušenejš[ch úsekoch. V koloratúrach 
Pl'lipa~ trošku f~pádny. Werner 
~~umkiliroh a u nás d Orbre Zlllámy Sieg
~ed HaJUsmanm malri svoje malé party 
Ibav.v ~lednom dejsúve, a tak sa ne
stacarLi a m p~radn~ rooospievať. Najlep
šie sa uplatmli naJmä v ,pomalších úse
koch. 

24. a 25. m:<l~a. Velký symfonický orchester v•esva"zove'ho 
z Moskvy Dlr t G d ' "' rozhlasu a televizie 
P · lgen : enna l j Roždestv enskíj sólista· Vladimír Malinin husle 
h~~f;a;: o~~~e:str:!,ič Aq~~~o;:::j:sJ:' .sYbi'?"'~ónia,. e 'mol, op. · 64, šostakovič: K~ert P1'~ 

rJa n . Poeme d e l'extase, op. 53. 

Mimo rámoa. BHS sane v máji počuli 
ďalš.ie ~osfujúce teleso, ktoa:é sa tiež 
preds~VJ.lo nanajvýš sympalticky . Orches
ter · uputal vy:n.ikajúcou skupinou sláčikov 
ktoré .sa vy~čovalii vyrovn aným, vrúc~ 
nym, ~tenz1vm~m tón.om, najmä v širo
kody~yah, typ1cky ruských melódiá ch, 
a~ , a J ~r:_ecíz.r;ym vyprnoovaním tých 
~ll'YchleJšioh uselrov (napr. 1Jro1a valčika 
~vského symtÓTilie). Príjemne pre

kva-Pila vyspelá .skupjm.a daiev, ktoré sa 

yďe~ vý~nej k valite n ástroj-ov vyzna
cQvah ma~o:>tou, zamatovosťou, solíd
n~ l~demm 1 v kombiná-ciách. Plechové 
n as.tro]e hrali pre n áš vkus trrochu príliš 
h~učme; azd,a je to národná Čll'ta , no pre 
~as ·f:iroch~ nezv~~á. Treba však prtznať, 
ze aJ v. tých naJ~-ychlejšicrh tempách in
;to~~ah pods:ta,tne čistejšie ako naši 
h rac1. 

Rožd:estvenskli.j dirigoval s vý1nimlrou 
Sostakovi.čovho koncertu bez prarrti.túry 
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:a bez taMovky. Jeho výstižné gestá ako
by svojou ná2lonnostou maľovali poža
dovaný výt-az pred hráčmi. Jeho koncep
da je založená na účinných kontrastoch 
jednotl.iJvých úselrov. Tak v .Cajko:vskom 
sme obdivoval!i pokojnú, meditatívnu ly
.riitklu s veľkým n a!pärtl!Ín popri stir:huj úcich, 
-váŠThivo yystupňovanýoh úselkooh. DLri
genrt je aj výborným a ctt1ivým spre
vád2la00m sólis1JU. Vladimir Malinin sa 
n ášmu pUbliku predstavil ako výborne 
pri1pra:vený huslista. Po po6atočnoa:n ro
:rohre:ti (v l. časti - v Nok>tU1111e bol 
lllrochu fádny) tvorivý prÍ'stup k dielu už 
:llrete!nejšie yys1Júpj.J do popredia. Skoda, 
že vo vy;vroholení 3. 6a&tii (passacaglie), 

ikitorá paltt:i.ila k najvydarenejš!m miestam 
kcmoertu, di'l1igent nenechal trochu viac 
vyzni-eť só1ový násrtroj a prekrýval h o 
orchester. 

Ak vyslOV!Ujeme nespokojnosť s cka
maturgňou lronceľ'tu, ktorá sa týkala naj
mä prvej polovice progi:amu, s poteše
nim treba lronštartovaf šfas:bnú voľbu di
rigen ta pri výbere Skriabilna. Poéme de 
l'extase je ru ná1s neznáma a jej yyni
ikajúce :podailllÍe, pôsobivé vystupňovanie 
hudobného prúdu a, pmvda, i zname
nité technické 2lViládnutie bolo tým naj
vydairenejším vywc:holenim vystúpenia 
výborného sovietskeho o.rchestra. sólistu 
i dÍII.'Iigenlt:a. 

27. a 28. mája. Klavírny recital Haliny Czerny- Stejanskej, laureátky medzi
·národnej sútaže Fr. Chopina. Program: B eethoven. Sonáta Es dur, op. 31, č. 3, 
.Brahms: Balada, op. 10. č. 1 a Rapsódia h mol, op. 79, Szeligowski: Sonatína, 
Zarembski: Polonéza, Chopin: Nocturná cis mol a D es dur, op. 27, M azurka 
,g mol, C dur, As dur, b mo~, op. 24, Rondo c mol, op. 1, Fantázia-Imprompt u cis 
mol, op. 66, Balada g mol, op. 23. Prídavky: Chopin: Noctur no c mol, op. 48, č. 1 
.a Veiký brilantný valčík Es dur, op. 15. 

iKoncert poľsklej ume.l!kyne sa niesol 
·v zn.amení =eny v = ane, a tak, ako 
bolo pôv<Odne o:zmámené, nepozostával 
tentc!ľaz iba zo Chopina, ale vypočuli 
srne si .aj diela m ých skladateľov, čo 
nám dopomOI}jtlo k spoznaniu jej UJnelec
kého prothlu z viacerých sbrám. K =ene 
·došlo i v druhej, chapdinovske j P<)lovici 
-večera, kde mali odzndef podľa prvej 
.zmeny Rondo a la mazu~, op. 5 a Balada 
As dur. Túto zmenu by sme asi sotva 
mohli vyčita! 7llej org~cili. kOI!lcert
mých agentÚ!r, aJ.e skôr samotnej umel
lkyni. 

Najstlnejšou stráinlkoru Stefaúskej ume
·nia je pôvabná, ušľachtilá drobnokresba, 
veľká d~ka fantázie, poetické, lyrické 
čar<> kantilény - pómerne veľká a pestrá 

·paleta farieb uš!aohtilého ktlavílľileho .zvu
ku, kitorý nestráca zamaroovú mäkkosť, 
sý.tost a nosnosť ani v najjem nejších 
odtienkoch čä v najsi}l!lejších dyna m ic
.kých vrcholoch. Poľská pianistka má 
pr.edpoiklady aj pre vyrovnanú, perlivú 
prstovú tech:rulkru, pre b:rHantnú oktávovú 
hiru či pre plnozvučnú alrordickú techni
ku. no najmä vo vášniveJších miestach, 
'V dymaaniokých wcholoch i vo voirtuóz
.nejšíoh paa.iliách jej hre čas·to chýbala 
p:recíznost a mala silný sklon k "mam
:niuu. 

ú vodná Bee1Jhovenova sonáta bola 
·s výl!li.!mloou klavírnych !kJO!IlceT·tov (Mo
zaiľlbo:vho A dur; MendeJssohnovho i Grie
,govho) prvou rozsiahlejšo u sólovou skdad
bo.u, ktorú Ste1ial:í.Sika v B!ľatislave uviecl-

.322 

la. Jej .doménou sú !klavíme m.illliatúry 
a v rui.ch je skru;točme jed>ilnečná ! Stefaú
skej Beetlhoven upútal mn<YŽStVam jedi
nečne stvárnených detailov, Iah:kostou 
pružných staccat, miestami i pôvabnou 
h!ravostou, no celok pôsobil alko mozaika 
velíkých rozmerov, ako obraz zložený 
z klrásnych pestrých kamienkov, ktoré 
však i napriek ro:mu, že niekrtoré plochy 
~to umelec<kého diela s ú vytvárané 
s veľkým, priam majSIWQ!vskýtm vmusom , 
nesk.ladajú sa v havmondc.ky jednotný, 
~presvedčivý celok, lebo umelec nestačil 
postihnút cel'kovú plochu. 

Úspešnejšie si však počínaJ.a pri po
stň.hlnuti otriasaj:úc.ej d:rematičnoslti 
Brahmoovej Balady a pri vyzdvihnutí 
.váŠI!livosti jeho Rarpsódie. Miniatúrna 
Szeligowského Sonattína patrila svojou 
lgl'ació::zmos.tou, jemným poetickým čarom 
a jednoduchosťou k najlepším člslam ve~ 
6era. Uved·eni:e Zarembsik.ého Polonézy -
sl:a:bšlieho odva!ru Z.rnesi Chopina a Liszta 
- nemožno pok!ladat za prínoo večera, 
najmä keď vo :virtuó:zmych v~choloch 
umellf;yňa eSte nestaČIÍ~a svojou techni
kou. 

Z druhej polovô.ce redta:1u upútali 
najmä Noctumá cis mol a Des du r, ma
zÚJrky a Fa.ntá:lli.a-impramptu. Rondo a 
'balada wpeli mieSitam.i. nedostatočným 
technäokýtm zvJ.ádnutim (v balade záve
rečné presto). hoci i tu ruelctloré miesta 
upútali svojou dokorn'Silou výbrúsenosťou 
či jedinečným a na fan<táziu bohatým 
:podalll!im. 

JÚNOVÉ KONCERTY 
3. a 4, júna ,1965 .. Dirigent: dr. Václav Smetáček. Sólisti: Cecília Lévaiová (s rán 

Jaroslav T omanek (tenor), Teodor Srubaŕ (bqrytón) Pavel Blaho (barytón) oop h ), 
t er a Spevácky sbor SF, sbormajster J. M -:·Dobrodinský Detsky' b v • rhc es
sbormajster Ond · F . . p ' s OT cs. roz lasu 
19 pre veľk , TeJ ranctsct. . rogram: Zdenék Folpr e.cht: Scherzo fantastico, op: 

Y orchester , Ján Ztmmer: V. klavírny koncert pre l'avú ruk 
Carl Orff: Carmina burana. u, op. 50, 

. Júnový . abonentný cyklus Slovenskej 
fi.Jharmóme okrrem prvého koncertu 
v , dnama~gii vera nového neprin iesol. 
Tá<to skutocnost n ám vnucuje dojem že 
vede~it; ~F chce orchester (vyčerp:aný 
nár<>?Iryu programami i početnými za
hrailllčn?"Jlli zájazdami počas sezóny) od
~emen1~ od ďalších nových úloh a volí 
Sl radšeJ ľahšiu cestu menš.ieho odporu 
za:vádzanf:m diel kmeňov@lo repertoáru 
to_?:to or~ffitra. Zlatým klincom júno
vyoh p oduJatí a faktickým vyvrcholenim 
sezóny bolo . zru:moabonent:né vystúpenie 
Olev~l.arnd~eJ f1lharr:rnónie, o ktorej re
fer.uJeme mde. 

Dr . Srrietáček sa bratislavskému obe
can~ preds~avil ako inteligentný, zdra
vo cíbac1 muzikant , te~eramen·tný ume
l~ .a energický dixigent. - Bohaté vy
UZlt le or.ohes:!ráJ.nyoh farieb, . orien tálny 
~er, sposob použitia mäkkých har
monli , , strau;ssovská m elodika skladby, 
~ek·tne a pr1toa:n na spôsob hry zdá sa 
me veľmi n:ll:očné, no tým viac pôsobivé 
Scher:o fa:ntastico nám dávajú jasný dô
kaz, ze ~olprecht alko dirigent výborne 
spoznal lmpresi?nistic~ i s.traussov&ký 
or_:chester a v bnlantneJ zmesi vedel tieto 
vy~obytky pôsobivo využiť. Sotva však 
mozeme pokladať mraden ie tej to skladby 
n~ _ konc.ert SF . za dramaturgický prínos, 
.Pt e~e 1de o, dielo .zamerané na ohúrenie 
podpnem e:rneho diváka. 

Zimme~v - yo vlastnej Lnte11pr etácii 
p remwrovany klavírny koncert je 

Vllastne PI"vÝID slovenským kl.avícnym 
k_oncer.tom ~re !avú vulru. Typické znaky 
2~erovsik.ého prejav.u sa však a j na
pr~ek ~~~medz~iu sólového partu výrazne 
~atn~h. Myshm. ttm" stále sa vyskytu
J~cu ~ľubu v ostinartnych rytmoch, . v k a
rUa:tur.e, uprednosňovanie miestami až 
hLucneJ .zvukovosti na· úkor emocionality 
nedost atok ly~iky, koncipovan ej v tomt~ 

diele zväčša vo forme izolovaných akor 
do;r. V s~vislosti s t~ s·a natíska otázka, 
aky doJem by zanechala Zimmerova 
~ladba, ktorú by hral umelec .založený 
Vlac d~v~ve, s. väčšou pla&tičnostou, 
s p estreJslm regi&trom farieb ? Zimmera
va ~vírna technika je čo do pohybli
v~b • a ex~nosti obdivuhodná, zdá sa 
m1 vsak príJ1š zameraná na virtuozitu 
Z kon cert:u .i P;JIPI'i štýlovej rôznorodosti 
q:>~ki_tualisho~ vsunuté úseky) najpôso
J;nveJšle vy~el~ dramatické a rapsodické 
useky. Me<htatrVI!lych a lyrických úsekov 
mohlo byt ešte viac. 
~ove <:;armina burana boli vlastne 

po m~oľiky<lh . rokoch prvou replizou 
toh~ d1e~ u n as. Orffovi sa v nich po
danlo P'ľl pomerne velmi jednoduchých 
or~estrál.lnych výr=ovýdh prostried.koch 
dosiahnut. n~obyčajne si}l!lý účinok. Opie
ra .sa o Vlt~lnu r ytmiku, diaúonickú me
lodl·ku, . lap1d~mu tlrojzvy'kovú harmóniu 
v r ámc1 dosť. Jednoduchej výstavby s po
n:-erne ~ohatym využittm ostinátnej tech
n~~· Zasluhou t emperamentu a Vitality . 
~~ge~ta podali. o.rchester tentOraz s:trhu
J~l v~kon, umocnený nadšeným a tech
mcky 1 d:rnamiok.y výborne pripl'aveným 
Podaním Speváckeho sbaru SF. · 

. Z o ~peyák?v ~r~jernne prekvapi·la Cecí
lia Leva10va, solistka i členka spevác
keho sbo.ru, ktorá vystúpila namiesto pô
Y:odne .ohlásenej Milady Subrtove j. Svo
Jl·~ ~yncky ~arbeným sopránom s čistý
nu, , 1 ~eď m1estami t rochu opatrne tvo
·renym~ výška~ (lllajmä v záverečnej 
só~~VeJ. ~olomture), tiež prispela k vyni
kaJUCeJ JJilterpretácii skladby. Tománek 
skvele. stvárni.I náročnú falzetovú áriu. 
Zo sólistov poaner.ne najviac príležitostí 
na ~.Platn.eme mal ban:-ytonista .Smbai', 
~r;y s':oJím .heroiokým hlasom s kov o
":Y,z;u vyška:rm a muzikálnym p.rejavoan 
tlez podal veľmi pekný a vyroWla!ly' vý
k01l1. 

10: a 11· júna. Orchester SF, dirigent: dr. 
bastw.n Bach: 4. suita D dur, Béla Bartók: 
Johannes Brahms: I. symfónia c mo~, •OP. 68. 

Ľudovít Raj ter. Program: Johann· Se
Divertimento pre sláčikový orchester 

' 
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Dirigent Rajter má vš~besne znám~ 
zmysel pre účinné :klenutie slavnQSitnos,tl 
a elegancie barokových skladieb. T_ent<r 
raz však trpel dojem z BachoveJ ry. 
suity "zásluhou" nedosia~?ého ladem~ 
trúbúk i dychov. Ani s'l.ac1ky ne,podall 
v tomto diele svoj stály, dobrý štandard. 
Ba.Irtókovo Divertimento sme p~čuli sotva 
tri týždlile pred j.eho uvedemm v or
chestri SF v inteľ\Pretácii Sofij.~~ho, k<r 
mocného · orchestra ked hosťUJUCl subor 
hral v porovnaní ~o SF v značne zred~
kovanom počte, blíž.iacom sa . obsa?~n:_u 
SKO: b~skí hráči nezaprell _sV<?J J_uz
ný temperament, ktorý sa preJaV~l l '": 
sý·tejšom, hutnejšom muku. Bulh~~ hrah 
aj trochu precíznejšie, jedno~e?~le. Co 
sa týka prístupu k interpn:tacn t<?~.to 
diela, Rajter ho ohápal lrultlvovane]sle, 

st riedmejšie, pomerne lepšie. mu V:Yš}I 
úseky elégické (2. časť). V buJarom fma: 
le bol síce prejav orchestra . v J?c;><i~~ 
Rajtra v porovnaní s predchadzaJUClml 
časťami zemitejší, no táto časť predsa len 
mala (v porovnaní s bulharskýn:i . um~l
cauni) štyliz;ovanejší ráz, i keď JeJ spad 
a tanečnosť nemožno UJPrieť. 

Hrahms je autor, pri rt;produkcil . Mo
rého dirigent nemá problemov a v1e sa 
ideáilne uvolniť. Má tu jedinečnú príle
žitosť svoj svojrázny t em:perament pl_ne 
vložiť do účinej lroncepc1e. Treba nam 
ešte ,pripomenúť, že Rajter ~irigoval tento
večer spamäti, a tak d~SJ.ahol (okrem 
Bacha) s orchestrom pekn?' ko~t~t. Sko
da však, že sa nepredstavil s mym prog
ramom. 

14 15 
"úna Ceská filharmónw, nositeľka Radu RepubLiky, laureátka šťátnej 

cen~ ~iri~e.;t. Karel Ančerl, sólista: lAdislav Jásek (husle), Pr~~a. Pr~~r~m: Anto
nín DvoŤák: Karneval _ predohra, Husľový ko-ncert, Novosvets a sym oma. 

Tohoroôný zájazd Cesik€j filhru:móni~ 
nám svojou dramaturgiou prirniesol veľke 
sklamanie. Teleso svetového ?hla.su. s po7 
četnými zahraničnými uzn~an1a:t~1 s~, zda 
sa chcelo veimi zjednoduš~ť svoJU ulohu. 
T~ orientovali svoj zájazd na populárny 
program, pritom však zabudli; že bratis
lavské obecenstvo z abonentnyoh koncer
tov je už vyspelé a podobný pr·ogra~ ho 
sotva môže prilákať. A skutoč;ne! ~ávstev: 
nosť bola slabá, pod očaikav,anle a aJ 
ohlas koncertu u návštevníkov pomerne 
malý. . , 

Prog-ram bC~l síce štýlove Jednotny, 
dirigent s výnimkou husľového koncertu 
viedol orchest er bez partitúry, české mu-

zikantstvo hráči nezapreli, n? mies!~i 
(napr. v Scherze NovosvetskeJ symfome} 
b olo cítiť neistotu. 

Ančerl predstavuje typ dirigenta s vý
borným ry,1Jmom, rozvážneho, no ohnivé
ho temperamentu, česk-ej v·rúcnosti a, ne
hy, strriedmych a ú~~ch gest. Jasek 
svojÍ:m osobným zalozen1m sa v Dvo
i'áJrovom husľov·om koncerte dostal n~ 
pole, kde múhol ukázať ~voje scho-~ostl. 
Jeho tón medita·tívny vyraz, kľudna ly
rika ad~kvátne zodpovedali charakteru 
niektorýoh úsekov diela. Ziadalo ~y sa 
vša!k viac purncu osobitoSiti v jeho mt~·-
pretácii. 

Ú. a 18. júna. Záverečný koncert sezóny. Orch~ster SF. D~rigent : . János Je!~~:: 
csik (Maďarsko) sólista Dieter Zechlin (NDR) klamr. Program. Lu~w~~ van 73 7 
ven: Predohra ..:_ Leonóra č. ·3, V. ko-ncert pre klavír a orchester s ur, op. • • 

symfónia A dur, op. 92. 

Ferencsikov pľÍ'stu;p k Beethovenov~u 
štýlu smeruje k účilnnému po~trhm;hu 
dy:namidký.ch kontrastov, ~ vyraznemu 
vynášaniu sforzát, k efekt~el?.'u budova
niu crescend. Niekedy, naJma v pomal
šfch úselooch sa mu to vždy nedarí. Jeho 
tem;peramentný naturel sa nevie mierniť 
mupr. v takom Allegrete VII. sy_mfór;ie 
a príliš zveličí tempo i crescenda. Vse
obecne mu lepšie "ležia" rýchlejšie a 
ohnivejšie partie. Ak v symfónii bol jeh~ 
výik.on skôr S!POntánny, viac umeleckeJ 
romahy ukáml ,v pôsobivejšie ~budova7 
nej predohre Leonóry č. 3. Tu .~J po:n:aly 
úsek svojou prostotou a do uxc1tel mwry 
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i kultivovanosťou orch~tra m~~ pôsobivé 
napätie, crescendá maJ.1 strh'n':lce ~!:ras
tanie a kontrasty boli ~ to u~In·~eJsle. ~ 

Dieter Zeahlin je z tych p1amstoy, co 
.u nás častej.šie hosťujú s? _SF. P?Jln vy
ni<kajúcej technike ~znacu~e sa Jeho h~a 
kultivovaným, tvorivym pnstupo-m,_ ovia
daným temperamentny~ preJav.om, 
zmyslom pre monumentalilt': - p;e Jed
notné jedno-čiare bu~ov~1e. ~stavby 
diela, samozrejme, v ralľl(;l sty1ovycJ; ~<r 
žiadaviek tej-ktorej skladby. Tym1~0 
vlastnosťami sa vyznačovala i konc.epcla 
Bethovenovho Koncertu Es dlur. Mles!a
mi však Zechlin predsa len neudrzal 

tempo a povolil uzdu temperamentu, 
čím ochudobnil dielo o napMie (napr. 
v prílišnom zrýchlení oktávovej medzi
vety v I. časti). S Zeohlin-ovým prístupom 
k irnter;pretácii tohto diela by bolo m ož.no 
miestami polemizovat, najmä ôo sa týka 

agog·iky, nemožno mu však uprieť bohatú 
emocionalitu a oduševnený tvorivý prí
stup k všetkým úsekom i motívom. Jeho 
II. časť bola napr. priam vzorove pre
myslená, preduchovnelá a s kultivova
ným citom i vkusom reprodukovaná. 

13. júna. The Cleveland orchestra, umelecký šéf a dirigent Georg Szell. Sólista: 
Grant Johannesen, klavír. Program: Carl Marw Weber: Oberon, predohra, Robert 
.Schumann: IV. symfónia d mol, op. 120. Wiliam Grant Still: In memoriam farebných 
·vojakov, ktorí zomreli za demokraciu, Wolfgang Amadeus Mozart: Klavírny kon
.cert c mol, Koche~ 491, Richard Strauss: Sibalstvá Tilla Eulenspiegela, op. 28, Prí
davky: Berlioz: Rákoczyho pochod z Faustovho prekliatia, DvOŤák: Slovanský tanec 
Des dur. 

Koncert vynikajúceho amerického or
·chestra na čele so svetoznámym dirigen
tom Szellom kona~ sa mimo abonentného 
cykJ.u SF. Záujem o toto podujatie i na
priek na naše pome,ry vysokému vstup
nému bol u obecenstva veľký. A právom! 
Veď to bol, ako môžem zodpovedne na
pL~ať, doteraz najvyspelejší orohester, aký 
sme u nás v posledných rokoch počuli! 
1 tí najvyberavejší "hudobní labužníci" 
tentoraz mohLi prísť na svoje. V množ
stve dojmov, krtoré torta vyspelé teleso 
prináša, treba nám spomenúť priam fas
cinujúcu jednoliatosť, zvukovú mohutnosť 
sJáčíkovej sh-upiny, jej nielen neobyčajne 
.širokú dynamickú stupnku, množstvo fa
rebných odtienkov, ale priam kovovo 
.2lnejúce, mohutnosťou si diiváka plne pod
maňujúce fortissimo, aké sme doteraz 
ešte nikde nepočuli, a vzáj.omný, jedno
liaty pomer sláčiklových Sik.upín v harmó
nii. Drevené dychové nástroje po;pri in
tonačmej a technickej suverenite upútali 
plnozvučnost.ou a jednotou akordov, kto
ré vytvárali. Individualita jednotlivých 
farieb driev sa neopakovateľne podriaďo~ 
vala cel~u. Plechové dychové nástroje 
popri intonačnej istote omračovali kulti
vovanou istotou svoji·ch tónov i v tých 
nrajrýchlejších. najiktľ'kolomn€jšlch úse
k;oah. K azda najobdivovanej,šlm ZJložkám 
technickej vyspelosti interpretácie patril 
celkový zvuk orchestra. J ednotlivé sku
piny nástrojov sa doň zapájali rovnováž
nym spôsobom, takže napr. v prídavku 
.známeho Rá:k.óczyho pochodu z Berlioz.ov
ho "Faustovho prekliatia" sprevádzajúce 
h lasy nad neobyčajne plasbi·okou meló
diou i pri veľkom počte nástrojov zneli 
v jednoliatych akordoch. Zvuková kultú
ra Cleveland:ského orchestra sa veľmi 
·bUžila ideálnej dokOIJJalosti a pritom som 
presvedč~ý, že keby si mohli program, 
k!torý v Bratislave uviedli, preskúšať, iste 
by boli podali ešte lepší výkon. Treba si 
totiž uvedomiť, že súbor bol už tri me
siace na záj,azde a vySitupoval na rozlič-

ných miestach s veľmi širokým_ repertoá
r o m, čo do určitej miery iste n evyhnutne 
oslabovalo schQIPnosti hráčov. Ale aj to, 
čo sme počuli, stačí, aby sme hosťujúci 
orchester právom postavi1i na najvyššiu 
priečku rebríčka orchestrov, ktoré u nás 
hosťovali. 

Szell upútal svojím želez,ným rytmom, 
ktorý zvyčajne držal v pravej rUike a ná
stupy i rnuamsy určoval hráčom obyčajne 
zas d ruhou rukou. Tento umelec má ne
obyčajný zmysel pre vystihnutie a vy
zdvihnutie vedľajších motivických a me
lodických útvarov, zásluhou čoho mnohé 
Sik.J.adby (Strauss, Dvoi'á!k) dostali priam 
nové rúcho. 

Weberova predohra sa v pod,aní ame
rických hostí vyznačovala veľmi pôsobivo 
vybudovaným úv.odným úsekom, ktorý 
pr>i-am čarovne navodil pred diváikmi roz
právkov ú atmosféru. I allegrové úseky 
okrrem teohnkkej dokonalosti svojím bo
hatým odtieňovaním jedinečne vystihli 
programovos·ť Weberovej hudby. Medzi 
najkrajšie záž1tky tohto večera patrilo 
podanie Schumannovej symfónie, ktOTá 
upútala popri strhujúcom muzikantstve 
i jedinečným motivickým prepletaním 
jednotlivých nástupov. Szell ukázal tu 
schopnosť úči=e zapojiť detail do strhu
júceho a neobyčajného cel.kového poda
nia skladby. 

Stillovo "In memoriam ... " reprezento
valo, i keď nie azlda najp'ľiliehavejšie, 
~merickú :Súčasnú tvor:bu. Skladba upú
tala. skôr svojím ideovým zameraním ako 
=iginarlitou svojej hudobnej reči. Napísal 
ju senior černošských skil.ada:teľov žijú
cich v USA. Stillova skladba je účinným 
stmelením slávnostnej funfárovosti s vý
razoVÝmi prvkami černoš·ského spirituálu. 

StraussoVtho Tilla podal Szell Odlišne 
od chápaní dirigentov, ktorí toto dielo 
v Bratislave uvdedli. Jeho Till inal cha
mktea:- intelemtuálsky vti;pného človeka 
namiesto bujarého roztopašnŕka našich 
dirigentov. Zaujímav o pôsobilo už spo-
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mínané vynášanie niektorých nástrojo
vých skupín, ktoré dodalo skladbe miesta
mi úplne iný ·náter. 

Mozartov klavírny koncert si získal 
sympatie vzorovým vyvážením ()['chestra 
i sól.listkkého partu, ukážlrovým rešpekto
vaním štýlu u obidvoch zloiiek, pričom 
sa plne zachovávala h~boká, účinná muzi
kali·ta. Výkon Johannesena svojou úrov
ňou bol dôstojným partnerom vynikajú-

ceho orchestra. Tento pianista hral dis
ciplovane, nie však akademicky, pri-rodze
n e, s bohatou vý.razovou i dynamickou ' 
stu:pnicou, s vrúcnou plastikou melodiky-
i pasáží, s krásnym kultivovaným tónom 
i v kantiléne i v teeihnicky vypätejších 
úsekoch. Osobitosť tohto U:melca spočí
vala v prLrodzenej muzikalite, v hlbke 
naplnenej jednoduchým a preduchovne
lým vý;razom. Vlado Cížik. 

Bodka za úspešným podujatím 
23. mája 1965. Sofijský komorný ()T'Chester. Dirigent: Vasil Kazandžijev, sólísta 

Pavel Gerdžikov (kc:mtrabas). Program: Arcangelo Coreni: Sarabanda, gigue a ba
dinerie, Wolfgang Amadeus Mozart: Divertimento D dur (Kochel 136), Francesco· 
Mari o Ve·rracini: Toccata a capricio, Johann Sebastian Bach: 4 chorály (v úprave· 
Kazandžijeva pre kc:mtrabas), Vasil Kazandžijev; Variácie, Béla Bartók: Divertimento· 
pre sláčikový ()T'Chester. 

T,enliJo koncert dosiahol 51!TlJutný rekorrd. 
Bre veľký lej,ak, kJtm."ý odradil i malú 
skupinlru "skalných" milovníkov komor
nej hudby, prišlo na vystúpenä.e bulhar
ského orohes~a iba 36 návštevni~ov. 

Aik by sme ohcelli. porovnať bulhar
ský súbor s našim SKO, prišlti by sme 
k záveru, že Slovenský komorný orches
iter dosiahol na poli .k:uJ1tivovanosti, vo 
zvukiu i prejave vyšši stupeň. Bulharskí 
h ostia majú čo doháňať práve v tejto 
.zl.o~ke, li keď im nemorM'lo už upr:ieť vy
spelú inrto!náoiu, techn:io~ú istotu a veľký 
dynamický rozsah. . 

V prvej polovici odzneli popri známej
ších dielach skJ.adateiov klasického a ba
rokového crepertoáiru (CorelU., Mo\UI.I'ft) 
i pomerne m enej :zmáme (Verrac.ini) a 
najmä Bach, kde vynikol muzikálny lron
trnbasista Gerdžilrov. 

Druhá poiovli.ca programu patriJ..a skla
dateľom tohto storočia. Kazaru:lžijevove 
Vruriácie V7ID.ik:li pravdepodobne v snahe
obohatiť repetoálr tohto súbqru. Téma 
skladby s.vojou p1!11ozvučnosťou pripomí
na Honeggra. Dielo však napriek nie-
ktorým zaujlimavÝ'ffi a pome·nne úspeš,ne· 
koncipovaným úsekom nepôsobí ako ce
Jok .presvedčivo, pretože mu chýbajú vzá
jomné sklbenie, logická postupnosť v·a
:riácií a koneČIIle i presved~ivejš~e vygra
dovanie záveru. 

Radostná, boostarros:tná nálada, prostota. 
hudobnej reči, dielo, kde dominuje vtip, 
rr·a.dost z muzicilrovania a temperament. 
v záverečnom D~ventÍilTlen:te pre sláčiky 
od Ba:rtóka, bolo skladbou, ktorá azda 
najvia·c vyzdvihla prednosti a j interpre
tačný charakiter hráčov, ako aj muzikál
neho, temperaJ~ruiDtné:ho dirigenta. 

30. mája. Kc:mcert Madrigalového sb()TU pri Slovenskej filharmónii. Obsadeníe; 
Soprán: Anna Cervinková, Eva Effenbergerová, Margita: Kolesárová, Cecília L évaiová,. 
Alt: Mária Blahová, Viera Gergelová, Hilda Maršálková, Tenor: Ľudovít Buchta, 
Ľudovít Ludha, Imrich Stetina, Bas: Pavel Blaho, Alojz Kubíček, Pavol Slovjak_ 
Sb()Tmajster: Ladislav Holásek. Program; Herzlieb, zu dir allein, I ch scheid' von dir 
mit Leide, Mit Tanzen, Jubilieren, Von dir kann ich nich scheiden, Giovanni: 
P. da Palestrina: La cruda mia nemica, O, che, splend()T, Gesualdo da Venosa:- · 
Luci serene e chiare, M()To lasso al mio duolo, Io tacero, .,John Willbey: V tônistom 
údolí, John Farmer: Fair Phylis I saw sitting all alone, Thomas Morley: Fire, fire, 
Clément Jannequin: Le chant d es oiseaux, Bohuslav M . Cernoh()Tský: Laudetu.r 
J eusus Christus, Wqclaw z SzamOtul: Modlitwa gdy dziatky spiac ida, Claudia Mon
tiwerdi: Io son pur vezzosetta (dueto), Ecco vicine o bella tigre (duetO), OrLand() 
di Lasso: Hor vi ricc:mfcntate, Un jour vis un foulen, Serenáda, Pierre Certc:m: La, 
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la, la, je ne. l' ose dir e, Baltassare Donati; Chi la gagli d H . 
Carovné kvietky, Giovanni Gastoldi: Gondoliér ar a, ermann Schem:-

. Sól' t · C ' 1-nto;tio ScandeJlu s: Ein Hennlein. 
;~~~ta. ts t: ecilia Léuayová, Margita Kolesarova a Ľudovít Ludha, Ľudovít 

L~~la'VIa ~Ial~ka sme donedávna po
~~ ~edovs~ilk.Yiffi ako pianistu, ktorý 
uč.i:nkuJe v ramci poduja1I orchestra č-i 
~peváo~eho sboru SF niekedy aj alro 
cem~hsta ~ m á za sebou i samootatný 
kla-y1:rny rec1rtal. Jeho ~mes<tna~nie a pra
covt~ko - Speváoky sbor SF priviedlo 
ho_ l k ďalšej muzik.antskej profesii; 
z~caft študova! a zaoberať sa aj sboro
vym spevom. V tomto odbore sa po prvý 
:raz PI'e?sta;v.il s väčším progmmom aklo 
sbormaJ,Ster madrrigalového sbOIIU Toto 
teleso vystúpilo tentoraz v 2mačne ~ene
nom . a ~ajmä z.reduJrovanom .obsadení 
(trinast clenov). 

Jl.?dngalový spev je veľmi náročný 
a r11121ky počet úo:i!nikujúcich vyžaduje sku
točne vyspelých, kultivovaných a muzi
k~yoh spevákov. Pokli.aľ terajšie zlože
me sboru poznám, sú tam všetko odcho
va:nci. našic_~ ~edných a vysokých hu
d,?bnych ucilfsť, čo iste bude zárukou 
rychl~ho. ,rastu a dobrého prosperovanda. 
Sof>:ľan Je síce najpočetnejší, ale nestačil 
svoJe party zvládtnuf vždy dokonaJe. 
Cel.kovy Z'Vllk s~oru. je kulrt;i,vovaný, po
me::ne :'Yrovna:ny; Vyhorme srtvá-rňuje ve
selsre, zarrtovne u seiky stacca.tového cha
rnklteru (napr. Certon), kde najle:pš:ie 
Vldno precíznu prácu dirigenta a tech-

ndo~ú vyspelost spevákov. Brístup diri
genta ku koncepci[ jednotlivých čísiel 
bol _na ~ške, sbor boil intonačne zna 
rn:erute pnprra':'ený. Medzi najvydarenej
Šie Č!S>la patrili: Se,renáda 'Od Orlanda di 
Lasso, Modlitba Vá clava Szarnotulského · 
Cerrton ; Donati i Schei:n a ďalšie. ,. 

. F~,. že un;elci spievaJ.i väčšinu v orti
gmal_I, Je ~valyhodný, nemôžem sa však 
zba'?t doJm:u, že to do určitej miery 
odrpl!tayalo Ich. po2lomost od tvorivého
nadsema, ~t'o!l'é tak výrazme stálo v po
predi . v niekroorých č!slach staršieho re
per.too.ru (zo Speváckeho sboru SF) napr 
v L assovej Serenáde. ' · 

Na oddy·ch sborru i na spestrenie prog
ramu boli Vlložené dve duetá Claudia. 
Monteverdiho, ktoré však vinou silne 
.r~a~e;ného čembala (hral sbormajster) 
posobli.Ii dosť trápne a svedomitá prf
:prn.-ya v šetkých sólistov a kultivovaný 
preJav sa ani pri najlepšej vôl:i nemohli 
2lladit s inštrumentálnym sprievodom 
Návštevnosť ten-toraz prevyšovala š~n

dard, na aký sme pri irornorných poduja
?aci~ už zvykli. Potlesk obecenstva a po
c,e~lll·e prídavky boli dôkrazom, že súbor· 
~a . pomerne silný okinuh pria znivcov a 
ZaUJe!ffiCOV. 

Vlado Cížik. 
Súbor Slavko Osterec z L · bl · d · · ' 

Muzika p l s· ' č · JU J~r:e, m~ent Ivo Petrič. Program; J osip SZavenski: 
. . ' av? Wt · InterpunkCtJe, Danus Milhaud: 2 komorné symfónie Schin 
~ht ~atsusht!u: He~igay- tresque scm.ore, Boleslaw Szabelski: Af()Tizmy Iv~ Petrič: 

roqutS sono,es, Pnmoz Ramovš: Enneafc:mia. ' · 

Juhoslovens!ký komorný súborr sa tým
vo I:-oncea:tom revanšoval Hudb e dneška 
za Jeho vystúpenie v Juhoslávii. Pozo
stáva z:väčša z rnladýdh hráčov, výborne 
zabmn_ych. Nad 'Vy'soký pniemer vyniká 
harle.mstlm, manŽ€1lkla dirigenta súboru 
a s:klada;teľa 1va Petrriča. 

Zaradenie Slavenského a Milhauda d O
kumentovalo manifesta.Čillé prihlásenie sa 
'tele~ k domácim i svetovým fmadíciam 
klas1ky -~O. ~,to:očia. Slavenskli. niektorými 
postu.prm. (utrzkovosf, ostináta) pripom[
na J~nácka, nemá však jeho magickú 
erupt~vnost a nápadiltoof. Milhaudove ko
rmonne_ S;Ymfónie reprezentujú jeho cha
rraktemistlcký frarncú2JSrky idylizmus a 
rm~es,fiami i _šarunantnost; pritom ich jed
lllod~chá vystavba - trojddelnost - im 
dodava neoklasický ráz, o jednoduchých 

ha;rmó~ád?- (:len kde tu spestrených di
sonanCiarm a polytonalitou) anti n eho
v~c. Sivičove linterpunkcije - štyri 
čas:tt pre klavír, klarinet a xylofón -
~ryaa nedostatkom lmntrastov: všetky ma
JU_ temer rovnaký VÝ,zorr. i ked' niektoré 
mtesta vy;tvárajú zaujímavé zvuko-vé 
kombinácie. Lež omnoho väčšfm maj
str;:m_ • ~bn~ je JaP?nec Matsushita, 
spaJ_aJUCl domace 2Xi'l10Je s najnovšími 
e~n:opSikymi podnetmi do veľmi 2Jaujima
'veh~ v celku._ Potrtč<ma &kil.adba využlva. 
1lradwných 1 nových spôsobov hrania na 
h~e vždy . s inou zostavou nástrojov:. 
vysled_ko.m Je neoi:mpresioniZJITlus boule
IZovskeho typu. Szab elského Aforizmy a. 
Ramovšovra Enineafoníia vndes'li do prog
r~u e::',presívnejšie tóny; z nich zapô
s~la v~c Sza.belského mill1iatúrra svojo-U. 
vacsou na.padi:tosťou. r a 
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Z jarných festivalov 
Záhreb 1965: tretie bienále súčasnej hudby 

V priebehu 50~tyah .rolrov vznikali v 
Európe 'hudobné festivaly v nevídanom 
tempe: stali sa dominantou celého hu
dobného života, prinášajúc prehliadku 
toho najlepšieho a najnovšieiho v neuve
riteľne koncentrovanej forme. Dnešné 
festivalové kalendáre zachycujú v sezóne, 
t. j. v období od mája do septembra, 
oko!Lo 45 festivalov medzinárodného cha
rakteru. Aik "festivaJ.y" v 19. stor. vy
rástli z tzv. letných kúpeľných krátko
dobých koncertný·ch sezón alm podujatí 
oddychových, dnes p ohlcujú "mimosezón
ne" poduja tia jadro demonš-trácií rep
rodi.Ukčnýcili i produkčných umeleCkých 
potencií a čoraz viac nadobúdajú pra
oovnú náplň, sú stimulmi a podnecova
teľmi pre tvorivú .prácu. Oveľa zloži
tejšiu hudobnosodologiokú problematiku 
tu ukazuje zacielenie na obecenstvo, na 
poslucháča, na určitý dr\111 posluoháča a 
špecializoVIa.lléhó .k.onzumenta či už i aika 
alebo odborní.k.a. Táto vonlmjšia zaciele
nost (k poslucháčovi) tvorí jednu stránku 
festivalov, druhá sa t Ý'ka jej samotnej 
koncepcie, v:zihľadom n a realizáciu urči
tých tvorivých zámerov, určitého este
tického alebo etického ideálu: je školou, 
dielňou :pre hudobných umelcov samých 
(pret·o je toľiloo kurzov a najmä súťaží 
v rámci festivalov). To všebko je s:pojené 
a .prepletené s rôznymi aj re:prezentatív
nymi funkciami festiV1a~ov a v neposled
nej miere :aj s cudzineckým ruchom. 
Svojou vnútornou pracovnou nápJňou sa 
festivaly SIÚStreďujú buď na tvorbu nie
ktoréh:o skladateľa (naprr. Bayreuth
Wagner, Regensburg-Moza11t, Halle-Hän
del), alebo na m imoriadne interpretačné 
výkony (Sa.l2Jburg, Viedeň, Paríž) ino
kedy :na hudobné žánre (Edinburgh, 
Mnichov-qpera, Perugia-cilrkevná hudba) 
a nakoniec aj na typ - ku .k!torému patrí 
i záhrebský festival - ktorý je venovaný 
súčasnej hudbe (z ktorých sú hlavné -
'každoročn-é fes1Iivaly SpoLočnosti pr:e No
vú hudbu, ďalej Darmstadt, Dona ueschin
g.en, Bená1Jky a Varšava). Neu&tále zvy
šo-vanlie lwalita1ívnej úrovne, vyhrane-
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nie výbewvéJ.ho charakteru dramatm·gie 
prináša na!)[". presadzovanie dvojročnej 
cykličnosti a koncentrácie festivalu na
miesto dl'hýoh týždi'l.ov do 10- 14 den
ného časového úseku. V tomto smere bez
poohyby k!laidú festivaly na svojich náv
števníkov maratónske nároky - lebo 
dlžka denných hudobný.ch podujatí sa 
pohybuje medzi 8-10 hodinami. V Zá
hrebe to tiež n ebolo odlišné, Jeho za 
12 dní sa uslrutočndlo 35 koncertov a 
festivooových operných predstavení ved
ľa mnohých pl'ednášok o súčasnej hudbe 
(vo švajči.arsku, USA a v Ceskosloven
sku)., demonštrácie filmovej hudby, 
elek!trrlonickej a ka..'Tllpllterovej hudby, dis

kusie a výstavy o modernej notácii, dv.och 
!Panelových diskusií n a tému "Oo zna
mená pre nás hudba" a trojdňového se
minára o hudbe v televízii (na témy 
op era, balet, koncerty). Prevažná časí 
hudobných podujatí sa rea lizovala v tom 
najlepšom interpretačnom. stvárnení 
(napr. Sadler's WeUs opera, Deutsche 
Staatsoper, ba~let Boľšovo teatra a Zá
hrebská opera), zo sólistov t o bol jeden 
z naj,lepších súčasných :llautis1Jov, S. 
Gazzella, čelista M. Rostropovič, klavi
risti Y. Lo;riod, a A. A. Kontarski, me
dzi nie menej pr()I'll.Í[lentnými komorný
mi súbormi, dtrtgentmi i S!kladate!mi 
P. Schaeffer, L . Noll!O, B. Mader.na, o. 
Messiaen, L. Dallapiccola a A. Chača
turjan. Pravda, tento výpočet akokoľvek 
!impo21an1Iný, ;predsa len naznačuje tenden
cie i dramatua·gické ciele festivalu. 

Predovšetkým tu nikto nemôže zostať 
na pochybách o tom, čo sa tu chápe 
pod súčasnou .hudbou; ide tu o súčasnost 
nie v našom k>om.fO'ľlll1nom a vulgárnom 
časovom chápaní - "všetko čo dnes 
vzniká a žije je súčasná hudba". Tento 
pojem tu nadobúda jasný obsah v no
vom hudobnom myslení, v nových pro
st!1iedkoch realizácie tvorivého zámeru. 
Nejde tu :len o dodekafóniu, serializmus 
alebo aleatoriku, ale o nové chápanie 
výrazu, :llairby, f·ormy vo všeobecnosti, 
t eda o hľadanie nových vyjadrovacích 

možností. v .tom spoč' . 
najdô}~tejšia stránka ::tiJ~a~ azda 
~on.,ta·cn" .najsúčasnejšej tvorby· ~~ 
hOlh·ro.ntacra n:adobudl . · 

;ti~~baretn?""<i1dakltiakých obrazoch b . 
'LJOAY espmtu ·a divad I . h ez . 

uvoľn;enosti ( 'd ~'DeJ ravosti a 
11_.. .. . ·1 e o dielo Die s.i be v 20 dielach kto . .a . reálnu podobu 

· ' re V2llllkl:i na objednávku v.csiinlden der K1einbi.ir e . n 
und Fail von Maha onn ger a A.ufstieg_ 
interpretácia Stra•,.;~"kéhy). Na?Totl tomu 

pre zahrebské bienále. Zeljenk.ove Meta 
morphooy na · · -
neboli V~k Plsane !!re tento festival, 
márne očalká pre~edene,. lebo v Záhrebe 
sis ( aJ . vana Muslca viva pragen
Cesk .z;n a lOh predviesť) bola nahradená 

· . • . .,....,. o H1stóri 
Jaka Y hudobnom naštudovaní H ~ vo
nberolaa ~ v scénioko-<hereckom s~-<-ess: 

nápadi·tá. = uem 
ym ~onetom. Bolo by však veľkým 

=~.~~ Sl m~sl.iet, že festival bol jedno
európske~op~t~ len s častou súčasného 
snazen· . F ~ o svetového hudobného 

Aspoň pre ilustráciu sa zrniením 'ed 
nom ~ komorných koncertov v 0 J -
odzneh diela M. Stibli. a ' ~torom. 
ta fai blese d . J ' Evervrer de· 

Ia. est.ivad naopak . 
kým štýlovým 'ád' ' vynikaJ ver-
toleranc:iou a u~~o~ ~šestrannou 
zeniatwny prierez vše~ ··~ ~e re pre
tv · -...,_ • Y""' sanerov a 

' onune, pre recitáciu 2lél do
P:rovodu Groupe iinstrument l 
sron zo str b a a Pereus-
k ass ourg;u, 2laujímavú m· d'á 

orwy.,u !Prrstua:>ov či už išlo o Zá d 
aLebo Východ v ~ pa 
ukálm:ový ~. . to smere bol •Priamo 
norod · Jovac1 k?«<cert, š-týlovo rôz
tiokyJ:.~;~~a:.a~gtc~ stavený sólis
rokými v dych 1hz ranu, počínajúci ši
f · 't! . oo Pedalizovanýmí fan
č~ ~ štruk túrru:ru P rológu N. Dev
Simian. . ~OPCM.č strhujúco podal 
chester I~ Bh~ltena pre vi?lončelo a or
vaná skladba kto a_ e~presi:vn~ koncipo
Jis:tíc'ký;'ch ~tirrečre lv~ me Je.?ez šty
interpretom Ch x~t · .· stv<?'IJOVJ·c bul aj 

. . a""' UTJanoveJ Koncertn . 

kr
raps,odte, diela s lapidárnou tematick eJ 

esoou, ale časove n h ou 
menzovanéh F1a _epoo Ybne predi

o. utovy koncert Poliaka 
B. Sza~els~eho vynika:l hlavne virtuóz-
nym solovym Partom ( stvárn • . 
borne S Gazzell . enym vy
stál J·".,.,.,~ · • .._. OIUI!ll), Plľoti kitorému 

~ ..... e IDsw..umentovany· k:o · 
ches-ter s boh t . morny or-. a OIU a d1ferenoovan yt 
~:lk;:>u stav.bou. Od Ja~ponca Ka~ua rFu
,....,.uma sme 'uľ -
flautu lydoky ~d é1 pre koncentantnú 

en a farebné Hu-K 
~ od Ameničana S. Bambera Andromac:~ 
abre~ell [)re soprán a orches-ter dielo 

na yte dramati2mom a dynam·čn' t v . . l os ou 
maJ.i ra.n;Cl op:rných predstavení srn~ 
hu'ľ ~oznost VIdieť The mines of sulp
pr.etácii ~ Rdl.er~enetWtaelvl o vý. bornej inter-

s s opery s výraz 
~ou, št;vlis,ticky a dramaticky 'dobre ve: 

s u fabul d • · I n- -
do:bnej ,...~ h r7Jailu v epicko-lyriokej hu-

".~. 0 e s veľkou dávkou zvuko-
~ebnoo;I. ~sledná a najdlhšia s.k.ladba 
'.' operabus - une action · 1 
Je poloscénick:ým . musica -· 
na histoniok. hutvarom, ktorej scenár 

. e a udobno-estet ické té 
~~UJetť Pri,~avil P. Schaeffer: jedno~-
7 skkct:!b ' resp. "motf~ry" zhudobnili 

ba (aik ju !~ec~~o~~~é,m~l~:· 
zv~ť) bo!a.Z?ačne rôznorodá čo do hudob
~eJ. ~eahzacie, _ _jej jednota bola daná Viac· 

m erpr~tá~n. Hudba je tu dominan
tnou, hoCI me jedinou zložkou .k.onan. 
resp. predvedenia diela, al "á ra, 
hod:ne • al e z nrove-

cerp a z Podnetov happenings" 
a z a?surdného divadla v :Pbčetn . h b 
sm:dnych &lovných dialógOQh inšľc a - · 
tahstov a pantomimických tucGzmen
dešt..uk!Ciách d own a, vedia ktC: ' h ch da la z času na - • e o Vpa __ 
typnými frá c~s sansol'_liérka so stereo-

zamJ. E.x:penmentálnosf 
čivaJ.a ani nie tak v hudobny' ch · dspo-
vacíoh tr' -"·'- VYJa ro-. 

. PľOS : IeUU\.och, aJ.e ·Viac v celkovej 
~~ikovooti. pol~amatickej hudobnej 
0 m!, p opn ktoreJ v pantom imicky' ch 
voľnych kreáct· -<. h d . v . CIJC a:z ·a najviac zaujala. I!. casť, v ktorej pohybom pantomim 
~az~ňoval hudobné elementy kde 'š 
I? VJ.a~-menej k estetiokej štyÍizácii P~~i~· 
htá:rneJ pohybovej škály dirigenta kto . . 
v osobe "'h B cka ' ry • '- · ru podaJ na tomto pol-· 
n:ocnom koncer-te (&končil o 2 hod . v 
ci) vynikajúci výkon. · · no-

i;:~~n:~ou. - hoc~ nie p.ráve nabitou 
pežná ,~~"-... u)- n~ namet .z 18. stor. (lú-

V<<VJ~.ta a uz s anghck:y t ad'" , 
divadlom v divadle k tor . r Icnym 
možné ráv ' . ym sa neb olo 
vý.k,on P .e nadchn':lt, .. h<><;i. spevácke 

':Do je !~ niekoľko mozaík z tohto f t ' 
va1u sučasnej h db .k.to • es 1-
konirontácti díel uk Y, · .• 'l'~ vo svojej : 

· ' ompozwnych techník 

k Y, scena a naJma rezia patr·l· devÍzam v • , 0 I I 
bolo v ecera. . veľa viac protirečení 

predstaveruach Deutsche Staat-
sope:r (me v int""""retá .. h , 
StPev ·aky h -.., CII, ereCkých 

ale v~ W~il-B~!~to~;~~i~~ac~e;c~~ch): 
sonovo-recitatívnej, aforist ickej hudbe~ 

nazorov na estetické t echn. ok . . . ' 
gioké i .,01~an~z~é Ín-oblé~y ~ú~~~~~:O: 
hu'!_o~neho d.ta ma má charakter 'ni
~ocného festivalu. Predovšetkým vy ak 
tivne podi~ľa na tom veľkom hud:n~~· 
Pl'erod~ nášho storočia, ku k!torému . . 
~-~~h fAestikvaloch .vy.tr':alo obraciamS:: 

· eď aJ Pnšla iniciatíva 
v tomto smere (napr. s týždňom súčasnej . 
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hudby v rámci Brati.s1avských hudobných 
slávnosti) nestretávala sa s po<;hopenim. 
Tak bud~e u nás v oblasti súčasnej 
hudby festivalove zrejme príštipkárčiť 
ďalej (t•.obíme to už v.iac ako 10 rokov) 
namiesto toho, aby sme rozvíjali pozi-

Podnety z Helsínk 
Od polovice mája do začiatka júna žili 

Helsinki XV. Sitbel.iovými týždňami, pri
padajúcimi práve. na.rok 100._ výročia na
rodenia J eana S1b eha. Mruozstvo zahra
ničných i domácioh telies, dirigentov a 
sólistov ~ a nejeden z nioh patrí medzi 
svetové "stary" - . zaručovalo yysokú 
ui:oveň tohto podujatia, kltoré už má svo
ju traclictu a nadobúda čoraz väčší me
dzinárodný ZNUk. Na tomto mieste ne
ohcem podať výpočet helsÍ!llSkých festi
valových podujatí a ich hodnotiacu cha
rakrteristiku - t o som už urobil na inom 
mieste - ale zamyslieť sa v skrat ke nad 
irch podnetmi, ktoré by mohlli byť uži
točné "pro domo suo", najmä pre orga
nizártx»:ov bratislavských quasifestivalov, 
ktoré sa pod rô:zmymi názvami už pomaly 
desaťročie snažia nejako yynilmúť nad 
ostatnú sezónu - a stále sa im to ne
darí. 

Lež výnimočnosť, mimoriadnosť progra
mov a interpretácie je prvou podmienkou 
slmtočného festivalu. Nestačí len trochu 
"korenia" v podobe jedného, dvoch za
hraničný.ch sóli:stov navyše než býva 
zvykom, alebo uvedenie zopár do~eraz 
u nás nehrávaných sklad ieb (vratane 
premiér domácich autorov). J edna-dve 
lastovičky jar neUTobia (ani hudobnú, 
nech sa už bude nazývať akokoľvek). Fíni 
si to uvedomili a najmä realizovali. I ch 
premyslenú koncepciu Sibe1ioVÝoh týž
dňov im môže závidieť i národ s oveľa 
väčšou hudobnou tradíciou! 

Druhou podmierurou skutočného festi
valu je jeho národnost a zároveň medzi
národnost, ktorá vyplýva z dialektickej 
vä2by národného p rínosu do svetovej 
lrul.túry a vkladu zahraničnýoh umelcov 
do domácej hudobnej pokladnice. Fíni 
využili sveto2n1ámosť Sibeliovej hudby a 
sÚSitredi[i sa na pred;vedenie jeho diel, 
pO;I:.núc všetkými symfóniami cez symfo
nické básne, prekrásne piesne, koncert
né a oratoriálne skladby a kon<:'iac ukáž
kami komoonej tvorby. Zo slovenských 
súčasných SlkJ.,adateiov n emá zartiai žia
den taik.é "svetové" me no ako Sibelius 
- ale to je vzhladom na ich vek pri-
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tívnu kuLtúrnu politiku, ktorá by sa 
nebálla vstúpiť do otvorenej výmeny n á
zorov o umeleokýoh h:odnot;;Lch a tenden
ciáeih. Budeme apatrn!oky yyčkávať a vý
vm pôjde s nami alebo bez inás ďalej. 

O. Elschek 

• SIBELIOVE 
TÝŽDNE 1965 

r.odzené a pre koncepciu domáceho fes
tivalu doikonale VÝhodnejšie (sústredenie 
sa na odkruz jedného a utora vždy prináša · 
svojou monotematičnosťou nebezpečie 
jednotvávnosti): máme predsa v iac skla
daterov starších i mladších, ktorých 
sklladby znesú p or ovnanie i s "akrib ova
nými" súčasný·mi tvorcami hudobného 
trendu. Uvádzanie Moyzesových diel 
v :mhraničí už v tridsiatyoh rolmch, pre
nikanie Suchoňových orchestrálných 
sklladieb na európske koncertné pódiá 
v rokooh št)'tľddsiatych, rozmnožené ús
p echmi jeho opier od začia1Jku päťde
siatych rokov, v poslednom čase s~e 
častejšie predvázanie Ctk..l{eroVÝch dtel 
v zahraničí (kde dokonca niektoré z nioh 
mali svoju prvú premiéru vôbec) a čoraz 
väčšie množstvo predvedení slovenských 
skladieb vrátane najmladšej slcladateľ
,skej generácie za hranicami našej vlasti 
- to všetko sú nesporné úspechy, ktoré 
by bolo t reba využiť a vhodným spôso
bom umocniť. Prečo nepozvat napr. Karla 
Bohma dirigovať k oncert :oo Suchoňových 
diel, Jánosa Ferencsika moy.zesovský a 
c.ik!k:erovský pl'ogram, Andr zeJa Markow
ského pro~am našej skladateľskej avant
gardy atď.? Možno niekto namietne, že 
je to ilúzia veď t íto a im podobní umel
ci sú vo ~vete "na roztrhanie". No na 
tohoročných SibelioVÝoh týždňooh yystu
poval Karaja:n s berlinskymi filharmo
nilkmi, G. S2e1l s alevelandskýlffi sym
:f.oniokým ~ohestrom, Orunandy, Nhlsson 
- hvie~da temer všetkých operných sve
tových scén - D. Oistrach, J. Browning 
(jeden z najlepších ameriakýoh klavi
ristov), švédske Frydénovo kvarteto, 
v opere hostovali sólisti milánskej Scaly 
a rímskej opery, ba niekoľko večerov 
bolo yyhradenýdh Western Theatre Bal
letu z Londýna ... Isteže je na to potreb
né dlhodobé plánovanie - ale skutočný 
fesbival sa bez neho n ezaobíde! 

Pravda n apokon tažisko festivalu. vždy 
musí sp~čivat na domácich súboroch a 
sólistoch. Ich sily treba však zmobilizo
vať rozumným časovým rozvrhom skú
šok a vzájomným súťažením podporovať 

dosiahnu tie špičky ich štandardu, ba -
ak tak možno povedať - viest ich k pre
konávaniru seba! V Helsinkách som bol 
svedkom ·takej.to zdravej rivality medzi 
mestským symfoniokým órchestrom a 
orchestrom fínskeho rozhl asu. Hoci prVÝ 
z nioh má lepšie kádre, vypäli sa "r oz
hlasáci"- pod Ormandym k VÝkonu, kto
rým za úrovňou bratského teleSa zaostali 
iba o vlások - keď predtým vzorne pri
pravili otvárací pro.:,ctram s Juss:im Ja
lasom. I ďalší dirigenti (Jorma Panula 
a P aavo Berglund) sú vyhranené indi
vidual~ty. Podobne je to u spevákov 
kde e~tratrieda, ktoru predsta:voval~ 
Nilsson, bola obklopená súhvezdím s íce 
o niečo menšej, predsa však výrazne 
žiarivej velkosti : Taru Valj.a);cl{a Anita 
Va.hlclti, Uslkio Vilitanen. ' 
Neodmysliteľnou súčias:tkou ozajstné

ho festi:valu musia byt premiéry diel do
~ácich skladaterov, samozrejme, starost
livo yybrané a čo najdokonalejšie ilnter
pretované. · Pri:zmajme si, že n ie všetko, 
čo doteraz u n ás v rámci brartislavských 
pokusov o festivaly zaznelo, malo pat
ričnú tvorivú a interpretačnú úroveň. 
V Hel.sinká-oh zaznelo viac noVÝch diel 
súčasnýoh fínskych sl~adateiov - Berg
mana, Kokkonena, Sallilnena, Salmen
haaru - pripravených skutočne vzorne. 
Na ilustráciu spomeniem aspoň prvo-
triedne naštudovanie Bergmanovho Cir
culu šéfdirigentom mestského symfonic
kého orchestra Jormom Panulom, h oci 
skladba pre svoju komplikovanosť je mi
mm·iadne náročným ilntenpretačným 
ori~kom (ide o mozaiku f:a~rbistých 
šlwnn na p ozadí IIDompli.kovanej ryttrnic
kej pulzáde v štýle Novej ihudby -
v ňom napokon skladá väčšina fínskych 
s'kiladateľov) a VÝkon súborov mladých 
hráčov, na jmä Pro arte moderna. P;re 
atmosféru fínskeho hudobného života, 
všemožne podporujúcu talentovaných 
tvorcov, je symptomatické, že najviac 

pr emiér na festivale mal mladý 24-ročný 
hudobný vedec a klritik Salmenhaara. 

Aj operu. treba zapojit do festivalo
vých podujatí nie formálne (ako sa to 
stalo na tohoročných BHS), ale žiadat od 
n ej prís.pevok v podobe dramaturgického 
a re.produkčného činu! V Helsinkách to 
r iešiU pomooou talianskych a anglických 
hostí, čo je pri nedostatku domácej tvor
by samozrejmé. BTatislava je však do
slova vyhňou domácej tvar'by, no v po
slednom čase V'2llliká nielen latentné, ale 
cel·kom reá:lne nebeZlpečenstvo odpočíva
nia noVÝch d iel v zásuvkách. A práve 
tieto diela (i keď nielen ony) patria do 
rámca festivalových podujatí. 

Dalo by sa pokiraoovat poukázaním na 
nevyhnu1mosť záväzného dodržiavania 
programov (J1eLstnské programy nemali 
napísané "Zmena programu vyhradená"!), 
na yyužfvanie rôznych · sál a priestorov 
(radnica, hrad a i:né) - v Helsinkách sa 
koncerty k-onali na p i a ti ch miestach 
- na aranžova nie výstav, ihudobnín, kníh 
o hudbe, gramoplatní v rámci festivalu 
a, samozrejme, na p otrebu všes-trannej 
propagácie (v h lavnom meste Fínska 
bolo Vidiet temer na všetkých reklam
ných valoooh festivalový plagát, vo VÝ
kiladnýoh skriniach obchodov boli foto
grafie Sibelia, reprodukde jeho partitúr 
dirigentov, sólistov a zahTaničných súbO.: 
rov, o sústavnej pooornosti rozhlasu, tla
če a televízte už ani nenovori:ac) -
ale to by trvalo ešte diho ·a s miestom 
v Slovenskej hudbe sú čoraz väčšie tram
poty. Isté je jedno: bez príslušného eko
nomického základu j e veľkorysá koncep
cia akéhokoľvek skutočne festivalového 
podujatia nemožná. Ale ani množstvo f i
nančných prostriedkov nie je samospasi
teľné. A ž vyhranená koncepcia a jej rea
lizácia, zabezpečená dobrou organizačnou. 
prácou., móžu vytvorit to, po čom v šetci 
túžime - reprezentatívny slovenský hu
dobný festival! Igor Vajda 

28. ftorentská hudobná jar · 
Doterajšia prítažlivosť Florentskej hu

dobnej jari nespočívala len v dobrej 
povesti dTamaturgie ;tohto festivalu 
v priebehu ktorého sa uvádzali mnohé 
priebojné a znamenite na&tudované· die
la, ale aj v mimo:r:iadnom pros.tredi Flo
rencie, neod1učiteľne spätom s festiva
lom. Nijaiký zahraničný n ávštevník si 
preto n enech á ujsť príležitost vidiet viac 

než len hudobné podujatia, aj keď tieto 
tvoria alebo by mali tvoriť hlavný mo
ment jeho záujmu a zaujatia. Zámerne 
používam kondicionáJ., pretože sa môže 
stať (a mne sa to st aLo), že hudobné 
produkcie nebu dú ekvivalentné prirodze
ného záujmu o výtvarné pamätihodnosti 
mesta. MaJ. som to nešťastie, že som bol 
sved!IDom ročníilm fesrtivalu, kwcy m.nohl 
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označujú pre jeho náplň za slabý a nie
~rí dokonca za najhorší, a:_ký _k edy vo 
Florencií za 28 rokov bol. Vsetct sa sťa
žujú na to že niet činiteľa, ktorého by 
bolo m ožné za tento neúspech brať_ n~ 
zodpovednosť. Spamínajú sa ekononu~e 
slmtoOnosti ako rozhodujúce. . A vsak 
z rozhovorov, ktoré som _ma:l s mekt_orý
mi informovanými ludmt, a zo z;Pľav. a 
kritických pr itPomienok tahan~keJ tla~e, 
som vyrozumel, že festiv~l Je v_ krtze 
nielen hospodárskej , ale aJ m:ga;m~čn;j 
a ideovej. Festival neriadi osob1tny. vy
bor (ako napr. Pražskiú jan;), ale ma h? 
v organizačnej a wneleckeJ kompetencu 
Teatro comunale. Toto div adlo s~ťou 
svojho intendanta ostalo bez ve~e.n1a a 
nový šéf ešte n ebol vymeno:vany. T ot? 
\rymenovanie_ ~ie je také. Jednoduch~. 
T:reba r ozhodnut, či to ma byť podm
kateľ alebo umelecká osobnost A pr~
tože sa v t ejto veci dajú ťažk_o rob1ť 
kompromisy, stoja a j Florenčam~ p:e~ 
zná~ou dilemou: alebo rob~t _.pneboJnU 
dramaturgiu s nekonformnyrm umelec
kými pr·oduk.cíami (to by sa . očakáv~lo 
od silnej umeleckej osobnosti), a t~ 
riskovať mížený p!ríjem . v pokladmcl, 
alebo hrať oblúbený repertoár, dostať 
naň šN:oké masy návštevníkov; a .~ 
aspoň čiastočne kryť k<aždor.očnY de~lClt. 
Pretože finančná dod;ácia festivalu št~~ 

kova opera J ohny vyhráva 4 razy~ •!?od.). 
Niečo podobné som ešte na medzmarod
nom festivale nezažil, í ked ~e~cei? tvr: 
diť, že by ekonomí~é . hlad·~s.k~ Sl ~~· 
riešenie n emohli vynutlt. Om Sl vy:n_utlll 
aj tzv. obnovené premiéry, zaradene do· 
tohoročného festivalu (Krenkovu operu , 
Monteverdiho Nešpory, Sh~esp~ovho· 
Romea a Júliu a pod.). Jedm e ta1ranska 
premiéra Britten ovej opery · Billy B~dd . 
(o ktorej píše J. Volek v. Hudobn~c? 
roohľadoch) je hodná veDkych ti:ad1cli 
fl.orentských festivalov. Pokrokova tlač · 
v Taliansku p.rávorn vyčítala festivalu ,. 
že 20. yýročie oslobodenia _Ta lianska sa
v programe n ijako neodrazllo. 

Podujatia, na lct;orýoh som sa zúčast~i~ . 
za 6 dní vo Florencii, vcelku potvrd~! 
skeptickú predpoved o tohoročnom festl
v·ale. Len dve z nich boli umelecky pln?
krvné a účinné. Bolo to predveden:e· 
Monteverdi-ho Neš.Porov v kostole S . Tn
n ita v podaní súboru P olifonica Ambro
siana pod vedením Dona G. Biellu. I ked 
je skladba trocha r:ozsiahla, jej vlastná. 
hudobná hodnota odmení trpezlivého po
sLucháča mnohými krásami a zaujíma
vosťami. Na druhom mies·te by som m e
noval predvedenie Krenkovej opery Jon
n y vyhrárva. V lexikónoch t iguruje t_?tO> 
dieJ'o ako džezová opera . Ja by som vsak 
po tomto predvedení op eru takto nena-· 
zvaL Krenek totiž velmi duchaplne yy
užil n a charekterizovanie veľk?mes-t;s'keho 
prostredia džez ako chaa.-akter~čny pro-; 
striedok situácií deja : t en ma však aJ 
celkom protichodné zložk~, ktoré zas~
využivajú výrawvé prostnedky. ume_leJ 
hudby dvadsiatych rokov. P rak!1cky 1de· 
0 kompozične velmi vydarenu prácu,.. 
pohybujúcu sa v Iínii Schrecker- Strauss 
- Pucciní, z Morých hlavne posle dne _:ne:· 
n ovaný Krenkovi veľa pomoi:ol _(nadše~y 
p rednes Talianov dokaz.oval, ze Je tu me
čo blízke duclm ich op ery). Opera b ola. 
podan:ene režírr.ovaná L. Squarzu;om . Di
rigoval B. Bar:toletti. Z? spevakov by 
som vyzdvihol R. Cesan~o _(Jonny), E . 

a mestom je mailá, · j~ schod?k. veim1 Ol
teľný a ohrozuje cele poduJa tie. 

Nerobme sí ilúzie: dnešné festivalov~ 
veľkopodniky (myslím f~tiv_<:ly, _ktore 
trvajú vyše týždňa a uvadzaJu n.aJ:pes-t: 
r ejšie žánre i formy) sú bez vydatne~ 
podpory štát~_nemys~i:erné. T,~m, ~de su 
sla!>í mecenásl, nedaJU sa .robiť za~aky. 
z tohto zorného uhla cha;pe:n (aJ _keď 
neakceptujem) anomálie, ktore u našu~ca 
vzbudzujú začudo~anie. _Fes~i~al trvá ~lee 
50 dní, ale keby ste boh dosh na festlv~ 
n apr. 26. mája t . r. a zostali vo Florencn 
7 dni, videli by ste len je:Jn~ ope:~ a 
jeden k()ll1cert . . K~~Y ste p~1šh 16. JUf.la, 
videli by ste za týzdeň l en JednO poduJa
tie : americký če-rnošský balet . Keb;v: ~te 
nim boli nadšení, mohli by .ste. ho Vl~Ie~ 
ešte t rikrá1 po sebe. Ale nic v1ac. Inymi 
slovami: tohoročný festival P.redkla~al 
zahraničnému návš.tevníkovi mekde Je
den, dva lebo aj štyri dlni voľna po sebe; 
Ale to nie je všetko. Hrubá orgam~čna 
chyba festivalu spočívala v t ?m, ze . sa 
r eprízy koncertov aleb<? . , divadelnych 
preds tavení zaradili do of1C1alneho prog
ramu festivalu, a to alebo P~ ~ebe, alebo 
v rozmanitých dňoch (Rossmtho ~traka 
zlodejka išla 4 razy, Vergova. čm~hra 
Vlčica 5 r áz, americký balet 6 raz, Kren-
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Rattí (ako Anitu ) a A. MlSCiana (~a~),. 
Hodrwtný b ol aj koncert v k??zervaton~, 
n a ktorom účinkovali t~mOJSl prof,esort.. 
z n icil by som chceol uvtes.t uceleny, ~-· 
rovnaný a premyslený prednes Specc~lho· 
Schubertovej Sonáty b mal pre klav1r _a. 
Brahm5ovu Sonátu p re violu a klavlr
v podaní d'V'ojice Bennici-Ba:so~i. . 

Ako sklamanie na mňa zapooobila u~-· 
scenácia Rossiniho opery Straka ~odeJ
k Oklrem výbornej p redohry a meko!
kÝ~h pozoruhodných čísel j~ to oper~,. 
~rá nereprezentu je vrcholnéh;o _Ro~~m;
ho. Jej slabé libreto nezachram mJaká. 

:réžia . Zhodou okoLností pr áve réžia tejto 
<Opery bola najsalbšou zložkou predve
·denia. Nielenže dielu n epomohla, ale 
svcojou neinvenčnostou a povrchnostou 
mu dost poškodila. Dozvedel som sa, že 
-dobre vycl10vané publikum Florencie 
v otvárací deň fes-tiva1u zúrivým pisko
tom vyjadrovalo svoju nevôľu nad touto 
inscenáciou, ako a j nad tým, že touto 
operou sa začfnal festivaL Opera len 
p otwdiila s-tarú poučlru, že divadlo ne
môže b yt opera nedivadelná, nech by 
prednosti zhudobnenia boli čo najlepšie. 
O poslednom predstavení, taliamkom 
musi:cale s p ovrchnou hu-dbou Morbidel
liho a s textom Melaniho, nazvaným Dia
bol v sakristii sa nebudem rozpisovať. 

Napriek tomu, že sa domáce publikum 
dobre bavilo, boli herci aj réžia ochot
nlc!ki hudobná 7!l<YŽJkla podpriemerná. P o
dotýkam, že toto preds-ta'Venie neprebie
halo v rámci festivalu. 
Tohoročný Maggío rnusicale fiorentino 

ostal môjmu pobytu v dňoch 19.-25. má
ja veľa dlžný. Ale aj domáce publikum 
je skJ.am ané a zatrpknuté z toho, čo sa 
deje s jeho slávnym festivalom v tomto 
preslávenom meste. Verme, že podnety, 
kitoré Lui'l?)i Dall~iccoola adlresoval v otv-o
ren.om liste novinám Nazíone, bud ú mat 
odozvu v stabilizovaní pomerov a v od
stránení r.oliliát'laillosti, k torá vládla okolo 
tohoročného florentského festivalu. 

Oto Ferenczy 

Festival súčasnej hudby v Berlíne 
V dňoch 15.-21. marca t . r. usporiadalo 

ministerstvo kultúry a Sväz skladateľov 
NDR v Berlíne festival súčasnej hudby. 
Na š iestich symfonických, dvoch komor
ných a dvoch piesňových koncertoch od~ 
zneli prevažne skladby významných skla
dateľov NDR, doplnené niekoľkými sklad
bami z iných socialistických krajín. Nie 
je, pravda, možné zaoberať sa každým 
z týchto koncertov osobitne; skôr je po
trebné zamyslieť sa nad niekt orými otáz
kami , ktoré z tohto festivalu vyplývajú. 

Predovšetkým základný dramaturgický 
zámer a jeho splnenie: zdalo sa nám -
a nemeckí súdruhovia to potvrdili - že 
ide skôr o generálku na skutočný festival. 
Skladatelia a kultúrni pracovníci NDR 
majú na mysli usporiadanie fes tivalov 
každý druhý rok s oveľa bohatšou účasťou 
zahraničnej, predovšetkým socialist ickej 
hudby. Tento prvý festival mal ukázať, 
akým smerom by sa m ala uberať organi
začná a dramaturgická linia festivalu, ako 
sa stavia k t akto kumulovan ej súčasnej 
t vorbe obecenst vo, skrátka, usporiadatelia 
t ýmto podujatím nadobudli potrebné skú
senosti. Neznamená to sice, že by boli 
predložili verejnosti nehotové dielo: f esti
val mal sol!dnu úroveň a vychádzal zrejme 
z tých možností, ktoré pre tento prvý krok 
nemeckí kolegovia mali. Keď listujeme 
programovým bulletinom, vidíme, že pô
vodne mal byť takmer na každom druhom 
koncerte hraný aspoň jeden zahraničný 
skladateľ, na prvých t r och koncertoch do
konca vždy dvaja. Žiaľ, hneď od začiatku 
zasiahli objektívne ťažkosti a donútili 

usporiadateľov v prvých dvoch koncert och 
meniť program. V inom prípade potom 
došlo dokonca k takej zmene programu, 
že koncert celkom vypadol z línie festi
valu : pre ochorenie nášho dirigenta B. 
Gregor a v poslednej chvíli bol zmenený 
celý koncert na beethovenovský večer -
na veľkú radosť obecenstva; pravda, bola 
z toho nemalá mrzutosť usporiadateľov 
a kritiky. Týmto krokom vypadol z festi
valu jediný programovaný čs. skladateľ 
(J. Pauer), čím bol okruh zahraničnej 
hudby opäť zúžený (predtým pre zdržanie 
materiálu vypadol jediný bulharský skla
dateľ) . Výsledne t eda bola na tomto fes
tivale zastúpená hudba sovietska (3 skla
datelia, 4 skladby), rumunská (2 sklada
telia), juhoslovanská, maďarská a poľská 

(po l skladateľovi) a, samozrejme, vzhľa
dom na dosiahnuteľnosť mat eriálov, naj
početnejšie hudba NDR. 

Uvedená štatistika sice ešt e nehovorí 
o náplni festivalu, i keď mnoho napovedá. 
Vzhľadom na orientáciu estetických názo
rov v NDR boli t u predvedené iba diela 
overené, baziru júce väčšinou na najtra
dičnejšej línii vývinu doterajšej európskej 
hudby. Nič z toho, čo inde vzrušuje hla
dinu, čo by ukazovalo s nahy po hľadaní 
nových výrazových prostriedkov (okrem 
jednej výnimky) sa tu neozvala. I v ne 
meckej hudbe boli mladí skladatelia za
stúpen! sporadicky: iba G. Hauk, G. Ko
chan a S. Kurz reprezentovali mladšiu 
skladateľskú generáciu NDR ; najmladšieho 
z programovaných skladateľov, S. Mathu-
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sa, postihol spoločný osud ~ .naším Paue
rom pri náhlom ochorení d1ngenta. 

Zdá sa , že usporiadatelia mali pri voľbe 
dramaturgie festivalu na mysli akúsi pro
tiváhu proti iným festivalom súčasnej 
hudby, kde je do popredia postavená pre
dovšetkým nová hudba, a usilovali sa vy
tvoriť fest ival konzervatívnejších .prúdov 
v súčasnej hudbe. Na to .poukazuJ~ sk_u 
točnosť že ťažiskom boh predovs etkym 
skladbÝ starších n_emeckýc~ skladateľov 
a okrem nich D. Sostakov1ca a S. Pro
kofieva, skladateľov, ktorých diela sú sy~
t ézou doterajšieh vývinových prvkov, skor 
dovršujú predošlú, ako otvárajú novú epo: 
chu. Sovietska hudba bola t eda ~astúpe_~a 
svojimi najväčšími zjavmi: JeJ m!~?sm 
generáciu r eprezentoval P1atym slaclko
vým kvartetom S. Cincadze, ktorý v svo
jom progr amovom prostredi okrem k vartet 
staršieho maďarského skladateľa F. Szabóa 
a G. Kochana najviac upútal svojou zvu
kovou fantáziou a živelnou muzikálnosťou, 
hoci nie celkom presvedčivo zvládol for
movú výstavbu a mnohé v ňom pôsobilo 
neorganicky a zbytočne. Rumunská hudba 
sa predstavila ako hudba, ktor~ ~ progra
movaných hudobných .obla~tí naJv;ac ~tavia 
na odkaze Enesca a Bartoka zdoraznova
nim folklórnych prvkov:., To síce zaisť~je 
pri prvom s t yku s ňou az frapant?-ú zau~í
mavosť, no príliš štedré rozdáva~I~ z ~eJtO 
pokladnice odkazu pre~ov veľ_mi rychlo 
znižuje krivku poslu:hácovh~ sustredenia. 
Podobnú situáciu mozno konstatovať v slá
čikovom kvartete jediného maďarského 
reprezentanta na tom~o fe~tivale, ~torým 
bol F. Szabó; jeho vyraz Je navyse eš~e 
značne závislý od hudobného mysle!na 
jeho učiteľa z. Kodálya. Prelúdium a_ fuga 
pre sláčikový. o.rchester A. ?bradov~ca tu 
reprezentovah Juhoslovansku hudbu, s~la
dateľ však prejavil iba solídnu techruckú 
erudíciu a primárnu muzikalitu, no jeho 
priliš všeobecný hudobný jazyk n~m n e-: 
mohol podať meritórny ~braz o sučasneJ 
juhoslovanske j hudbe v<_?bec: Zo ~ah5a-: 
ničnej hudby najviac zaposob1la Smutocna 
hudba W. Lutos lawského; popravde pov~
dané bola to najpôsobivejšia a najzaUJÍ
mav~jšia skladba celéh~ festiv~lu. Ob_;cen 
stvo bolo bez dychu drzané v sachu ze!e:z:
nou logikou výstavby skladby, nezvycaJ
nými krivkami vzruchov i novosťou zvu
kového materiálu. Po tejto stránke to bo!a 
jediná skladba, ktorá ukazovala nové moz
nosti hudobného výrazu. Zvláštne posta
venie tejto skladbe prep~žičiava i. ~á .sku
točnosť, že v NDR sa oflc1álne povazuJe za 
medznú možnosť prijateľných novost! h'l!
dobného jazyka: ďalšie dielo Lutoslawske
ho tu vyvoláva veľké rozpaky. 
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Pokiaľ ide o hudbu nemeckú, najviac 
lipnutia na tradíciách kla~icko-ro~anti~
kého myslenia n ájdeme prave v neJ. N~J
sviežejšie zapôsobili skladby mlady~h 
skladateľov i keď ich hudobné m y·sleme 
tým, že sa' dáva spútava.ť trad!c~ou~ _ m~ 
sklon k istej všeobecnost!, syntetlzuJuCeJ 
staršie výdobytky bez viditeľnej cesty k 
novému sam::>statnému, v konečných dô
s ledkoch možno povedať, osobnostnému 
vývinu. J e to hľadanie ~~obných P}?šiek na 
roli doterajšej hudby na sho storocia, ktoré 
ešte "zabudli" obhospodáriť veľk! skl~da
telia sta ršej generácie: Hindemith, Sos
takovič Prokofiev či Bartók a lebo Honeg
ger (v 'ovzduší t ýchto mien sa t otiž mla
dí nemeckí skladatelia s väčším či men
ším zdarom pohybujú), nie hľadanie. no
vej cesty. To platí aj o veľmi muzik~l
nom a výrazove pomerne bohatom Klavtr
nom koncerte G. Kochana (tým viac o 
jeho menej vydarených Piat~ch častiach 
pre sláč.ikové k varteto), ako aJ o vyna;há
dzavom a vďačnom koncert e pre trubku 
a orchesteŕ G. Hauka či o romanticky roz
vláčnej ale v detailoch veľmi pútave j 
Symfónii č. 2 S. ~urza. :z:o ~t~r~!ch s~la
dateľov najmladst a naJSVtezeJSÍ doJem 
vyvolal O. Gerster s vo jím rytmick~ ve~m1 
vynalie;z;avým .Koncertom pre lesny ~oh a 
orchester. Ostatné skladby len zr1edka 
(niektorým detailom) vystúpili z celkovej 
plochy solídne technicky zv}ádrtutej . výra
zovej šedivosti viac-men eJ eklektlCkého 
charakteru. 

Samozr ejme, treba predsa len od nej 
dištancovať skladby dvoch nest orov ne
m eckej hudby, totiž žijúceho P. Dessaua 
a nedávno zosnulého Hannsa Eislera. K 
nim, ako najreprezentatívn~jším zjavom 
súčasnej hudby NDR, sa upterala. predo
všetkým naša pozornost. S ľútos_tou sme 
však konštatovali, že ich spoločny symfo
nický koncert bol sklamanim. Zrejme ne
boli šťastne zvolené Variácie na Bachove 
témy, kt oré mali ako jediná sklad3a_ r e
prezentovať hudbu P. Dessaua : stylove 
nejednotný ce lok, v ktorom po dvanás!
t ónovom úvode na tóny men~. Bach (s_k~r 
demonštrácia pravidiel ako z1vá dva~~st
t ônovä hudba) s a postupne exponuJU a 
variujú tri znám e Bachove _témy, uk.~zal 
sice skladateľovu brilant nu kompoz1cnú 
t echniku a myšlienkovú ~nohotv~rnost. 
no nepresvedčil. Diskrepancia medz1 ba~o
kovým charakterom t ém a n a mnohy_ch 
miestach novoromantickým zvukovym 
prostredim, do kt orého boli s~tuované, 
neumožňovala prijateľné vyzneme. 

Rovnako problematickou sa ukázala ~e
mecká symfónia H. Eislera. Toto dielo 
je skôr cyklom vyhranene politicky 

orientovaných kantát ako· symfóniou. Na
priek tomu, že sa zdôrazňuje predovšet
kým vokálnosť v Eislerovej hudbe (a je
ho piesňové matiné to potvrdilo), ešte 
najlepšie vyzneli niektoré výlučne or 
chestrálne interlúdiá, označené ako Et u
dy pre orchest er . Vo vokálnych partiách 
azda pr íliš ustupoval t extu B. Brechta, pô
soblvého až rafinovanou primitívnosťou, 
k torý väčšinou dominoval nad hudbou; 
tá t akmer nemala čo umocňovať, text bol 
väčšinou svojbytný. No tým sá hudba sta
la iba j eho ilustráciou, takmer plagátovou, 
ktorá rezignovala na vlas tnú procesovú 
logiku. Síce možno konštatovať, že toto 
die lo sa radi k t ým nemnohým pôsobi
vejšim dielam kantátovej éry socialistic
ke j hudby, ale j eho aktuálnosť zostane 
viac v texte ako v hudbe, a teda nijakú 
s~h~d~ú c~stu nemeckej ani ostatnej so
clahstiCkeJ hudbe neukazuje. Oveľa pô
sobivejší j e Eisler v intímnom komor nom 
ovzduší sólovej piesne. Ukázalo to nedeľ
né matiné (mimoch::>dom, vedľa "beetho
venovského" koncertu najviac navštívený 
koncert festivalu). Sopranistka Ir mgard · 
Arnold s klaviristom André Asrielom ve
deli odhaliť často nečakanú krásu de
tailu, ktorý na prvý pohľad vyzeral všed
n e. Hudobné kruhy NDR s l vážia Eislera 
predovšetkým preto, lebo podľa ich mien
ky jediný vede l nájsť cestu po Schonber
govi, vedel ho prekonať. Ak sa na túto 
cestu pozriem e objektívne, musíme žiaľ 
konštatovať, že táto j eho cesta po s'chon~ 
bergovi j e cest ou od Schonberga k pre
doš lém_u stavu, a t eda že je to cesta pr o
blematická: nebrať nejaký stav na ve 
domie ešte nie je prekonaním t oho čo 
priniesol. Nesporne Hanns Eisler zna~ená 
veľa pr e súčasnú hudobnú kult úru NDR· 
ťažko ho, pravda, považovať za medzní~ 
kový zjav svetovej hudby, ako to robí 
v sprievodne j štúdii v programe k ma
tiné dr. A. Brockhaus, keď ide tak ďa
leko, že vyhlasuje: "Man hat ihm einmal 
einen .Karl Marx der Musik genannt". Je 
to hodnot enie, ktoré v konfrontácii s Eis
lerovou hudbou nevzbudzuje veľa dôvery 
k serióznosti takýchto estet ických pozícií. 

Výkonnými t elesami festivalu boli pre
dovšetkým popredné · symfonické a ko
morné t eles á NDR. V komornej hudbe má 
hudobná kultúra NDR najmä v otázke 
s úborov eš te veľa práce a starosti pred 
sebou. Nie je možné uspokojivé zrovná
vanie povedzme s našimi komornými sú
bormi: komorný štýl ako keby v posled
ných rokoch v NDR s tagnoval. z troch 

t elies dve boli na solídnej výške (sláči
kové kvarteto ErbenjQuartett a dychové 
kvinteto berl!nskeho r ozhlasového or
chestra), Roth-Quartett .zo štátnej opery 
v Drážďanoch trpel t echnickou nevyr ov
nanosťou členov a nepodal taký plastický 
výkon, na aký sme u nás zvyknutí i u prie
merných t elies . Zato orchestrálna a só
listická kultúra je na vysokej úrovni. Or
chestrom ozaj ťažko niečo vyč.ítat, hrajú 
precízne, vedia rozvinúť celú výrazovú 

· škálu predvádzaného diela. Škoda len, že 
výborný orchester berlínskej Komickej 
opery sme nemali možnosť počuť v sú
časnom program e (predviedol totiž už 
zmienený beethovenovský program). Naj
potešiteľnejším a úplne závideniahodným 
zjavom bolo vystúpenie Akademického or
chestra z Lipska, jedného z asi stovky 
amatérskych študentských orchestrov! 
Náročný program zvládol t ento orchester 
t ak, že v konkurencii popredných orchest
rov, medzi ktoré bol postavený, dobre 
obhájil s voju česť. Pravda, na jeho výkon 
n emôžeme vzťahovať profesionálne krité
riá, no krivdili by sme mu, keby sme s 
obdivom nekonštatovali, že jeho úsilie 
o presnú súhru, intonačnú čistotu a zvu
kovú plastičnosť mu väčšinou vychádza. 
Najsympatickejšie je však muzikantské 
zanietenie hry týcht o št udentov, pr e kto
r é im odpustime i drobné . n ezdary. 

VMar_cový berlínsky festival bol t eda po 
v_:9etkych stránkach zaujímavým stretnu
tlm s hudobnou kultúrou a estetikou v 
NDR, i ke~ ~.ázov Festival súčasnej hudby 
bol. ~o _ vačsme prípadov oprávnený iba 
pot1al, ~e uvedene skladby .sa časom svoj
ho vzmku datujú do súčasnej doby. Te
raz nám ostáva iba očakávanie ako sa 
tradícia be rlínskych festivalov ktorú mai 
začať, bude d'alej rozvíjať. Iste sa budú 
usporiadat elia usilovať o rozšírenie za
stúi?:nia h~dby v ostatných socialistických 
kr~Jm.; mozno, ze rozš iria azda i štýlové 
kn.té.;.tä v prospech t ých prúdov, ktoré 
na~~a v mladých radoch všade upúta
~aJU pozornosť, a zabránia vzniku mienky, 
ze Berlin je Mekkou konzervativizmu. To 
by bolo ozaj žiadúce tak z hľadiska so
cialistickej hudobnej kultúry - ktorá by 
sa tak pre dstavila n emeckej verejnosti 
oveľa š iršie a úplnejšie n ež t entoraz -, 
ako aj z hľadiska pútavost i pre domáce 
i zahraničné obecenstvo, ktorého záujem 
by mohol byť prebudený a podchytený 
práve touto šírkou. 

Juraj Pospíšil 
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MÁ SLOVO 
Beethovenova Deviata zaznela v sú

·vJ:slosti (bOhužial) už celkom obligátnej: 
·tohoročnÝ BrnenskÝ hudobný m áj sa 
:·slrončtl- Bolo by nesprav;odlivé povedať , 
.. že tohoročný festival nič nepriniesol. 

Napriklad na jar prebiehala súťaž o ja
náokovskú intet1Prétáciu, ktorá zanikla 
doltQIWa. v miestnom k;uJ.túmorn kontexte. 
Rolt čo rok zan~kajú bmenské sborové 
festivaly v bahne úplnej programovej 
anarchie. I-ste by bolo pl'os,pešrné skon
centrovať úsilie i prostriedkY len na jed
nu ak!Ciu, a to vý21!lamnú i. mimobrnen-

skY-Najlešie podujatia tohoročného hudob-
ného mája v Brne boli oslabené druho
radosťou r epertoáru. A!lld<ré Navarra hral 
na svoj·om -- inak skvelom - večere 
okrem ~ele sústredenej Regerovej Sui
ty č. 3 a mol, op. 131/3 Straussovu Sonátu 
E dur, op. 6. Sonátu arrpeggione a mol 
ad Franza Schuberta a •not<xrWkY známe 
Cajk!ovského Rokok.ové variácie. Repr:o
dukčne absolútnY koncert Státnej fil
harmónie s Massimom Frecciom 01k.rem 
Vivaldiho eoncerta in Re nepochopiteľne 

No skutOOniQSt, že okrem niek:oi:Kých zna
:menitých mter:pretačnýoh výkonov sme 
-na Brnenskom budobnmn máji nezazna
menali nič, čo by stálo za r.eč, je po:váž

~ Uv á. Brnenský festival neprestáva byt 
. odleskom Pražskej jari - lež bez praž

ských vrcJholných udalosti. Táto súvislost 
nie je veľmi lichotivá, ak vezmeme na 

· vedomie nejasnosť programovej línie 
; praXs.kýc<h jarných hudobných slávností. 

Zdá sa, že pred kaž,dým, kto chce 
v ,,IP'l'ovinčnom" meste usporiadať hudob

. ný festival, sa vynára veta vážnych pre
kážok, a to zväčša: mi.moumeleckého rám. 

zaradH n ev:k\lSile elcl.ektioké Symfonické 
scénY Gottfrieda von Einema. Filhar~ 
rnonický Jtoncert pod tak:tovltou Konstalll
tina Ujeva zachrániil suverénnY výkon 
WandY Will'komirskej v Prokofievovom 
L husi,o;vom 1.roncerte D dur, QP . 19; uve
denie Koncertu pre sláčikY od Laza;ra 
NiÍ!lrolova môžeme tolerovať l en ako zdvo
rillosmé .gesto voči <builiha:rskému hosťovi; 
Honegger.oVa Liturgi.cká bola preforsiro
vaným poňatím zmenená na nediferen
coVanú masu o hlušUjúceho hrmotu. 

. Je jasné, že čelit predovšetkým tlaku 
finančných ťažlkostí je obta:žné. Nezdá-
varn sa však, že programová nevýraznost 

: len znižuje prita:žli'vosť festivalu, a tým 
ohl'ozuje jeho aj tak malý finančnÝ efekt. 
Myslím si, že ostáva iba jedno výcho

. <fulko: defmitívne opustiť ~ogramovú 
všehochuť" a la Pražská jro: (zmaiÍ 

" . sa tým aj možnost posielať do Brna 
"lacnejších" za!hna:ničnÝch umelc.ov z Pra

: hy) a hľadať cestu k jasnej, vymedze
nej, nie priHš širokej a pritom celkom 

· vlastnej k.qncepcii. Keby brnenský fes
tW3il získal hoci úzke, vonlmj~kovo 

' skromné, ale vhodné zameranie , stúpol 
by aj jeho význam a autorita, čo by 

·o-vplyvnilo . jeho umelecké hmotné 

· p eJJSpektí vy. 
Zatiaľ sa sily \katastrofálne trieštia. 

Súčasná hudba bola zastúpená skrom
n e a jednostranne. Príležitost mala ten
toraz l en t á skladatelská línia, ktorá 
v orientácii na tradiČI!lÚ výra1io:vo-obsa
hovú ttvor.bu rozdrobuje základy r oman
tickej hudobnej reči, príp. sa usiluje 
o syntézu OOhto ,,realistiok.ého" základu 

so súčasnou hudobnou rečou. 
v KrtiNin!rovom Concer<te gross<> II sa 

.pomerne najlepšie darí syntetickému úsi
liu, ktoré sa snaží spojiť moderné prvlty 
(znejúce mäčša bartókovskY) s tradič
nou :vÝ'razJovostou; v poslednej časti sa 
už autorovi nepodarilo udržať hudobný 

Sibeliove týždne 1965 v Helsinkách (k čLánku I. Vajdu). Zábery z baletov ...._ 

Scaramouche (obr. č. 1 ) a Festivo od J. Sibelia ,....-
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prúd na úrovni syntézy, banáLne sčaso
vaný záver nie je už ani .kompromisom. 

Jaromír Pode.š>va sa trochu zbavuje 
stereotypnosti tradičnej náladomaľby 

v sonatíne pre túrbku a klavír Nezvyklé 
noci. Farebn á zvláštnosť nezvyčajného 
obsadenia môže predsa len skôr upútať 
ako epigónska hudba V . sláčikového 
kvarteta, kde už sama nástrojová sadzba 
je vážnou prek~ou pre akékoľvek 
lromp11omisn é aJ.ebo polovičaté snaženie. 

K ohoutkova melodráma Piaty živel (na 
te:xt Oldricha Mikuláška) v:v:uží\éa dode
kaJloni~é postupy. T u vzniká štýlová 
rozpor.nOiSť ~erovania celk om n ediel
nych rovŕn. Zákil.ad tejto "dodekafonic
kej" hudby tkvie v novoromantickom po
vedomí, čomu zodpovedá aj strnulé 
hrdinsko~o:slavné "ideové" zameranie cel
ku. 

Skladby Jana Ducháňa (Prelúdium a 
Toccata pre violončelo) a Vladimíra Wer
nera (Prelúdiá pre štyri lesné rohy) 
ostávajú poväčšine n a školsky eklektic
k ej úrovni. Werner sa v ie o voľačo lepšie 
a celistvejšie zmocniť materiálu a for
muje ho v neoklasicistickom duchu. 

Podistým je dobr é, že spomenutá sú
časná tvorba neostala bez povšimnutia. 
U.klazuje sa, že n ádej na úspech v kom
promisnej štýlovej oblasti "mierneho 
p okroku" majú práce so s:Hnejšou in
venci·ou· (napr. skladba Kfivinkova). Bola 
by však potrebná celkom fantastická in
vencia, aby sa prekonala estetická neutra
lita vypracovaných a rozdrobených vý
rarových stereotypov, a vynára sa otázka, 
či je to vôbec možné v rámci tej štýlovej 
oblasti, v .ktor-ej sa tieto stereotyPy zro
dili. 

Zdá sa m i to ako dokonalosť starých 
mí"tvych jazykov: keď sa naplnila po
tencionálne daná miera diferencovanosti 
a keď sa v svojej zložitosti ustálili, 
2lll1ŕtveli v statičnosti vlastnej dokonalosti 
- všetko známe bolo alebo môže byt vy
jadrené. 

Je to málo. Piňosovó dielo bolo navyše 
znehodnotené zlým predvedením: mužne 
pr-osté verše Skácela zničila rétorsky pa
tetická recitácia Milana Páska, hudobná 
zlo.ž.kla zaznela technicky správne, no bez 
spolutvor.ivého zaujatia,. ktaré je pre in
ter,pretáciu tohto tyPu hudby nevyhnutné. 

Ak má:m teda .ur.obiť resumé, musím 
s ľútosťou konštatovať, že koncepcia to
hOl·očn&ho Brnenského hudobného mája 
mala ske šivoké a dlhé krídla, no pod 
nimi sa skrýv.al iba p;op01l. 

Ja roslav Strítecký 

O prehliadke. hodnôt 
i problémoy 

I. krajská prehliadka koncertného ume·
nia, usporiadaná sekciou koncertných . 
umelcov v Brne od l. ~3. marca t . r., vy
týčila si niekoľko vážnych cieľov, ktoré 
presahujú obvyklé poslanie podobných 
akcií v oblasti hudobnej int erpretácie. 
Predovšetkým sa usilovala zrovnoprávniť 
na pôde Sväzu i mesta oblasť, ktorá na
priek všetkým ubezpečovaniam v sväzo
vom i všeobecnom živote - pokiaľ ide 
o docenenie - stále ostáva akosi poza,du. 
Nové bolo i t o, že poprednl brnenskf in
terpreti dramaturgiou vzdali hold súčasnej 
hudbe. Tak sa hudobné podujatie zmenilo 
na m alý komorný festival, kde bola ·za
stúpená komorná produkcia po·čínajúc Mu
sorgským , Mahlerom, Janáčkom až po 
St ravinského a súčasných brnenských 
autorov Ištvana a Jána Nováka. Prirodze
ne, že v tomto pr ípade nebueieme vyčftať 
interpretom absenciu diel, ktoré výraz-. 
nejšie reprezentujú nové kompozičné sme
ry. Išlo tu predsa ·le·n o prehliadku repro
dukčného umenia, a preto je lepšie, že 
vzťah interpretov k súčasnej hudbe bol 
demonštrovaný radšej na pevnejšej pôde, 
aj keď - prehliadka to potvrdila - dote-
raz dosť problematickej. . 

Z tvoi:'by orient ovanej viac na Nov ú 
hudbu . sme počuli i.ba J,.yrické skice 
Aloisa Piňosa a Ištvánov Dodeka m e1:on. 

Zastavme sa aspoň pri najpodstatnej
šlch črtách a problémoch, ktoré prehliadka 
naznačila. Predovšetkým sa potvrdilo, že 
adekvátna súčasná interpretácia spočíva 
v komplexnom dosiahnutí všetkých strá- · 
nok toho, čo všeobecne nazývame technic
kou úrovňou hry, v. ich racionálnej uvá
ženosti i kontr ole. Interpret musí stáť 
"nad mater iálom", len vtedy sa pridružia 
výrazové a št ýlové zložky, umelcov po
stoj a j eho ."os vetlenie" diela. Preto na-

. príklad tak zaujal mladý hornist a Jaroslav 
Kotulan v pozoruhodnej Hindemithovej 
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sonáte, preto vždy znova musí imponovať 
ukáznená hra manželov Lejskových, ovlá
-dajúcich naozaj široký súčasný repertoár 
~tentoraz hrali Stravinského Concerto pre 
<iva klavíry), preto sa dokázal flautista 
Oldrich Slavíček výrazne zmocniť vyslo
vene eklektickej a invenčne banálnej Woy-
1:owiczovej sonáty (Slavičkovo umenie bolo 
hodné výraznejšieho objektu). 

Do istej miery odlišne možno hodnotiť 
interpretov, ktorí si zvolili repertoár zna
menajúci typický štýlový prechod od no
voromantizmu k novšiemu vyjadrovaciemu 
jazyku. Mám na mysli predovšetkým pia
nistu Karla Janderu, ktorý sa predstavil 
IV. 'sonátou Václava Kaprála, di~lom práve 
tak podivuhodným a výrazove účinným 
.ako zložitým a slohove heterogénnym. 
V tomto diele - autorova reakcia na rok 
:1939 - je totiž kultivovaný a nevýbojný 
Kaprálov pozdnoromantický jazyk oboha
tený o nové, možno povedať, údernejšie 
.a expresívnejšie prvky. 

Ešte jeden brnenský klavirista obohatil 
·profil brnenskej prehliadky o zaujímavú 
·črtu. To, že Milan Máša, špecializovaný ja
náčkovský interpret, má k dielu moravského 
majstra hlboký vzťah, bolo všeobecne zná
me. že však osvetli v Janáčkovom C)ncerti

_ne pre klavír a komorný súbor podivuhodnú 
mozaikovitú štruktúru tak originálne čle 
nenú zo stavebných prvkov stavaných skôr 
v duchu súčasných fáz než periodického 
frázovania, to sa očakávať nedalo. Podobné 
janáčkovské .,vnuknutia" ešte stále patria 
k zriedkavým okamihom v oblasti nášho 
interpretačného umenia. Máša, za spolu
:práce sprevádzajúcich inštrumentalistov, 
zjednodušil tot iž dynamickú paletu na 
niekoľko základných odtieňov (skôr sil
nejších). Stanovil - zrejme 'intuitrvne -
.i určitú stupnicu farebných a technických 
prvkov (napr. výrazových odtieňov súhry 
.dvoch nástrojov) a pomocou týchto pro
striedkov .,pointoval'' partitúru, ktorá sa 
tak premenila na mnohovzťažný obraz ná
padne kontrastujúc! s dvoma doterajšími 
príst upmi k Janáčkovi - s citovým (zá
visí vlastne od zromantizovania) a racio
nálnym (tu ide zase skôr o suché, vecné, 
akési regerovsko- hindemithovské poňatie). 
Mášovo riešenie je riešením vyššieho rádu 
.a spolu s niekoľkými ďalší_mi výkonmi 
(nedávne Waldhansovo poňatie Symfoniet-
1:y) dáva tušiť, že i janáčkovská interpre
-tácia je vývojaschopnou oblasťou. 

Mohli by sme sa ešte zmieniť o mnohých 
ďalších výkonoch - o pomerne adekvät
nom poňati Ištvanovej sonáty huslistom 
A. Moravcom, o možnosti ďalšieho štýlo
vého vypracovania Novákovho Capriccia 
pre violončelo a klavír čelistom Kopeč
ným, o spornom podani Kartiniek zrejme 
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indisponovaným klaviristom J. Ermlom 
alebo o iste j stagnácii speváckych výkonov 
(čo do precíznosti najlepšia bola B. Sy
kavá v Brittenových sonetoch). Upozor
ňujem však ešte na iný zauj ímavý prob
lém - na vývoj ponímania diel B. Martinu. 
Ani u tohto zdanlivo m álo konfliktného 
autora nie je ľahké interpretačne sa 
zmocniť diela. Spravidla sa nepodarí vy
stihnúť adekvátne dynamické napätie me
dzi tradičným, skoro dvoi'ákovským zá
kladom jeho hudby a medzi virtuóznou 
ľahkosťou, koncentrovanosťou a krehkos
ťou štruktúry, v ktorej je Martinu dedi
čom .,francúzskeho" prúdu európskej mo
derny. Janáčkovcom vo výborne zahranom 
V. husľovom kvartete sa podarilo do
siahnuť túto rovnováhu len v niekoľkých 
častiach a B. Heran v II. čelovej sonáte 
tiež akcentoval skôr robustný český mu
zikantský základ, ktorý, pravda, zďaleka 
(a práve v tomto diele) nevytvára celého 
Martinu . 
Hŕstku problémov nadhodených brnen

skou prehliadkou uzatvárame konštatova
nlm, že nový duch prehliadky je niečím 
nesmierne zdravým nielen pre vlastnú 
reprodukčnú oblasť, ale aj preto, že umož
ňuje nezaujaté diskusie o interpretačných 
problémoch. Tento neetický prines je azda 
z hľadiska ďalšieho rozvoja interpretač
ného umenia a jeho t eórie vôbec tým naj
cennejším, čo prehliadka priniesla. 

Jii'í Fukač 

Sborovy festival Brno 1965 
V dňoch 3.-11. apríla t. r. sa v Brne 

v rámci 20. výtročia oslobod enia CSR 
konal uvedený festival už po šiesty raz. 
Preto sa dm.maturgicky z.amerol na sú
časnú domácu tvOI"bu, a to na tvorbu 
práve spomenutého dvadsatročia. Slo te
da najmä o akcentovanie tých sboro;vých 
diel, ktaré už boli koncertne preverené, 
hoci však niektoré diela zameli aj novo. 
Túto programovú požiadavku, pochopi
teľne, nesplnili zahraničné súbory, ktoré 
bo1i na festWale zastúpené Belehradský
mi madlligalistami (V. Ilíč - združenie 
údajne prevml kJrátko pred zájazdom) 
a Pionierskym sborom z bulhaJrského 
Tolbuchial.a (Z. Medn~.arov). Oba súbory 
pnišli s prevažne domácou tvorbou, čo 
j e pochopiteľné. To1buchLnský súbor je 
mladý, nedal sa teda očakávať nijaký 
zá::?Jrak. Jeho výkon odpovedal predpo
kladu. Z:alt.o Belehiradski madrigalisti, kto
ri nedáVl!lo získali prvenstvo v sútažiaoh 
v Arezze a L l:aangol:lene, očakávanie 
:z~nafue sklamali . P .redovšetkým neboli 
vôbec komorní (je ich 40), ba naopak, 

.ic'h hlasová kultúra oola s labá, často 
<li:stonova1i. 

Z ?ašich súborov sa na festivale zú
-častmlo desať: Brnenský vysokoškolský 
sboc JP. Rezníč~ a L. Mátl), ktorý 
zaslroc1l za ocl:mek!nutý budapeštiansky 
sbor (?ed<;_JStatok financií!) p odal svoj 
o.bvyik.Jy vykon i program. Detský sbor 
~Iadosť ( J. Dost>.aUk), ktorý sa s uvede
nyun VJ75•Cikoškalským sborom zúčastnil 
na kancarte! d?pl~ac sVlOj pôvodný pro
gra.m za chybaJUCich Buda.pešťanov uká
zal, čoh? vš~ého je detský sboir 'v re
PTodukcu no~ch skladieb schopný; bo
lo to však uz na okraji jeho sn. Br
nenské ž~é zdTUženie Krásnohorská 
(K. Hlr:add) prekvapilo zlepšenou zvuko
vosťou, majúc takticky zvolený prog,ram. 
Mm:_av~ (J. Vese1ka) spieval tentoraz 
p;rvykJrat verejne (mimo JAMU); dir-i
govel z~stupca di;igenta J. Remrček. 
V~kcm suboru bol standard.ný. Moravské 
učtte!ky (A. Veselý) m ali príliš expre
sívny pre_dnes; liberecký Ješted (J. Paz
-clerJ:a) spieval lepšie na predchádzajúcom 
fes~1valovo~ koncerte. Bratislavský Det
sky. sb?r pn ZDS ( J . Klocháň) sa pred
~tav.il _Jednoduch~, sympatli.ckým preja
J·Svom, poloprof~I?TI~lny súbor Lúčnica 
~ · Klimo)_ b~ priJaty s veľkým us.poko
Jen!m, _naJma Jeho ženská sekcia. Fil
harmorucký sbor Beseda brnenská (Zb 
Mrlros? spoluúč.jnik!oval tentoraz so Stát~ 
nou filharmóniou Brno na záverečnom 
koncerte, kde zamela premiéra kantátv 
Z. Blažeka Domov a Hymnus A D • 
vák Ak · vo-r_ a_. sa o otvárac-om kioncerte profe-
SionaJ;l~o speváckeho sbo.ru Slov. fil
~ail1.moa:Ie (J. M. Dobrodiiilský) 21mieňu~ 
~ern az na konci, oobim tak preto že 
slo o konc~ ~elkom výnimočný (na
pokon, profem?Ua1ny súbor spieval na br
nens~ych festiJValDoh, orienrtovaný len na 
.amaterske združenia tentoraz Ý klr ' t) . . • po prv -

a ' ?" reprodukc.Ju excelentnú, 0 diri-
gentsky vyJro~, V: ktorom Dobrodinský 
pod.al vzor vsellky.m festivalovým sboc
rnaJstrom. 

nens:k~ ~es?vale končil ľútosťou nad 
Jeho fmancnyun zabezpečením. mohlo by 
sa to ~ho roku zase opakovať. Za toh to 
stavu ~:;s-ak. _keď z:apr. zahranlčné súbory 
~, mazu Zl;'častruť na festivale len na 
z~ade ·~ecrP"-:oc1ty s čs. súbormi (t. j. 
mrmo p;n~meJ možmooti. usporiadateľa) 
keď ;temozno uskutočniť pred šiestimi 
lľdlcrm _:vytýčenú interpretačnú sútaž (oo 
bola povodná myšlienka festivalu spolu 
so ~kil~date!Sikou sútafuu - porovnaj vy
.t laceny ~g.r~ prv_éh.o festivalu!), a to 
pre nemomosť JeJ zaistenia z festivalové
ll? lron ta (cestovné, ubytovanie, stravné 
~l~ko~o sf?vi~ !udi a tiež ceny), a tak
tiez n1e sutaž skladateľskú _ teda za 
tohto nevábneho st·avu treba sa zamyslieť 
~ad zmyslom eventuálnyoh budúCich fes
tivalov. Pravda už sám fakt us...."_,.. d . 
-~'~- . . ' · ...-~Ia ania 
'u::>:>tWaJlu ma SVOj VÝI2lila!l'Il n""' nasv· 
mal ' "- , .-~ u ne-

, u s'":"''?Vlf obec; lenže to by bol cieľ 
malo ~~:ocnr. Ak nemožno teda real.izo
vel-at _vyss1e_ zarner:y, ktoré boli inšpiráciou 
c eJ ~estívaloveJ myšlienky už od r 
l960, Čl presnejšie ešte skôr, p otom z~ 
daneho s~a;vu by azda n eškooilo prechod
ne usponadať festivaly len každý druhý 
rok, a ~ s Pozmenenou koncepciou. Ak 
má. tohz Sborový festivaJ. Bmo splniť 
SVOJe poslanie, t. j. st at s a k o l b i š
to~ sbo;r_ovej replľodukci.e (na 
r~diel od Jihlavskýoh festivalov ktoré 
su zase 21amer.ané na no v ú s b ~ r o v ú . ! Yo rb u),_ ak sa teda m á stať veľkory-
ym Po::JniikDm, nem oŽ!no tak robiť bez 

ekononuoky zaistenej bázy. 

Zdenek Zouhar 

_z nový-ch skladieb festi'V18.lu (ako som 
uz p~ved-al, t: r. šlo v podstate o retro
spektryu) zvlašt zaujali Citácie I. Parí
~- Sučasne s · koncertmi (8) opät pre
~tehal v Brne_ dirigentský ku.rz, v kto
!l'om prednášali lekJtor:i.: Plavec Ste dr oň 
:lažek, Fedor, Doboodiin~ký, H~adil, Mr~ 

os, Cotek, Eben, Zouhar. Napokon tre
tou zložkou festivalu bola výstava 20 
orol_mv b:mr.e<nSkých speváckych sborov·:· _ 
Rri~~á _ná:vštev:nost koncertov bola ~i 
~8 1o, ~o me Je naJmenej, ale napr. práve 
:~::. ~oncert mal žalostne málo pos.Ju-

V priebehu mesiaca maJa sa v brotis
[avs.lrom r~,!'Ilase predvádzali mnohé 
hudobné ukážky, s ktorý!mä sa stretáva
me na_ koncertných pódiách len miedka
v?· M~ na mysJi uvádZ8111ie komornej 
P1~ňoVeJ a symfOJ'lickej tvorby vďak~ 
stale s.a obnovujúcemu ll'02lhlasovému ar
chivu. T~~o .skutočnost ma však celkom 
neuspcxk;o.l'lla z nasledujúcich dôvodov· 

J e všeobecne známe, že už dávnejšie .sa 
~edome hľad~jú ~esty k posJ.ucháčov,i

udohnému la:tkovJ farmou popularizácJ.e 
Ak sa referát 0 predohád:zajúoom bJ"-
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hudobných programov, ktoo.-é v podstate 
vyvierajú z oveľa náročnejších umelec
kých a tvorivých ambícii jednotlivých 
autorov, či už vo sfére tematických pro
gramov alebo výlučne prQgra.mov hudob
ných. Nie je mi však známe, či zostavo
vatelia týchto programov vychádzajú i z 
určitej zámemej adresnosti, pretože ne
pvedpo:kladám, že napr. Prelúdium pre 
komorný orchester Boles2llava Szabelské
ho a lebo I. suita z baletu Ondi:ne Ha nsa 
Wernera He:nzeho z nočného koncertu 
dňa 20. V. by mali byť určené len pre 
úzky o~ruh "vyvolených" poslucháčov. 
(Uvádzaný príklad je jedným z mnohých 
ukážok tvorby 20. st.) Prečo vyvolených? 
P.re.tože bez a k c e p t o v a n i a f u n k -
c i e h o v o r e n é h o slova, ktorému by 
sa v hudobných .programoch mala dat 
väčšia prLleži·tosf - s tfm súvisí i výber 
vh odného komentátora - sa bude zdaf 
tvorba Boleszlava Szabelského a Hansa 
Wernera Henzeho v uvedenoon prípade 
nezajímavá, lebo dielo a osobnost napr. 
Henzeho, krorý spája dodekafonický sloh 
s kantabilný:mi prvkami romantického 
charakteru, bez deiavedomého výchov
ného podania sa bude .zdať hudobnému 
ilalikovi natoľko náročná, že nakOilliec sa 
preňho stane celkom zbytúČnou zále
ži'OOsfou. Ak prirátame k tomu vysielací 
čas 23.00 hod., už sa tu nedá predpokla
dať ani mtnimálna schopnost umelecké
ho V'Illma:nia. Nevyužiť funkciu hovore
n ého slova v servírovaní umelecky ná
ročných hudobných programov znamená 
neprejavit sn a hu o poľlozumenie pre toho 
poslucháča, ktorý bez ne:ho nikdy ne
vnikne a neocení vnútornú hodnotu diela . 
Aspoň kJrátka textová príloha by bola 

dopomohla k pútavosti piesňovej t vorby 
francúzStkych impresionistov Debussyho 
a Ravela dňa 13. mája. Rrecíznejšou pri
pravenosťoo relác.ie by sa v nej zaiste 
nebolo zabudlo na illustrádu umeleckého 
profilu Dietriclla F'i.schera-Dieskaua. 
VZOirný typ relácie sme si mali momost 
vypočuť dňa 27. mája s textoVQu prílohou 
Petra Kolma111a. Išlo o ukážky nahrávok 
elektronickej hudby z 3 európskych štú
dií: experimentálneho • štúdia Poľského 
rozhlasu vo Varšave - Andrzej Dobro
iVolski : Hudba pre magnetofónový pás 
č. I, štúdia hudobnej funológie Talian
skeho rozhlasu v Miláne - Gi.no Mari
nuczi.: Traie1rtloria, Ltúgi Nono: Omaggio 
a Emillio Vedova - a z elektrOIIliokého 
štúdia Západonemeckého r~h'lasu v K o
líne nad Rýnom - Krurl-Heíiinz Stockhau
sen: · Kontaikty. Skoda. že tento (dúfame, 
že n ie ojedinelý) typ relácie nachádza 
svoje časové zaradenie až o 23,00 hod. 
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Myšlienka oboznámiC poslucháčov s prob
lematikou elektrornckej hudby by si za
iste zaslúžila tematické nadväzovanie 
napr. vo forme CY'k!lických relácií. 

Ak sa spätne zamyslíme nad mnoho
;tvá.Tnostou programových žánrov, s uzna
ním treba kvitovať vysielanie krátkej 
~reportáže so zábermi generá lnej skúšky 
SND z novonaštudovanej Suchoňovej 
opery K.J;útňava. Hooi vyhovova:la náplň 
Hudobného 2JI)ravodajstva, v ktorom sa 
vyčerpávajú_cim pôsobom podali informá
cie z Pražskej jari 1965 ·prostredníctvom 
dr. Václava Hol2lkneahta, i tak si myslím, 
že v budúcnosti by sa maJi viac vyzdviho
vať kultúrne udalosti mesta Bratislavy. 
V súv.islostň. s touto problematikou vidím 
riešenie v užšej spolupráci napr. rozhla
su s operou SND, čo by nevylučovalo i 
občasné vysielanie priamych prenosov 
premiérových opier najmä pre tých po
slucháčov, ktorí sú odkázani "len" na 
lľo2lhlasové s.pros.tredkovanie kultúrnych 
udalos•tí. Pokiaľ ide o sprostredkovanie 
záberov z koncertných pódlii, tentor az 
sme mali možnosť sledovať dňa 26. V. 
p1iamy prenos koncertu Rražskej hudob
nej jari dňa 25. mája, keď sa uskutoč
ni:la premiéra Suohoňovej Fantázie pre 
.Jclavír a orchester v interpretácii KláTy 
Havlí~ovej a SF. Nevyužitú príležitost 
však vidím v nezaradení prog!ľamu relá
cie Zábery z festiiValu súčasíl1ej hudby 
v Donaueschingene 1964 dňa 23. mája, 
v čase od 19,30-20,00 hod., ktocá odznela 
na stall1ici Ceskaslovensko II, kým Bra
tislava vyplňovala časovú medzeru v tom 
istom vysielacom termme tanečnou hud
bou Cs. ~ozhlasu v Bratislave. 

24. mája od 22,15 hod. do 23,15 hod. 
sa vysielaJa Telácia auto.vky Zdenky Ber
ná:thovej Nicola Paganini. Zdá sa, že 
problematika nie vždy vhodného časo
vého r ozvrhnutia jednotlivý.ch typov hu
dobnovzdeláva.cích relácií je ešte stále 
akú tmym zjavom. Osobne s i mysJ.ím, že 
t ento typ relácie už vzhľadom na svoju 
osobitnú náplň a formu spraoo;vania je 
bližší napr . . pia~kovému popoludňajšiemu 
teDminu od 16,00 hod., v ktorom od 14. 
mája prebiehajú r eprízy relácií z cyklu 
Básne v tónoch, kde odznela napriklad 
i relácia tej istej autorky dňa 21. mája 
s názvom VÍit Nejedlý - skJ.adatei-kiomu -
nista. · 

Z oblasti tanečnej a džez;ovej hudby, 
o ktorú niet v našom rozhlase núdze, 
uvádzam ako najpozoruhodnejšiu reláciu 
mesiaca páSIIno Igor.a Wasserbergera 
Z-o sveta džezu, v ktorej išlo o .priblíženie 
umeleckých profi·1ov in terpretov FJ1ly 
Flitzgeraldovej a Louisa A.rmsltrOillga. 

SVQj účel spfňajú i pútavou f~rmou spra
~va:né hudobnosloW~é pásma s autentic
k:rrm hudobnofolk.lórnymi uk ' vk . kto 
Te redakčne . . , az anu, -
Da!r:ina Laš~·~Yt1JU Ondrej Demo a 

sa stretla nielen u nás al . 
ničf. Je to totiž , e aJ_ v zahra-

. . po dlho..'!! case prvý 
serwzny pokus o zr~·k"~I·e h dn . · d · ., """ o overných 

h . ova. Da:lo by sa vždy zno-
vu ovont o umelecky' ch " "'·'-'~- h , sa ko št tu· • Z<W.~vr>.vC , ktore 

~. aJov o miesrte jednot livých druh 
zanrov hudb á . orv a 
v· tk, ~ v z UJ moch príslušníkov 

n a JU v súvislosti s reláci · 
Opona sa zdvih}ia (19 máJ·a ahnu 

S: . ych vrstrev našej spoločnosti p 
neJšie: prvá práca, ktorá -· !ľE:;s
ka:nie spoľahli vy' ch .d . sa sna~l o Zis-st ' h · z mno o-

r a:nne o diela Igora Sflr.avi:ns-kého "ši . . u aJov a 0 wh pn· 
o [y!ľidkú operu Slávi-k v Podaní s~ Q 

~.c~::a. f~cú2lSke:ho rozhlasu). Myslí~ 
citlivejŠ!C: falk~~ sa dotkla ~ektorých 
lacej r ozhLasove. ov progr;amoveJ a vys!ie
to alm úpn· . 1 atnnosfe;ry, pochopí sa 

mer atnu mterpretáciu V t·om . d. -
napr v ,."....,.O"''"' ·~~ · . ?1. Je voz Iel 

· .......... .. ....... 1 s ve,.".ou ·sk 
fkc_iou_ bratislavského rozhlas~éh~m~~~ 

mna snaha po dokon l "š majSftrovstve v kcmkl'éti . .. a eJ OJn 
\Vysielacieho v1ru . zacu prog•ramovo

. su Jednotlivých relácií. 

odick~~ kabinetu z roku 1962 k . 
sice PĽt~lesl~ zaujímavé výsledky , no t:a 
to .neb<?h pnmerane inte:rpretova r{é a zve
.reJnene (oklrem štúdie J Cab ~
na:r·, k b , · ana v NoVI-s om s• •orUiku) Karbu . kéh sanova á · sie o a Ka-
mov PoC::a!c~ nadhodila mnoho problé
a pr'oced . I e o ~e~ológiu i techniky 
s ledkov. u~~~b~ť aJ 0 mte:m·etáciu vý
na to t · sa týnuto otázk·a mi 
konšta:~at miesteň nemožno, treba však 
skurnu i zá aspo to, že výsledky vý
všellk , ve.ry autorov pla tia predo
ra ve ~~ pre ~omez:y v čechách a na Ma
nu ~2lo~ mali k dispozícii reprezentatív
natortlro . . Sondy zo Slovenska neboli 

Edita Hartmanová 

Offen bachova op t -
( l 5 ) S h ň are a Par fzSiky život · · , u c o ova Sy f · 
(17. 5 ) a skv , . B m ometta rustica 
. · e"e ulvovo pod..,~ · k l VIrnych diel Li· ta ~.Ie a-

"-· . . . sz a Scarlattiho (6 5 ) 
vvonh naJsilnejšie Zážitky . k . . 
bého májového televfzn.~~a ~ost cha
Recitarl holandskej k lav:iristky pTogramO u. 
deo den w· · . . oas n
o ne}akú tJJnpg~~'~karadili, pr ezieravo 

• d . 0 
u.uaaJ u skor, ako boJ 

:.~~í~~~a~t-~Ý, čím obrali mnohých 
ký záži tak a ~o. v okh?<;~notný umelec-

Ieprezentatfv:ne aby na ich á 
~~~~á b?J~ možné <robiť ~všeobecnenia (~~ 

CI~. ~.e Slovensko nepla tí veta 
,,.h~omka JIŽ nemá to Postaven' . k 

. a o n tický komellltár 
Inač bol OS•tatný · 

z osvedčených . . progT~. Ziostavený 
a .L Strur, :paSlem pesmčiek a revu! 
h a " ~-ale jaré" a n epr:iniesou d 

romady mc nOIVé. o-

Ivan Marton 

.Vladimír Ka rbusický-Jarosla v Kasan· 
V:zkum SO~ča~né hudebnosti, hudebníh~ 
v usu a záJmu v roce 1963 a ·eh , 
~Iedky. Studijn í oddiHení Ceskosl~ve~s~: 

o rozhlasu Praha 1964• 

"kF~iedrich ~lausmeier: Jugend und Mu
-sl 1m techn1schen z •talt 
-senta tive B f ~~ er. Eine reprä-

e ragung In einer w -~'l ts chen Grosstadt H B . es .. eu -
Boun 1963. . • OUVIer u. Co. Verlag, 

My ľ v 

PI"<lm.~ 1~·t ze ~ca dr. Kar~usického a 
'""'~ h. · ll1a znamena v našich 
..-~ueroc udalost presah · • · 

ve vyzkumu oŠamkovev" . d k l Ja o 
á · - Je na sa tu 

~vn vah staršie údaje, k toré Samko 
Zis. al na Slovensku v obdobi II svetovej 
•VbOJTIY, so súčasnými českými · pom · 

ez toho, že by sa dal ermi 
2lr·ov~~teľ;nost oboch obl:sttr~~~!:dat 
teraJSle udaje z Ciech a M ' n _sa 
~=ikypre celé Slovensko,~~;' 0~~~~~ 

v 'POslednom období skôr 
v~ástla, než .P~klesla - potvrdzuje to 
po et ha!rmomk a rov na ĽSU) To . 
r odzen - v · , pn. š be, nezn.runena, ze práca neprináša 
l v eo ec:ne platné zistenia. Za všetky by 
~om tá odcitoval aspoň konštatov-anie že 

"o . Z:~ s·rozumiteinosti umení na~osto 
netkvz Jadro problému v ne jaky' ch n/ 
v.ratech" ke kl ik • •. " a-as um c 1 romantikum 
~~ul~~- ~~Y t ~e sk1ada~elé nutili do 

od , 1~ onťi. (napr. ope•retnlch 
ap .),v nybrz že jádil'o problému tkvi 
ve vzelání šilrokýcll mas" ( t 
Karbusic'ký K . v s r. 82- 83). 
-d . . a asa:n tiez konk!rétnymi 
u a]ml ~'Vlrdi1i závislosť vztahu k hud
be ~ Čliiliteľa spoločenského POStaiV . 
v našich podm · ~~ •~-oh en1a, 
V2lde1a . 1=-':""' určovaného hlavne 
náz n;m. V':ľ.nu ~omhodný je aj ich 

. or, ~e !,zp~vnost Je i v dnešcr:~ť tech
m~ké cr;whsaci potencionálne steJ"ná . k 
asr byla v nekrd •ví • Ja o 
stred' vak v e~s m folklórním pro-

l, avs 2llllell.l!ly se jej! foi"my" znovuzrocten · č . UJucu rámec 
sociológie pe:.".._edsJro:siovenskej hudobnej 

• v•vtL · ZUJe to hlas, S akým 
.P!ráca Karbusického Ir · ti v .. č.. , a ~asa:na má opro 

dlruha sme vyskumnýoh projektov toh~ 
, u prednosť v tom, že - u nás po 
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. takomto r ozsahu - pri inter-
~;\~ ~ť;vala postoje ľu;ii . po konfTon= 

. . ukážkami nahranynu na magne 
tácn s . á I keď k výberu ukážok tofónovy P s. t ·-
. k metodike interview momo ma ?ri 1 

. k ·e takýto spôsob inte.rv1ev.; 
:~~~lie J spoľahlivejší ako 0obv~~ ,rozhovor alebo, anketa, I:_~ ~~:Sl~nia 
s veľmi vysokym percenuvu• . ' 
zarvineného neznalosťou obsahu hudob-
ných termínov. . 

1 
· 

Stúdia západone~eckého muziko o~~ 
F1riedricha Klausm e1era vych~za ~~ 
lučne z dotazníkov, no farnnula~lOU o a
zok vedela do značrnej mier~ ehmmoyat 
nedostatky tej,to výsku mneJ proc~ury 
vhodnou formuláciou otázok. Je~o uloha 
bola zjednodušená i tým, že skumal po-

h~~o-génnu vzorku: k oUnskych m erne -~~u • v ' Vo ak 
tredoškolákov (vyššie rocmky) a Zl- ov 
~čňovských škôl. K lausmeier sledo~al 

.. T počet t!Mzovateľov ako Karbusic
~ýc; Kasan, vďaka čomu je jeho p~l:ra~ 
na miesto hudby v živote d~sPJ,evaJu_;eJ 
mlá deže JrormpleXJnejší. V zas_ad~ v~ 
treba konštatovať zho_?u f!i.edzl tym~ c~ 
v tejto súvislosti konstatUJU Karbusl~Y 
a Kasan pre českú a Klau~m~ p_;e. z::-
padonemeckú mládež. Zvlasť zava=e. Je 
zistenie e."loa:mného význ&nu masov!c~ 
komunikatívnych prostriedkoy_, _naJma 
rozhlasu, pre vytváranie a uk~Ja~~e_"hu: 
dobných po~e~"· Symp~maticke Je ~: 
konštat ovan1e, ze hu;Iobn3:' vk~s. sa • su 
b eW.e s poklesom dusevneJ -~vlty kon
centruje na ~láger (~rbus~cky a . Kt~~~ 
zistili to isté, no vyJadrili ~ ?~ 
-for muláciou - záu jem o n~-rocneJŠ:epre~ 
. h d bne' 7.,iVisí od nnery dusevneJ J'8VY U O . ~ , · lu-
aktivi,ty). Osobitnu ~ozornost Sl za<> 
huje Klausmeierov nazor, že hudba f~n-

, . e v živote mladých ľudí ak? "Dasem 
~le:ichterung". Takéto zisteru.~ Signali
zuje že i naše diskusie o vyzname . a 
funkcii h udby by boloo treba . uzem~lť: 
M konzumentov hud by napriek sVOJeJ 

aľksa · d "ferenco"anosti celkom zreteľne ve · eJ 1 ·• • · v• 

ehľadá v hudbe formu P~~V~lva Cl ~ cho<vy a aj Sll1.aha o esteticKy. zazltok 
. Ý d . t výlučná i keď na d!ruheJ strane 
~: i~é že es.t~tické kvality hud~y (v 
kladnom i zápornom) sú ~~pok!:adom 
pôsobenia :hudby. V tejto suvJSlO~tl st:o
.. všimnutie K lausmeier.ove z1steme, 
~~ z~[p~donemecká mládež nejaví abs~ 
lútne žiadny záujem o tzv. Jugenvdmus t . 

hudbu ktorá sa v nemecku uz de~ -
- o • . ý h ny' prostne-1a propaguJe ako v c ov 
~~ pre mládež. Ml_á;dež, _:ovnaJk;o ak: 
ostatné vekové a socialne kat~góne, p " 

ví hudbu ako Daseinserle1chterung uz va · " · f ke. 
v rôznych formách rekreatívneJ . un ~e 

od Ušľachtilej zábavy", čo Je opb-- " 
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•' . d po žiaľbohu, mozivo sa m á1ny pnpa , ' . .. ,...._~~á vy-
. . background mus1c , "'IM'- v . , . =~u st~reotyp počúvani~, zabranUJUCL 

kloncentroV1anému vní~anl~-. sa Klaus-
Vo s,vo jej záslužn~J praclťo aží čo· 

m eier s nemeckou dok}-~dn?S _u sn_skané· 
naj-všestrannejšie vyuzlť ud~Je Zl 

. "ckýim výskumom. Na;pnek tom';,~
en:ptn jeho prípade nemožno ll:b!ra:mt 
·~z~ resp. pochybnostiam, pok_iaľ _lde 
~ int~pretáciu štatis~ic~ýoh u~aJ?':'~ 
KlauS'IDeier napr. povazuJe za Signifl t 
kla!lltný pre postoj k hudbe _momen . 
konfesionálnej príslušnosti,. OJ?lera tá~~ 
však nie o zistenie, do ~k~J m l<;ry k.o -
k toč:nost môže ovplyvmť mtenzltu n 
~a~tu s hudbou a či vôbec. ide ? •:Prak-_-
tizu. , . h" alebo iba matrtlwvych pr í

JUClc . l " tý údaj o vie-slušníkov m!rkvr, a e o Pl'05· . . h 
rovy::maní. Nezdá sa mi na pr. an1 Jed <? .. 
u záver že zistený výrazný rozp or m e z; 
tým č~ m ládež uvádza ako h~dbu, k~oru 

.- ~í a medzi týim, čo skutocne počuv~, . 
~~mo' vysvetľovať a lm šancu p:e ro~l
janie v>kusu . Myslfm, že ide sko:r ~ o
klad neúspechu školskeJ hud_?bneJ ;ri~~~ 

a hudobne j výchovy vobec. e 
vy , naučila sa reprodukovať. reb
~fe~a o~ciálnych hudob.~ých . hoc:Lnot, n o· 
v skutočnost-i ho neakceptuJe: . d 

Ob pr áce o ktocýoh referuJeme, Je -
e ' · · vyhnutnost kon-nozn.ačne potw:dZUJU n_e. · oblasti 

k.rétneho sociálneho vyskumu v 
hudby pre praktickú činnost h~dobnu. t~cr~ 
. x:titú .. pre vedecky fundovanu k l 1
n" ·-oli~t

1

~k' · Pl"e tearetické b ádanie. Ka_r nu P . l · u l . , v • k to-
busický a Kasan ukaz~Ju, v~e napr~ 
m u že v tejto oblasti zacmam;z kmt e~ 

. . rodukova t prace, ore od·znova, v1eme _P .
1 

š·~; n-rácami 
· Oii"OVDanle s naJ ep 1 .. ~ .-· • ~u ·kými _ Kleusmeierovu totiž za 

:rú nn;ovažujem. Prvý veľký korok sm;· 
·teda UJrobHi. aj u nďás; __ ?b~ ~~t~~~ ~~ 
patrí UZJname a v a""'. . 
skum nielen potvrd!, ale aj p~prie n~e
_,....._. . ~h tvll'deni.a význarn ICh pne.ru•v~e lv ' . š! Iv 
k opníckej práce t o nezmen · 

• • 
Walter Wiora, Les quatre 

musique de Ia préhistoire ä 
tecbnique, Petite biliohéque 
ris 1963, str. 222. 

ages de la 
rere de la. 
payot, Pa-

, št ooh epochách. Wiorova praca 0 yr 
.. h db (ktorá vyšla v nemeckom 

deJm u Y á _ Dl·e ,.1·er Weltal -. · T pod n zvom •· 
OClgm a 1M "k" r 1961"v Stuttgarte) nie te:r d er us1 · . · h. -
·e ani ucelenou učebrucou hud?bneJ ~ 
~6 . . ani prehľadnou informat~v·nou pn-
rr:u~ou, ale skôr hudobn~toric~r~d uv:~ 
hou, pokusom o ce~ootny po . ultú
niekoi-kotícročrný výtvoJ hudobneJ k 

r y . Zatiaľ čo celkový trend hudobnej 
hislflorioe:rafie je ešte stále v :istom zmys
le emptrický a "alexandrijský" (t. j. sú
streďujúci sa prevažJDe na zhromažďova
nie a analy ticko-kritické spracovanie pra
me11J1ých materď.ál:ov), Wiorov zámer rtu 
smeruje skôr k synt éze. ' koncepcii a 
k vypracovaniu základnej periodizácie 
dejín hudby. 

H lavnou premisou, z ktorej Wiora vy
ohádza, je neustále zdôrazňované úsilie 
o prekonanie tradičného európeocentrts
tického omylu muzikológie 19. a čiastoč
ne i nášho storočia. Tak isto totiž ako 
politické, h ospodárske a pod. dejiny ne
možno zredukovať na dejiny · Európy, 
lľe:sp . len jej západných časti, tak i eu 
rópska hudba tvorí miestne i časove 
síce významnú, ale predsa dosť malú časť 
celkový ch dejín hud by. Wio.row univer
za.li2lmus nespočíva však len vo viac
m enej mecha:nick-om pribeTaní mimoeu
rópskych kontinentov do záujmovej sfé
cy hudobnej historiografie, ale súčasne 
p op.rJ tomto geografickom ("horizontál
nom ") uni,verzalizme sa silne uplatňuje 
aj moment univerzalizmu "vertikálneho", 

túry a zhnnutrm celého PJ.'edchádzajúce
ho vývinu: P rvú fázu tej to epochy pre
žívame práve teraz. 

Ho ci poktaľ ide o jednotUvosti Wiora 
neprináša v podstate nič nového (azda 
oklrem prvých dvoch častí) - opiera sa. 
totiž o doteraz známe výsledky bádaní 
i o svoje vlastné, ale väčšinou už inde 
publikované výskumy - predsa formu
luje niekoXko zaujímavých myšlienok a 
post:r ehov. Odlhiadnuc od tézy, že vý
voj hudby smeruje k postupnej špiri
tuali:zácíi..i, stoji napr, za povš.iomnu.tie jeho. 
náhľad, že delidlom 1- 2 a 3-4 epochy 
je noilopis, t. j. že 1- 2 epocha sú epocha
mi tradície orálnej (v šir okom zmysle),. 

t. j. požliadavka (iste nie nová) zahrnúť 
do dejín h udby aj tie oblasti, ktoré do
nedávna b oili doménou folkloristiky, resp. 
etnomu zikológie. Bo lo by však nes.práv
ne, keby sme m otiváciu takého viac
smer.ného univerzalizmu v~deli len v po-
trebe !'IOZšíriť rorný uhol. Wiora totiž, 
odvotlá:vajú sa na výskumy celostnej 
a tvarovej psychológie, je presvedčený, 
že · svetová hudobná k ul,túra spočíva na 
spoločných ( tonálnych, m elodických, ryt
mických a pod.) základoch a že to, čo 
hudobné kultúry r ô:;mych kontinentov 
a vekov spojuje a zjednocuje, je siln ejšie 
a pevnejšie než to, čo ich deli a rozlišuje. 
I keď s kométnymi dôsledkami, ktoré 
Wiora z tohto princípu vyvodzuje, m ož
no dis'l<."l.liúovat, je nesporn é, že klonečným 
2lmyslem Wiorovej snahy je hibka , kom
plexnost a konk.rébnosť poznania . 

StYII'i základné epochy dejin hudby vi
d ! W. Wiara nasledovne: 
l. Rredhistória hudobnej kultúry a jej 

"predlženie" u "primitívnycb" spoločen
stiev, r esp. v archaiokom fol'klóre až 
do súčasnosti. 

2. Hudba an tických kultúr (Sumer, 
Egypt, klasická a postklasická antika) a 
ich pakn.1ačovanie v hudobných kultúrach 
orientálnych. 

3. Západná, t. j . eUJrópska hudba od 
stredoveku; V2ll'lik vlastnej polyfónli.e, har
mónie a vel'kých foriem. 

4. Hudba v epoche technickej a prie
mys elnej, charakterizovaná vznikom viac~ 
m enej jednotnej sveto'Vej hudobnej kul-

· ký:m 3-4 obdobiami tradície písomnej. 
P.ravda, náror , že neexistuje žiadna hu
dobná te&·ia, radikálne odlišná od na
šej, že rô2ll'le nediatonické tóniny tak. 
antických, ako a j orientálnych kult úrr 
sú len špekuláciou, resp. "un chatoie
ment de coloris" (str. 109), je problema
tický, i keď sa autor odvolá .va na R.. 
Handschina. Z tohto, ako aj z iných 
prlklado:v, ktoré tu z nedostatku miesta 
n em ôžem uv.iesf, vidno, že univerzaliz
mus nie je vždy do dôsledkov domyslený. 

Hoci Wiora je svojím hla v111ým zamera
-ním etnomuzikológ, jeho úvahy o sú
časnej epoche sú v nejednom ohľade 
zaujfmavé a podnetné, najmä pokia! ide 
o isté postrehy týkajúce sa dialektiky 
dnešnej doby . WJora tu totiž miestami 
až aforisticky p oukazuje na l'ôzne proti
k iadné tendencie: na jednej swane "po
pularizácia" hudby (rozhlas, gramoplatne 
a pod.), na druhej extrémny ezoterizmus 
avantgárd ; histonizmus na jednom póle-, 
kategorická negácia celého minulého vý
v inu na druhom; volanie po maximálnej, 
slobode tvorcu - hromada rôznych záka
·zov (Žiadne terciové tlrojzVUky, opako.va
rua, nič, čo by viedl-o k traddčnej tona
lite a pod. - viď str. 186). Jeho záve
rečné, viac-menej skeptické zamyslenie 
sa nad otázkou pokroku v dej inách hud
by by si zaslúžilo Podirobnejší rozbor. 
a to tým v,iac, že ide o Pil"oblém nielen 
zau jfmavý, a le i chúlostivý. 

Hlavný význam zaujímavo a so zna
losťou vect napisanej Wiorovej knihy 
vidím predovšetkým v tom, že upozornil 
na to, že problematika koncepcie dejín 
hudby už dozrieva do štádia seriózr~ho 
lľiešenia. Iste bude načase, a by aj mar
xistická muzikológia tu povedala svoje 
slovo. Osvojenie si súčasného st-avu kon
.k;rétnych poznatkov a materialistický sve
tonázorový a metodoLogický základ by 
mohJ!i vytvorit optimálne predpoklady, že 
pôjde o príspevok, ktocý .mváži. 

Richard Ryba.rič 
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Giinter Fleiscbhauer: Etrurien und Rom. 
Musikgeschiehte in Bildern, Band U: Mu
sik des Altertums, Lieferu~g 5. :V~ 
Deutscher Verlag fiir Mustk, Letpztg 

ných ob1asti). V ysoký štandard . výtv~rz:é
ho a tl:íačiarenského spracova~na ?I"ISPl~
<Va k hodnote a príťažlivosti. teJtO vy-

bl'ká · lv znamnej pu l cre. 

1964. 

Zdá sa, že vydávanie lipských Dejl_n 
hudby v obra2lOCh predsa len nabene 
tempo. Onedlho po zväzku _venova~om 
hudobne j kultúre strurého Gre~k~, .. ~a!?e 
možmost referovať o ďalše~ publikacn ~~Jt<> 
edície. Na prvý pohľad Je prekvapuJuCe: 
že hudbe Etruskov :; R~a:n!.W venovall 
VYdavatelia taký isty z;razok. _ako hudbe 
gréckej antiky - Rimama totlz v staršom 
dejepisectve figurovali ak~ takmer amu
zik.álni. Novšie výskumy vsak v mnoho~ 
túto mienku korigovali a plne potv~d1ll 
oprávnenosť venovat .. i Etrusk;<>m a _ Rrma
noiJ.'ll samostatný zva2'íok. Tym vw.c,_ ~e 
t ento zväzok sám osebe p~tri _k naJV~
zn,amnejším a najsySitemal:ii·~eJšítx; p_:l: 
spevkam k poznaniu etruskeJ a n~keJ 
hudobnej kultúry. Jeho autor, dr. Gunter 
Fleischhauer, docent univerllity v Halle, 
ináč ZIIl.ámy prácami o G. F. Telemanno
vi sa už svojou dizertáciou o hudobnic
kych združeniach v helénsko-rimskon: sta
roveku kvalifikoval alro naslovovzatý od
bomík v tejto oblasti. Jeho nová pr~ ca 
zdá sa šíll'kou pO'hiadu a hlbkou anal~zy 
najvýznamnejšou z dQiteraz vydanych 

Jii'í Vysloužil, Hudobníci 20. storočia, 
Státne hudobné vydavateľstvo, ~ratislava 
1964, str. 458. 

Hoci sa v n adpLse Vyslouž.ilovej práce 
hovorí o knihe hudobníkov, 20. storo
čia hneď v úvode sa dozvedame, že a_u: 
tor' nemal v úmysle vypraco':'at le~ akusl 
galériu portrétov tvorcov sučas~eJ J:ud~ 
by . I šlo mu zrejme a viac - o hi~t<J:'ľlCku 
prácu, o vlastnú kon;epciu, k tora l k~ď 

. • založená na uplnom :taktograflc-tne Je . , dk . 
kom materiáli, predsa Je .v~sle om VIac-

"'Zk-ov Dejín hudby v obrazoch. I k~ď 
fua dôkladne môže zh~notiť iba špecla
l ista v oblasti starovekeJ hudby, ~osky~e 
Veľa podne:tov na pr. i histor~ov1 na&1_ch 

._ -- · .. pokmi najsta:rs1ch deJ!ll hudby, naJm~ . , 
ide o problemati~u mímov a h_lS!J."l?nov. 
Modemé bádanie totiž čoraz v~č.sml ak
centuje genetiCké vzťahy m~Zl l~h kul
túrou a činnoofu.u stredovekych splelman
n ov joculatorov a pod., č_íže_ ':'šeu~elcov, 
ku ktOiľý:m patrili i naši 1gTICl. Isty k~n
taikt medzi h elénsko--rím skymi hudob!!lk
mi a staroslovanskými igricmi mo~o, 
. rirodzene, predpokladat len hy?otemc: h nie je však VYlúčený i p~e~, ze stru:l 
Sl~vania sa v 5. storočí usadlli v . obl~stí, 
ik;úon:á ešte krátko predtým_ tv~r:la uze-

. '-~no·1·c1· r ímskeho 'IIIIliPema, teda 
lllUe na ! Ll <>.o• kl d · 

bl ti kde právom predpo a ame 
v o as. , . 1~. · ( 
dozni-evanie antickej rímskeJ ku .• ury ar-
oheo1ogické d-oklady tento p redpoklad zre
teľne potv-rdzujú). , , 

ročného samostatného štúd1a. . 
Treba pripísať k dobr~ ::utora, že Jeho 

kniha sa dobre číta, t. J. ze ~~ ~m zro
zumiteľným spôsobom traktUJU 1 P?mer
ne odťažité otázky a problémY, 1 keď 
nie vždy a všade do h1bky. Co s·a týka 
k oncepcie, látka je rozd~lená do d v?ch 
nerovnako rozsiahlych casti: p o Vl'ac: 
menej úvodných partí~ch ( "Na . konc1 
o;toročía" a ,Priekopníci moderneJ hud
by'") ktoré' sa začínajú W agnerom a 
Brahmsom, nasleduje na s1lr. 127-4_16 
y~astný výk lad skladatei~v ~o., ~toroč1a. 
Zložitý komplex hudobneJ h1stone toht~ 
storočia sa podla Vysloužila štiepi na t:rt 

. .l· čné spôsoby využitia a rozčlenenia 
"roz l , .. J t edovšet l>udobtného materialu . e o pr · -
kým ,,atonalita Arnolda Schänber~a a 
'eh ško1y" ďaleJ· mod8.lna tonalita a JO · 'L. " ' é "'lch . bl'ton~·cke' a tritamck (v ClS a p1es.ne • , , . 
iné skladobné postupy foll_clomeho po;ro-
du)" a .napokon ,,renesanc;ill ~.adobnyc? 
spôsobov starších hudobnych s~lov, naJ
mä klasicizmu" (str. 133). To s~, pocho
piteľne len tri zák1adné tenden:~e, _vlasvt
ný :liaktický vývoj je oveľa _zlozl.teJ~Í, ~o 
si koneČille i sám autor nepnam_o pnzna
va tým, že nepos-tupuje mechamcky p od-

Práca dr. Fleischhauera ma ro~ake 
usporiadanie a1ro predchádzajúce zväzkY 
Dej!n hudby v obrazoch, teda okr~ 
úvodnej štúdie a ko mentovanej obrazo~eJ 
časti aj veľmi užttočné prnohy a prehľa
dy (synoptické prehiadY dej~ Etru~kov 
a Rimanov aj ich hu~obne? kul~ury), 
mapky a zozn-am literatúrY (l z pnbuz-

ľa t e jto "schémy", ale pod.Ia sk~ada~eľ
$1\.ých skupin, začínajúc L Stravm~!m, 
kto·rého, pretože "má niek.o~ko tv:an a 
štýlov" (str. 147), sotva mozno mek~ 
za.Mrertuikovat. Po Stravinskom sa ~~.obera 
druhou viedenskou školou (Schonberg, 
Ber Webem), modernou ruskou a s?
vie!kou hudbou (tu treba Iu~ovat, ze 
Sostakovičovi venoval len tn strB:nY; 

ti ľ čo MiaSkovskému, ·Jdorý "sta:ryffil 
~~C:triookami chcel .. vyj_adiriť novú sku
točnosť" venoval paťnasobok TOZSaJ:lU), 
skladateľmi .národných škôl stredneJ a 
juhovýchodnej Európy (Bartók, Enescu, 
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Szymanowski, Ma:rti.nú, Hába) a konečne 
tzv. "západnými t~adidonalistami", kam 
p opri skladateľoch parlžskej šestk y za
raďuje aj P . Hindemitha. 

Hovoriac o nedostatkoch VySiloužilovej 
knihy, musfm spomenúť, že odhliadnuc 
od subjektívnych, a teda diskutabilných 
~odnotení (napr. "Ružový gavalier je 
JCdnou z prvých opier 20. storočia kde 
sa uplatnili klasici..zujúce .tendencie" a že 
pre hudobnú reč Mahlerových Piesni o 
mŕ.tvych deťoch "skôr je príznačný sklon 
k prekypujúcej trista:novskej C'hromatike 
a modulačnej pohyblivosti") bo.lo by prá
ci prospelo, keby autor do nej zaradil 
k~pi~Lu o tzv. experimentálnej, elektro
mckeJ, konkrétnej a pod. hudbe, bez čo
ho o braz hudobnej súčasností nemôže byť 
ú plný. 

Hoci táto informatí'V'na poznámka nemá 
za úlohu konečné hodnotenie VYše 400-
stránkovej práce - notabene v slovenči
ne je to prvá kniha ·tohto druhu - treba 
s vď~u kv1tov·ať, že VYšla a že náš 
čitateľ v nej dostáva do ruk slušný úvod 
k zauj!mavej a aktuálnej problematike. 

Richard Rybarič 

••• 
Slovenské ľudové piesne, IV. zväzok, 

piesne zapísal a hudobne zatriedil dr. 
František Poloczek, Vydavaterstvo SA V 
v Bratislave 1964. Strán 604, 83 obráz
kov. 

Autor ·zbierky predkladá v IV. zväzklu
1 

našej verejlnosti p~esňové materiály k to
ITé zís~l v rokoch 1956-1959 ;v ;rám~i ve
deckej dokumentácie shwenSikého hudob
~ého folklóru ako hlaVIllej výskumnej 
ulohy ústavu hudobnej vedy SA V v ob
ciach: Cičmany, Zuberec. Bati-zovce a 
Hrochoť. Obsahom zbieliky je celkom 
586 melódii, rozčlenených do jednotli
vých piesňových monogra fií obcí. Zbier
ku_ :repr~zentačného fo.rmátu, ako aj dob
reJ paPJ_e,r ovej kvali·ty a tlače, výrazne 
obohaouJu kresby národného umelca 
Ma'I'tina Benku na prebale a fotografie 
zo s-pomenutých obcí. V úvodnom slove 
autor h ovocl o spôsobe získavania pies
ňcwého materiálu nahrávaním na magne
tofónové pásy (.uvádza čísla pásov s ma
d:eriálm1 vo fonotéke ústavu hudobnej 
vedy SA V), rozvádza tematickosť p iesní 
a popisuje pozoru'hodných interpretov. 
Podstatnú čast venuje hudobno-šŤli."Uktu
rá1nemu rozboru piesní. úvodné slov o 
v preklade do •ruštiny, francúzštiny a 
angličtiny doplňa mapa Slovenska s vy
zmačenfm obd, z kttorých sú uverejnené 
piesne vo všetkých šty;roch zväzkoch. 

Piesňové monografie jednothvých obcí 
uvádza s•tr.učnou aharakJt erist ikou obce 
jej geografickým a historickým popis-om: 
osobitosťami il'iO života ľudu, p ozoruhod
lllOStami z materiálnej ľudovej kultúry 
a pod. Hlavnú pozornosť i tu sústre
ďuje na štrukturálnu analýzu piesňového
materiálu a z toho aspe~tu ho ·začleňuje 
do jednotlivých hudobnoštý.lových vrst iev 
a nárečových oblastí. .Osobitnú kap1to1u 
tvorí ná:rečová charakteri&tika uverejne
ných obcí z hľadiska jazykového v spra
covaní dr. Habovšti.aka. 
Tvans~ilpcie piesní svedčia o odbornej 

fundovanosti autora; o .spoľahlivých výš
k ových i metricko-rytmických zá=amoch
s vyznačením tempa, meh'ických hodnôt 
i výrazových odtieňov .. z uvedených zá
znamov nie je vša:k jasné, či spevák ale
bo sp~váci inteq>retovali piesne v tých. 
polahach , ako sú publikované či ich 
~Zapisovateľ transponoval alebo n'ie. Spev
ný materiál v monografiách autor zosku
puj«:. podľa genetických hľadísk, od naj
starszch hudobnoštýlových v.rstiev až po
najnovšie, čím sa odlišuje od predošJ.ých 
zväz~v, v ktorých sú piesne rozčlenené· 
podľa textového obsahu a s pevných prí
ležitosti. Skoda . že autor nevenuje viac· 
pozornosti piesňovému materiálu z este
tid~ého hľadiska a taklrner žiadiliU pozor
nosť inter.pretačillým zvláštnootiam. Ne
všíma si pri monografidmm· spracovaní 
techniku spevu, nezmieňuje sa o výrazo
vý;ch prositriedk.ooh interpretov, o p o
u.žlvaných výškových ·polohách pri speve, 
o t'V'orení tónov a a.-egistroch, o pomere 
zastúpení spevákov v jednotlivých hla
soch pri viachlasových spevoch a pod.,. 
ktoré sú pri znovtwžávenf piesní z hla
diska štýlovosti prednesu nepootrádateľ
né. 

Rri pohľade na piesne podiu štruktu
dlnej analýzy a ich genetického za.čle
nenia jav! sa niekoľ~ nejasností vzhľa
dom na použív anú terminológiu. Skoda 
že sa presnejšie nepridržiava novších 
terminologidcych vý.ra2lov ktoré v súčas
nej hudobnej folk:l.oristik~ majú adekvát
nejšie uplatnenie. Napr. pod typom re
citačno-trichordá1nych piesní uvádza i 
piesne b.iJtonické a tr.itxlnické (v čístlach 
228 a 230). Aj prlik:lady a melodi.cký typ 
anhemitonickej pentatoniky sú nepresved
či,vé, skôr potvrdzujú, že p entatonika 
nemá v našej piesňovej kultú!Te pev
nejší základ, že sa na konštrukcie in ých 
hudobných kultúJ> hľadajú n á.siln é prí
klady u nás. (Pozri m elódie pod číslom 
2, 2~b, 2/c, 3, 4, 5 a 6.) 

V rámci monografií jednotlivých obcí 
prináša zbierka boha~tvo piesňového ma-
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teriálu v 'reálnom svetle od najstarších 
piesňových útvarov až po najnovšie, a .to 
domáceho pôvodu i tých, ktoré zdomác
neli z iných et:nfk. V podstate je naj
hodnotnejší :materiál z predharmonických 
hudobných štýlov, roľníckej a valaskej 
kultúry. V niektorých prípadoch badať, 
že pri edičnom spracúvaní materiálov 
autor upúšťal od kritičnosti., najmä z 
hľadiska esteticko-umeleckej hodnoty 
piesní. Je paradoxné, keď v monografii 
našich írečitých obci nachádzame plagiá
ty známych česlkých piesní. Niet pochýb, 
o >tom, že sa tom spievajú, že kh .tr~ba 
evidovať a orientovať sa nimi, :no ne
.mali by sa v takýchto zbierkach publi
kovat Skôr dezorientujú, ako orientujú. 
(Pozri melódie pod číslami 527, 528, 
582, 351, 364.) . 

Zbierka je súčasne dokumentom neoby
čajne vzácneho tex,tového bohatswa pies
ni. Pod niektor:}•mi melodickými typmi 
a kh variantmi nechádzame veľa obsa
ham .roz.dielnych textov. V niekto.rých 
prípadoch vyplňajú celé strany zbierky. 
Touto textovou migrácioo sú poznačené 
predovše:likým piesne svadobné, poľné 
alebo pred muzikou. Je známe, že ľudoví 
speváci na melódiu z nie•ktorých typov 
vyspievajú naozaj neobyčajné množstvo 
textov s ~rôznorodým obsahom bez ohľa
-du na to, kedy a ako na seba nadväzujú. 
No .rovnako. sa domnievam, že by sa pri 
edičnom spracúvaní mali napr.: 
.a) pod melodický typ svadobných piesní 

zaraďovať predovšetkým piesne sva
dobné a im príbuzné, pod tY'P poľ
ných piesní texty t.rávntc, žatevné, pa
sácke a pod. Inak sa Sitáva, že jeden 
a ten istý text sa v zbierke uvádza 
aj 4-5-krát pod rôznymi melódiami. 
A tu by postačila iba po=á:mka. 

b) venovať väčšiu pozo.rnosť obsahovej 
tematike piesní. Je veľa nejasností 
i v tzv. 1mntaminácii textOIV. P:Od nie
ktorými melódiami možno nájsť príliš 
vysoký počet -strof V poradovom o=a
čení, ktoré nesvedčia o kontaminácii. 
(Po2lri texty pod číslami piesní 155i f, 
164, 165, 262/b .i ďalšie.) 
Z hľadiska obsahovej náplne textov je 

<lbyčajne vzácny ľudový humoc, ktorý 
v našicn piesňach čas,to odráža dôvtip 
.a bohatú fantáziu jej tvorcov. Dosť často 
-obsahy piesní jednotliví interpreti pozme
ňujú svojskou, neraz i vulgá.rnou fra
zeológiou. Touto si nadi spestrujú pro
g.ram v užších spoločenských kJruhoch pri 
tzv. "dobrej nálade". 

Aj tu je žiadúce oveľa citlivejšie r oz
lišovať hranicu estetična. Z tohto aspek
tu je otázne, či .v ,taJkejto 'reprezentačnej 

.346 

zbierke so širokou adrresnostou uverejňo
vať i texty, ikitoré sú . už na olrr'aji vul
gárnosti, ako ich nachádzame pod čís
lami melódii, 560, 288, 309, 36. 

V dodatlkm tohto zväzku nachádzame 
prehľadnú tabuľku piesruového materiálu 
s označením poradového čísla, názvu 
piesne, tonaLity, hudobnej foiliTIY, sylabic
kej sústavy, príležitosti, tematiky a bliž
šieho určenia tematiky. 

Mimoriadnu pozonnos:f a kladné oce
nenie si v tejto zbierke zasluhujú pre
dovšetkým "vadantologické poznámky 
textové i melodické", čo v predošlých 
zbierkach ·nenachádzame. Prinášajú : 
a) vy=ačenie textoVÝ'Ch variantov zo 

všetkých šty-Toch zväzkov, 
b) vyznačenie meloddckých variantov zo 

všetkých štyroch zväZJkov. 
VariantoLogioké po=ámky svedčia o 

veľkom úsilí a dLhodobej m.ravčej prác.i 
autora. Hoci aj v niet' nachádzame urči
té nejasnosti, budú nespome dobrou po
môckou pre umelecko-tvorivých pracov
níkov pri hľadaní materiálov, či už podľa 
obsahových tém alebo melodických ty~ 
pov. 

Moemo povedať, že IV. zväzok edície 
Slovenské ľudové piesne je úspešným 
krokom vpred, je vzácnym qbohatením 
našej hudobnoknižne:j kuLtúry, vzácnou 
reprezentačnou populárno-vedeckou zbier
kou, ktorá bude dobre rep-rezentovať 
našu piesňovú kultúru doma i mimo hra
níc našej vLasti. 

Ak zvážime, že od jej spracovania po 
vyjdenie uplynuli štyri roky, javia sa 
v nej uvedené nedostatky VYPUklejšie 
najmä z tohto časového odstupu. 

Tento zvä2lok súčasne uzatvára kapi
tolu dro:b111ých piesňových monog·rafií edí
cie, ktoré v rámci štyroch zväzkov ob
sahujú. piesiíové materiály z 27 obcí Slo
venska, s:u:márne 2505 melódií. 

úalšie zväzky edície majú byť už spra
cované vo forrrne ·regionálnych monogra
fií. Ondrej Demo 

••• 
Osterreichische Komponisten des XX. 
Jahrhunderts. 
Ban·d 1 : Erik Werba, Joseph Marx. 
Band 2: Robert Scholium, Egon Wellesz . 
Band 3: Rudolf Klein, Johann Nepo
muk David. 
ósterreichischer Bundesverlag - Os-· 

terreichische Musikzeitschrift Wien 1964. 

'1\rochu v rozpo!ľe so svojím názvom 
obmedzuje sa nová edícia, venovaná· re..: 
preze:ntantom súčasnej rakúskej hudob~ 

nej tvo11by, len na žijúcich autorov čo 
je, pri·rodzene, dosť háklivé krité;ium 
Výberu - kým sa prvé tri zväzky dostali 
·na verejnosť, Joseph Marx už nehol me
dzi živými. Azda by preto bolo bývalo 
uži•točnejšie pojať do edície profily všet
kých výmam:ných predstavJteľov rakús
kej hudby nášho storočia, tým viac, že 
napr. príslušníci druhej viedenskej ško• 
ly oveľa väčšmi ovoplyv:nili jeho tvár
n~ť než povedzme pozdnoromantický 
ly~mk Joseph Ma.rx. "Odhliadnuc od tejto 
'vyhrady, treba konštatovať, že prvé zväz
ky novej edície veľmi dob!ľe plnia zámer 
j~j i~~·CiátaN~v. Na malej .ploche (a s vy~ 
niJka)ucou vytvarnou a typografickou ú
pravou) podávajú veľmi ku1tivovaným 
ii keď prístupným spôsob01111 ucelené si~ 
luet:ky jednatliVÝoh osobností. Je pochopi
t~ľné, že jednotliví autori, sami popred
m U""eprezenil;a;nti súčasného rakúskeho hu
·c;Jobného ži:rota, náležite akcentujú to, co 
Je _pre pr1~~l toho-ktorého skladateľa naj
pnznacne)šie. U Marxa nielen jeho roz
siahlu piesiíovú tvorbu, ale · aj činnosť 
P:'dagogi~~ú .<v tr02lSiahl01111 prehľade jeho 
z~~k?v nas S1mon J urovský chýba) a ve
~Jnu .. U: ~ellesza popri kompozičnej 
mnnosti 1 Jeho kolosálne vedecké dielo 
a napdk?n u Da'Vida problémy moderné
ho ~ontrap~;ktu. Už prvé trt zväzky 
profilov rrakuskych skladateľov však sig
nali~uj.ú skutočnosť, príznaČinú pre celý 
rakusky .. ~uchovný život - od1i'V' najvý
znamne)sich osobností do cudziny. Wel
leszov odchod do emigJrácie, pravda, ne
bol dobl'ovoľný, no iste nie náhodou 
tento veľký muzikiológ 2lostal v Oxforde 
ri po s~on~ení ~I. svetJOtvej vojny, mvna.ko 
ako me Je nahodné, keď J. N. David 
t~er ,~elou svoj·O'Il tvorbou i pedago
gwkou =nosťoo sa začlenil do nemecké
ho kultúrneho kontextu. Malé Rakúsko 
~apriek svojmu vy&pelérnu kultÚi!1llemu 
s~m:dardu zrejme nemôže poskytnút op
timalne podmienky uplatnenia svojim 
tvoreD1n. Slúži mu však ku cti že sa 
k .nif!l hlás:i a v r ámci s'vojich ~ožností 
pnsp1eva- k ich populalľizáoii. 

Listujúc v prvých trx>~h pTofiloch edí
-cie rakúskych skladate~ov 20. stoU""očia 
prich~dzajú mi však na um nielen slová 
U'~~ama pre vydavateľov i autorov tejto 
~~e. Neodbytne sa mi natíska otázka 
ct ,bY, si aj naši sklada.rtelaa 20. s,toročia: 
P~n~c azda .~~áčkom a Martinu až po 
na)vy=~eJSie osobnosti zo žijúcich 
~omporustov, nezaslúžtli takéto osemde
Sllat~.tranové zväzočky v niekto·rej zo sve
tovych rečí. Voľačo sme už v tomto 
smere · tyrobilii, iné pub1ikácie .sa chystajú 
r:ro .taky typ, ako začali vy<lávať Rakú~ 
sama, nemáme. A zi·šiel -by sa. lv 

M. Fedor-St. Hanakovič-P. Liba: Bib
liogr~fia slovenských kníh 1901-1918~ 
Martm, Matica slovenská 1964. 727 strán. 
Cena Kčs 37,50. 

Po viaeročnej práci vydala MS súpis 
sl•ovenskej knižnej p:l'odukcie za roky 
1~01-191~; Hudobníka, pri!t1oclzene, naj
VIac zaUJiiffia, ako sú v diele spracované 
hudobiruiny. A tu treba konštatovať že 
aUI!Jori sa: nepovšimli dv,och zväzko'V' 'hu
dobnej bibliografie, ktorú publikoval v 
mku 1952 a 1955 J. Potúček. Je zvláštne 
že. i:h na túto skutočnost neupozornili 
aru. :1~oyi~ redakčnej rady a spolupra
cow:tct BLbllogmfie 1901-1918, ktorí svoj
ho. ca:-u napísali recenzie o tejto hudob
n~J .b1blJiO:grafii! Už zbeŽtné preld.stovanie 
bibhtog~r:afJe 1901/18 ukazuje, že vypadli 
h~~bni~y skladateľov: Babka, Dohnány, 
Fi~s, Liohaxd, Mu:rček, Schneider-Trnav_ 
sky a nie'~oré anonymné hudobniny. 
O:veľa nepriaznivejšia situácia je v sú
pJSe nenotovaných spevníkov. kde z;os.ta
:V:~v,~teľom unikli viaceré vydanQa roz
li?Iych spevníkov, hoci napr. v blízkom 
Lilptovskom Mikuláši je veľká zbierka 
tf.cht.o speyníkov v Tvanovsk ého knižni
CI. ~aleJ Je na Sloverns:lw niekoľko od
bornzk?v, ktorí mali byť zainteresovaní 
do prac~, a nakoniec je tu aj ústav 
hudobne~ vedy SA V, k torý už robí súpis 
~lov:ensky?fl . hud??111ln. P<mnamciJ.ávame, 
ze Je:stNUJU . l .<!alsiC do~~ce tlačové pra
mene o~~a;huJ'-!Ce materaal, ktorý mohol 
~yt v~uz1ty pn zostavení tejto b ibliogra
fie .• Z1aľ, nestalo sa ta·k, a preto je dielo 
zmacne ~edzerovité. Nemôžeme sa púšťať 
dJO debailov, ale ak nám to bude možné 
u:obí~r?e tak vo fOII"IIle dodaktov. Napriek 
v:se1ikym nedostaJtkom je bibliog!ľafia na
l~eha,~o. portre~~ a .malý ~áklad (700 ku
sov) JeJ zaruou)e, ze sa c,oskoro roz;piľe
dá. 

. ~ nedostatkov uvedieme, že jedno a to 
[ste vy;daJ!lie spisu sa vyskytuje omylom 
dvakrát, (č .. 495=1035; 535=536, chyba 
p;ev2latá z b1bl. Nosovský-Fražák, ktoru 
':~ak b~lo ~eba opravit!); chýbajú viaceré 
znNoto•msone pn.speviky a nekrológy (Faj
nor, Mooko, Ruppeldt), vypadli vuaceré 
posu?ky !l ~ecenzie hudobnín, pri nie
ikitorych uda]och a hudobníkov sú ne
presnosti a neúplnosti (Bulla Kútsky 
Ttr~novský), hoci pred rokom' vyšiel 1: 
zvaZJO!k:. Slovníka čs. hudobných umelcov 
Tieto posledné nedostatky možno azru:: 
ospravedlniť a nie sú rozhodujúce. Za 
meúčelné pokladáme ZOI'adenie materiálu 
pri _jednotlivých heslách podľa abecedy, 
a me chtronologwky. Tento spôsob rade
nia materiálu mala bibl!iografia Nosovský 
-Pražák, lenže táto slúžila prevažne. ko-
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v , '" 1 p . t"'po.grafickej strán-
mercnym u ce om. o ' . . . k ád ané 
ke je dielo málo ekonomlc ~ s~tará 

k , ch aspektov odk>rýv?-, súčaSII1e. no~é vý
hfooy kltOré podnecuJu k ďa:lsim poku-: 

' • v • ot , ky vzťahov medzi som o neseru•e az , , k i-
a miestami dost neprehiadne, e 
Ri:znell'ov:a BiJbltol?)rafi·a ho v tomto smere 
značne prevyšuje. v dakt .· 

hudbou a jej zápisom . Ta~ neveik~ ? h 
fučka je významným pa"!nOSOm , l1B 
objasneruu. 

Prichodí nám len J,uto~ať, ze, r~. . . ~l 
. . -~' vyvinuli všetko u Sillie, a y 

b1bhog1«=~ ne, , '-é bibldo.~afic-
:llnižili deziJdera<ta a neuP"" . • • 
ké záznam_Y _na minimáadlnu ~~~~~:~ 
d t ,., zauJemca z l' ov 

os ava '" ' 1m- l ý obraz o hu
wačíne zuzeny a s es 00 

• zväč
dobnom živote na Sl?vensku. ~aoo . uk
šovat našu chudobnu umelecku ~l , 

Róbert z á k: Stupnice a akordy, Státne 
bud. vydavateistv(), Bratislava 1963 

. z l'ok:OV 1901-1918 ešte neup nym cau , 7 
bibliogJrafic;kým .stepr~covd~:n~Zlka. Bol by 

A na;k0111il e.c es Je u · • 

to b , al veiký problém ~cestovať pr_~-
ovn;~,r;i MS .do budapeštiansky~h kmzň-

c · · , ob t a doplmt aspo 
nic na študiJn~ P , Y bib1i g afických 
väčš <in u neuplnych . ~ r~ die
údajov o slovakiZliDOCh, ktore s~ v 
l keď cestovný styk s MĽR Je teraz 
e, . "-~od hy'? (J. P .) pomerne Jeu•u uc · . 

Thrasybulos Georgiades, Musik und 
Schrift, R . Oldenbourg Mníchov, 2. vyd. 
1964, 27 strán. 

Th:rasybulos Georgiades, ~rof~ ~u
d ;bn . vedY na mníchovskeJ umv~tte, 

o ;trí eJ k najv ý1ratznejším pr~~vateiom 
~boru. Vďač! za to o~omuJUC:l!? z~a-
1 tiarr:ú všestrannej kulti;vovan.os~l a e
o~yčaj~ému :mny•s1u pre vysti~nutie uzlo
vý~h momente~ hudby v toh vztahiu 
k iľeči a mysleniu. . 

Výtlačok prednáš1cy v BavoTSkeJ aka
démi ku:ásnych umení sa woberá ~ble
. mati'kou vztahov med-ID nQtový~ za~~~ 
·a jeho znejúcim. uskutočnen:m. .a 
Georgiadesa dochádza dnes v case rozvl
nutej fixácie zvukový~h: záZillamov k pre
mene doterajšej siltuac1e hlaV'lle v_edtom, 
že v predošlej etJape (od konca Vl . e~
Ského klasici=u - 1830) ?ol . n?to':'Y za-
. pt._,,...~ plánom mdiv~d_ual:neho 

•pii.S O 1<=-.r~u • č" b l 
u~utočnenU!a d.iela. Od ty·ch ·l·as o o 

V štátnom hudobnom nakladateľstve 
šla pozoruhodná publikácia R6_berta 

Ž"~ka Stupnice a akordy. Dielo je vysled
kom dlhoročnej učiteľskej p~áce au~~oa~. 
ktor , upozornil na seba na roznľch 
leniich uči te l' ov ~udob~ých škol . p~~= 
tickými pripomemekaml v oblasti 
virne j hry. , k dov 

Sústavné štúdium stupme a , a ~r . 
ako technického základu klavl~~eJ ~ry 
sa často podceňuje. Preto na pnJl~a~lC~ 
skúškach na konzervatôriu_?l. _mnohl l!:~é· 
celkove nadaní žiaci narázaJU na urcl 

ťažkosti. . .. k á · z väč-
Autor v tejto pubhkác~! ~or Je . za 

šej časti určená pre uclteľov, vychád 
z uvedomeného a teoreticky jasne pocho-

eného zloženia stupnic a akordov. . . 
p N, o dy na hru zhrnuté v praktlcke ~ 
čast~~ prinášajú zjednodušené pou.škY p~~ 
memorizovanie prstokladov, odltsné 
obvyklého zadeľovania _:>.tupnic d? ~at:_e: 
górií, ktoré v praxi môzu byť velmi uzl 

točné. -~ r . hodne vyuziť 
D. lo sa moze ve ml v l 

te . , h školách umenia, a e 
nielen na ludotv%\ch kde by poslucháči 
aj na konzerva n ' á i vy 

. šš' h ročníkov pri vykon van -
naJVY lC l" ríručke usmer-
učovacej praxe naš .1 v p škole · 

. re pedagogickú prax na . 
n eme ~ ch Ale aj učitelia kolekUvn~J 
alebo v urzo · ĽSU môžu nájsť v teJ-
~:dpo:~~~k~á~~lt:čaný návod na ~v.lá~nutie 

· tóne stupme! mter-
teoretickej časti 0 : Ľ§U pre -
valoch a akordoch, ktore sa na 

"ú . 

potrebné stále pa"l:Sillejšie vržadovadt réheš-
ekJtQvenie sklada.teľovho zameru a n o 

P . . =>resňo;vat ho a zdokonaľovať. 

be~~~b·a kvitovať, že autor po -~á~tl~~=
bornej a metodickej p~dá~a la. u ku točne 
ne premyslenú. ú roven d1ela Je s d , 

d á pritom poučky a návo y su 
pozo~uho né, eľmf jednoducho a pristup-
konc~~~=n aj v žiaci vyšši ch ročnikov ~šU 
ne, -- problémoch samostatne onen-· sa mozu v 

zap1s·om, ~"' . . etá · 
(Požiada'V'ka autenticke J ~nteJ:J?l" Cle, 
a:ko ho .vytýčil najmä StrraVllllSklJ.) 

K jadTu pDednášky sa Geo~giades ~o-: 
stáva od oharakitelr~stio~Y r~~Jo': m z~ 

pti.Cikýtrn a akustlckym vmmamm. , O 

to;~~ická časť doplnená vhodne bvol~
ny'mi notovými p'r!kladmi, je ovela obl~~~-

k doteraz známych pu 1 a-
nejšia, a o v. . h a akordoch. účelnosť 
ciách o stupmciac _ . d - h dô
diela je nesporná uz aJ z uve enyc . d 

~ -.o...--'-éh problému potom p;reol'l:ád~ 
u""""'""'u 0 Q'koškolskeJ vy
k myšlienke ref~Y V'flS ·.- . . _ 
učbY hudby a revíme ~o~J&leho (Hum 
boldttov ho) pojatia umv_erzloo/· 

SpeciállllY problém v1detnY z 

d l keď hra stupníc je len prostne -:· 
vkoomovn. a dosiahnutie bezpečnej hmatovel 

tak šíro-
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jstoty (spolu s hrou akordov) a nie sa
moúčelným cieľom, správny návod veľmi 
uľahčf toto menej príťažlivé štúdium. 
Správne ovládanie prstokladov a najmä 
spoľahlivé zapamätanie sústavy stupníc 
a akordov znamená aj úsporu času pr i 
t ejto disciplfne a rýchle jšie napredova
nie. 

Tieto skromné poznámky by chceli upo
zorniť našich učiteľov klavírnej hry na 
ĽŠU na pomôcku, ktorá by mhohým po
mohla pri vyučovani a pri zvyšovaní tech
nickej zdatnosti žiakov. 

Ladislav Lackner 

• • 
Slovenské hudobniny 1962. Spracoval 
Eman MUNTÁG. Martin, Matica slovenská 
1964. 45 str. Cena Kčs :>.-

Na základe povinných výtlačkov a ex
·cer:pcie niektorýoh časopisov spracoval 
autor bibliografiu slov. knižných a časopi
seckých hudobnin. Oproti predošlým zo
šitom - zahrnujúcim materiál z viace
rých rokov - obsahuje posledný zošit iba 
-obdobie jedného roku (19 6 2). Je poteši
teľné konštatovať kvantitatívny i kvali
t atívny rozvoj slovenskej hudby, ktorý sa 
odráža v hojnom počte popísaných jedJ1o
tiek (229). Pre budúcnosť by bolo užitoč 
né, keby do zošitu boli v zvláštnej rub
rike zahrnuté aj - počtom skromné -
k nižné jednotky hudobnohistorickej a teo
retickej literatúry, čím by bibliografická 
edicia získala na cene. 

PO LED Ň Á K Ivan: Kapitoly o džeze. 
Preložil dr. Skácel. Bratislava, Osveta 1964. 
221 str. + 24 s fot. Cena Kčs 7,50. 

Džez sa stal v hudobnom živote sku
točnosťou, okolo kt ore j nemožno prejsť 
bez povšimnutia. Má vášnivých zástancov, 
.ale aj kritických skeptikov. Jeho invázia 
do Európy bola náhla a rozšírenie laví
novit é. Preto toľko: prečo? Nemožno mať 
námietky proti argumentu, že džez je obo
hatením, lenže toto obohatenie sa neraz 
zmenilo na ovládnutie hudobného vkusu 
širokých más. A tu sa vynárajú otázky: 
napomáha džez hudobnú výchovu mláde
že . i dospelých - o ktorú socialist ickej 
spoločnosti ide · - alebo ju jednostranne 
deformuje ? Ne ubíja záujem o zdravé do
m áce i cudzie hudobné hodnoty, nie je 
negáciou hudobného vkusu, nedostáva sa 
značná čas-ť mladých poslucháčov k pa
radoxnému - kultu džezu? Aký bude 

ďalší vývoj džezu? Nie je horúčkou, po 
ktore j bude nasledovat zimnica? Autor sa 
snaž! odpovedať na t iet o otázky iba s~u
točne, skôr historicky než perspektivne, 
no napriek tomu podáva v kocke mnoho 
údajov, ktoré čitateľa zaujmú. 

·• . 
BE K Josef : Ipresionismus a hudba. Pra
ha, Státní hud. vydavatelstvi 1964. 153 
strán. - Edícia: Hudba na každém kro
ku, zv. 17. Cena Kčs 10,-. 

Po impresionizme v maliarstve ovplyv
nil impresionizmus na čas aj hudbu. Ako 
každá novinka, vyvolal a j on vášnivé dis
kusie. Upieral sa mu filozofický základ 
i koncepcia , poukazovalo sa na to, že n e
má historické korene a predchodcov, že je 
umením prchavého okamihu - slovom 
dojem z tohto umeleckého smeru bol pre 
mnohých iba neskutočným snom, ktorý 
síce na chvíľu zapôsobí, ale nedá sa pevne 
uchopiť ani umelecky uzemniť. Autor sa 
pokúsil podať historické podmienky vzni
ku tohto smeru, urciť nepriamych pred
chodc ov (ChOIPin, Musorgskij), nájsť ge
n ézu toho, v čom treba hľadať korene 
impresionizmu. Obšírnu stať venuje otcovi 
hudobnému impresionizmu Debussymu a 
jeho nasledovníkom: Ravelovi, Fallovi, 
Respighimu. Súčasne podáva aj vplyv huä. 
impresion izmu na českú hudbu, ktorú ten
to smer zasiahol na prelome 19. a 20. sto
ročia. Prácu doplňa zoznamom použitej li
teratúry a zoznamom dlhotrvajúcich gJra
m opj.altní s nahiráVIIDann~ impreslionis:tických 
s~l<I~dieb. 

• • 
BUDIŠ Ratibor - Vera KAFKOV A: 

Bedfich Smetana. Výberová bibliografie. 
KNIHA, n. p . hl. mesta Prahy, 1964. 
205 str. Bez uda nia ceny. 

Literatúra o živote a diele klasika 
českej hudby Bedi'icha Smetanu je ·ob
rovská. Pre ľahšiu orientáciu v tejto 
literatúre zostavili autori výberovú bib
liografiu. Súpis Smetanovho diela je spra
covaný chronologicky podľa 4 dôležitých 
období Smetanovho života (1832-48, 1848 
až 62, 1862-74. 1874-84), literatúra o 
B . Smetaf10Vi je roztriedená do 9 skupín 
a viacerých podskupín. Bibliografia je 
spracoväná solidne a prehľadne; krátke 
úvody k jednotlivým časovým úsekom, 
stručné anotácie, početné odkazy, ilustrá-
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cie, menný a vecný register svedčia, že 
ju spracovali odborníci v Smetanovej 
hudbe. Publikácia je nepostrádateľnou 

pomôckou pre každéh o, kto študu je život 
a dielo B. Smetanu. 

·• . 
PASI Maria: George Gersbwin. Prel. 

A. Hartmanová.. Praha, Státní bud. vyda
vatelství 1964 . . 126 str. + 8 str. fot. Cena 
Kčs 13-. -Hudební profily, sv. 13. 

Preklad monografie talianskeho autora 
približuje amerického skladafela, ktorého 
dielo preniklo a j k nám. Práca je pfsaná 
sviežo, bez nádychu senzačnosti, priznač
n ého pre podobné m onografie. ( J . P.) 

• • 
Probleme der Musikalischen Rezeption und 
ihrer Entwicklung bei Schúlern und werk
tätigen Horern. 3 Facbtagung, ed. W. S. 
Schulze 
(Wissenschaftliche Zeitschrift der Martin
Luther Nniversität Halle-Wittenberg, Ges. 
Sprachw. XII, 7/8 1963) . 

V tomto 120-stranovom materiáli z pra
covného sympózia o uvedenej problema
tike sa n ám dostáva do riik vydanie veľkej 
praktickej i t eoretickej ceny - nemysli
me pritom len na zaujímavé výsledky 
metod.iclro-'d!idaktické, podoprené experi
mentálnym pedagogickým výskumom 

ale aj na niektoré konklúzie, 
majúce bezprostredný význam aj pre rie
šenie estetických problémov - sčasti vní
mania ale i. gnozeologickej stránky hu
dobného die la. Ide o sympózium širokého 
okruhu špecialis tov, pe da9ógov, psycho 
lógov, hudobných teoretikov a estétov. 
V tejt o názorovej · konfrontácii rôznych 

• 

odborníkov - z ktorých vyše 30 referá tov 
nachádzame v tomto vydaní - tkvie j eho
hlavné nóvum a cenné pracovn~ výsledky. 
Nie je tu možné vypočitať, vše tky, z teo
retických spomeniem aspoň hlavné: W. S. 
Schulze, Základné hudobnoestetické otáz
ky výskumu vnfmania, S. Bimberg, Psy
chologické úvahy k metodike výskumu 
vnímania , A. Sychra, Experimentálne vý
skumy vzhľadom na spoločné zákonitosti 
hudby a slova, Zs. László, Súvis reči !i 
hudobnej intonäcie ako predpoklad vní
mania. K týmt o referátom odzneli sčasti 
na ne nadväzujúce príspevky - zväčša aj 
demonštrácie - vlastných výsledkov vý
skumu najmä na školách, predovšetkým 
v súvislosti s odposluchovými experiment
mi od najnižších tried .až po 12. triedu. 
Väčšina koreferátov sa zamerala na hľa
danie najvhodnejších vysvetľujúcich me
tód a spôsobov analýzy, ktorými by bolo 
možné pripraviť u poslucháčov, resp. žia
kov optimálne podmienky pre vnímanie,. 
t. j. pre pochopenie a plné emotívne a 
intelektuá lne prežitie hudobného diela~ 
Treba však konštatovať, že hlavný p'rinos 
t e jto práce nespočíva na nejakých uni
veJ;zálne aplikovateľných výsledkoch r e 
cepčného výskumu hoci výskumné 
problémy si r eferenti postavili neobyčajne 
konkrétne a jas ne - ale predovšetkým 
vo veľkom bohatstve metodických prístu
pov od preestetizovaných po s uché hu
dobnoanalytické . Je z.rejmé, že "H a1lsk á 
šlroLa" d osiahla v tejto oblasti mimoriadne 
úspešné teoretické a praktické výsle dky, 
ktoré sú pre nás o to podnet nejšie; že je 
to oblasť, ktorá u ná·S za posledné desať

ročie t rpe la chronicky na prakticizmus, . 
neujasnenosť základných metodických a 
didaktických cieľov a že aj v t eoretickej 
oblasti sa u nás prebúdza záujem o hu
dobnopsychologické skúmania. 

(e) 

• • 
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lu 5 "fujarou trombito " 
rohom (3-dierkovy'm) 2u a pastierskym 

- y • nást roJ·ov m y spomenut este drumbl' _ - ~zno 
a "langeleik" (nórsk u, zobcovu pisťalu 
tara) - FEP a. a, resp. s ever ská ci-

Zau ·· · 
NERA-RCA N. 

orsk Folke Musik FEP 1-20 
pokus JI~avé, VI~c-menej rekonštrukčné 
kd y ~ . n ást r oJmi nájdeme na FEP 20 
nál~ ~~~~~o~aezJ.nli~ tó!_lov~ r ady a . sig_. Pod týmto titluom b. . 

hudobnofolklórnym· . sa ? .Javila medzi 
skych ľudových h I d ~nt?logaami európ
nórska e dicia o ui o ~~ch kult úr nová 
o autentické ' k P eraJUca sa takmer 
na začiatku p~:~d~~é ,:>nf~kdy. Azda treba 
krátke štyri rok • ze_ Zla na edlcia za 
ako t áto· · Y nedosiahla taký r ozsah 

· Je to t akmer 45 1 
vencia 45 obrátok) k _ P atní (frek-
stručne Zm.irenit ~ z t orych sa chceme 
( FEP 1-20) Ed' . P~<lh d vads tati<:h 

. · · tCia zreJme nech 
neJakú vopr ed s t riktn , ce mat 
tickú následnosť št 'l e určenu ~ystema
pod., ale u ve re ·ňJ. ov, typov, zánrov a 
m ateriály tak akJo _Je cenné z~ujímavé 
vajú alebo ~ajú ~ch d~yda~a~~l!.a ziska
jeden prekvapujú . Isp oziCu. úvodom 
cie : Nahrávky uk~z~?zn<J!ok z t ejto edi
objavený je den ne _Jú, ze t l!_ boJ znovu 
osobitý a vysokej su~:rnek z~u~Imavý svet, 
teraz zahalenej tvá ec e J odnoty do
hudby - z oblast· re e~róp;>kej ľudovej 
P . y. I quas1 zapado- al b resneJSie sever oeuró k · e 0 
tvrdievalo že je riu't ps eJ, o . kt orej sa 
Nemáme tu do činen· va, už neJestvujúca. 
duami ale nao a:k Ia s poslednými rezf
poten~ie a exisľe~čn!. kult úro_u vysokej 
poznamenať že n órsk J /~na~uky. Treba 
ujíma med~i škand . a u o~ a hudba za
prejavmi týmito svoJ~!~skymki ?-u~o~mý~i 
né miesto. · 1 zna m1 vymmoc-

Najcharakt erist ickejšie . 

k · · -' ·• e Svélll'E!'J 2500 r·~1• a o aJ na 4-dier . un.ov, 
zo 14. s tor Na ni·ekktoveJ hkost enej píšťale 
y • • oryc zoznamo h 
CI}Jheme interpr etáciú s ólových husi~ kpto
r yc reprodukčné v y, • • o
uskutočňuj ~Zitle sa však zhruba 

- · e v rámci mtencie s po -
nych Hardangerfele ( FEP 9 14 l roma
reper toár po tá • , 9) . Ich 
k k - zos va z tanečných melód ·r 
· u s očnym tancom s r · 1 

Z vokálnych melód .. - p ~~gar_: gangar. 
stúpených v t e "to ~1' 111:~neJ, POcétne za

!l'Ôzne n~.c~' .~ '- J . d~cu, su zaujímavé 
"'"'""'er""""e :volarua k zvie rat, ako a · t~xto ' z;ru· Y, vábe nia 

vané "stev" &EP 6 v1~)voln_e I~p~ovizo
tatonicky' m· -t ' s Jasnymi pen-

l u var mi 
. -Technická kvalit a . nahrávok je v nik~-
NJUca, rov~ako ako interpretačná J{. ň 

a zadneJ strane každe. I . ove . 
informatívny text o skl~it,:t~e J~ stručný 
toch alebo 0 .. c • o mt erpre -
druhu. nástrOJI, resp. piesňovom 

Všetkými t ý ·t 1 · 
edíciia NorSk "[;\~;"_o v ast~osťami sa zrejme 

- ... ,,u,J\!e Musiik ~raďuje k 
h~~dnym sve tovým vydaniam svojho d~~~ 

(e) 

Z v ukov é lekce z . 
n a u k y (2 platne Suphra honh u d e b n Í 

DV 15214) pripravil M P DV 15213 
VeJJ.hoda. · Barvík, režia M: 

jednoznačne dominu 'ú . pr~ Javy, ktor é 
inštr ument álne meló~· a1 v teJt o edícii, sú 
gerfela (Hardangers~~ ~ané1 na hardan
k onšt rukcie a s us e) osobite j 
ným štýlom I3 suge;tfvnym interpretač
ale pod kob. e ? tvorstrunové husle, 
4-5 r Y}k~u Je umiestených ďalšieh 

Ide o veľmi za u .. - y 

ne, ktoré obsahu~~mav~ a Uzitočné plat 
nátikové · f - .J zak ladné hudobno-m ormac1e d š · 
len vhodnými ukä v em?n ~r9vané nie-

ezonancnych st -
temer výlučne dvo. _ r~. Hrá sa na nich 
pristupuje ešte zv~ t:-ro_Jhlas ove, k čomu 
ných s t rún Tak humvy . zvuk rezonanč
farebnostou. a harmont·n~stOtt; plynulosťou, 
stúpi celý komorn - IC -~lf oha tosfou za 
pravdepobodné· že ~a siacirový súbor. J e 
,mc!Jnom nástro';i hri . , o~ o nórskom ná-
k ·ú · " · a Ju este stQtv;Jr.. vy . aJ CICh interpr e tov · Y y ••.Y m -
má svoje htidobnote~ pncol11: vsak každý 
a repertoárové zvlášt hic~~· Interpretačné 
svedčia aj difer e nos 1 _- ako o tom . 
vých hráčov (F~c~v~é ?bery jed~otli
bude azda zau 'ima -' ' 5, 17). Pre n ás 
časť týchto m~Iód~e _sp~~de_núť, že značná 
pravdepodobne J~ Y Ická. Súvisí to 
Ukážky ktory'ch ~:.edzdierkovými píšťalami, 

J eme na FEP 4 _ spo-

t eoretic-kými ale . zkam1 mstruktivno
tovou priloh~u. IJ~ desaťstránk~vou - tex
základny' ch po · 0 vysvetleme tychto 

Jmov · zvuk ť s ústava farba t o'nu · t • on, tónová ' • no ový zázn 
~empo, notové kľúče, základn - adm, t akt, 
m t erva l, posuvky st . Y r? t ónov, 
soby nástrojovej ' hr u pm ca, t ónma, s pô- . 
minút zvukovej čas/ _a .spevu. Na 100 
určite nemalý. Zhrub~ ~~ ~~nto p:ogram 
h ujú h ovorené t t _ platm obsa 
a vysvetlivky jed;:u~· _ vKk~ady, d_efinfcie 
tegórií a parametra/v~ t t udobnych ka-
z ve l'm i starost livo v. b ~ a_ ok pozostáva 
Ukážok, ktoré s ú sčas/ /anyc? hudobných 
tážneho charakteru 1 eo~eticko-inštru.k
rytm ic<ké ukážk ) (-st':pm~e, tónové rady, 
sekmi zo znám y a scas~1 doplnené vý
m ajst rov a traK~~ ~l;ldobnych diel českých 
ného reper toáru C jk zo ~vetového hudob
hudobnoteor etickéh e o~yb cha~akter t ohto 

0 vy eru Je prednáš-
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]<Ový ("lekce"), s hutným, koncentrovaným 
.a starostlivo zváženým textom, ktorý_ 
v češtine nahovoril sám jeho autor M. Bar
vík. Sme presvedčeni, že každý, kto sa 
Tozhodne zadovážiť si tento album, po je
bo preštudovaní dostane veľmi solídnu bá
:zu pre rozšírenie svojich základných 
.poznatkov o hudbe (pokiaľ sa týka ele
mentárnych pojmov). Jasnosť , jednodu
chosť a názornosť celej koncepcie albumu 
je jeho hlavnou prednosťou a jeho význam 
.je u nás o to väčší, že školská hudobna 
výchova "zabudta" dať teraz už temer ce
"Iej generácii mladých ľudí to, čo by jej 
bolo poskytlo hlbší pohľad do "tajomstva" 
'hudby, a tým vzbudilo v nej záujem o hu
·äobné umenie. 

Pokiaľ však ide o koncepciu albumu 
·z hľadiska toho, čo pr iniesla dnešná di
·daktika a metodika hudobnej výchovy, 
TI!ožno j.u označiť za anadhronidkú a pra
veľmi tradičnú, čim, samozrejme, nijako 
·nechceme znižovať jej užitočnosť. Totiž 

" 

dnešná hudobná teória, pokiaľ j e pedago
gicky zameraná, sa neopiera o ilustro
vané prednáškové expozé (pokiaľ len, 
samozrejme, nejde o základné pojmy 

tón, zvuk, stupnica a pod.), 
ale pre dovšetkým o aktívne zvládnutie 
matérie, v čom tkvie aj podstata napr. 
Or.11Da alebo :v dr.uihoan čis.le SLovenskej 
hudby r ecenzovanej edície K. Kleina. Po 
tejto aktivizačnej stránke zostala edícia 
pr i veľmi skromných aktivizačných poku
soch, a kde sa o to pokúsila, zrejme jej 
chýbal realistickejší pohľad na možnosti 
"poslucháča" (aby sa pokúsil znotovať pie
seň ). Dúfajme, že po tejto hudobnopeda
gogickej lastovičke Supraphonu budú na
sledovať ďalšie, ktoré budú nielen nútiť 

k počúvaniu hudby a výkladu, ale budú 
súčasne "poslucháča" nútiť k tomu, aby sa 
stal i vykonávateľom daných lekcií, lebo 
len vte dy môžu splniť svoj účel. 

(e) 

.Zivotné jubileum Jaroslava Beneša 
Jaroslav Beneš, profesor konzervató

·ria, nedávno dovŕšil svoje pätdesíatiny. 
Je pravda, že sa človek dív a s mieša

ným pocitom na taký zdatný mužný vek, 
v ktorom si perspektíva a retrospektív a 
podávajú ruky ako rovný s rov ným. Už 
nemožno odtajit fakt, že značná čast 

.životného diela musí byt vecou minulosti. 
Podstatné. však ostáva, že čas, ktorý leží 
pred takým jubilantom, je značný a prá
ca bude umocnená najcennejšími skúse
nosťami minulosti, a práve preto bude 
najhodnotnejšia. 

No u človeka, ktorý vytvoril pozoru-
. hodné množstvo cennej práce, nemôže 
byť pohlad do minulosti zakalený, na

·opak, musí znamenat velké zadosťuči

nenie. Tento pocit zadosťučinenia iste m-á 
i náš jubilant! 

Jaroslav Beneš sa narodil v Kostom
.latoch pri Nymburku. Hudbu študoval 
·v Prahe, konzervatórium v Bratislave 
,(u B. Kreybicha), kde absolvoval v roku 
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1941. Beneš pracoval celý život na via
cerých postoch: pracoval jednak ako hu
dobný r ežisér, hudobný referent, napo
kon ako hlavný redaktor hudobného v y
sielania v Cs. rozhlase, pôsobil jednak 
ako výkonný umelec a prvý pozaunista 
Symfonického orchestra Ceskoslovenské
ho rozhlasu v Bratislave a napokon v ro
ku 1945 začal svoju činnost ako pedagóg, 
v roku 1950 sa stal prof esorom na bra
tislavskom konzervatóriu, kde sa stal aj 
zakladateľom pozaunového oddelenia. Pô
sobi _l i na VŠMU a jeden školský rok aj 
v zahraničí ( v Kahire). Vychoval už 
značný počet vynikajúcich odborníkov . 
Ľudia rovnakého veku nie sú rovnako 
starí. Aspoň ja som o tom presvedčený. 
A keď možno diferencovať, tak prof. Ja
roslav Beneš rozhodne patri k najmlad
ším päťdesiatnikom! želáme mu i z tohto 
miesta vera zdravia a hodne ďalších ži
votných úspechov. 

Ján Albrecht 



HUDOBNÁ VÝCHOVA 
PRfLOHA SLOVENSKEJ HUDBY 

O možnostiach diferenciácie 
v hudobnej výchove 

V zauJme skvalitnenia výchovno-vyučovacieho procesu a dosiahnutia lepších vý
:s:ledikov sa v posLednom čase veia hovori o skupilnov.om vyučovani na nižš01111 stupni 
a o diferenciácii na vyššom stupni ZDS . 

. P ritom sa h ovor í o dvoch spôsoboch diferenciácie: o vonkajšej a vnútornej dife
r enciácii. Vonkajšia diferenciácia uplatňuje organizovanie os-obitných skupin žiakov 
v rozličnom čase a priestore (osobitné t riedy), kým vnútomá diferenciácia usku 
točňuje rozličný IPTÍ:stup k žiaJkom toho istého triedneho kolektívu v rovnakom čase 
jednej vyučovacej hodiny. 

Aj keď sa praktické uvedenie diferenciád e prejaví v školskom roku 1965/66 
len v 9. triedach a bude sa týlkat len hlavných predmetov a v ostatných pred
metoch a nižšich · roč:n!looch pôjde len o výskum 111a ex,perirnentá'llnych šlrolách, 
aj hudobní pedagógovia sa budú snažiť uplatniť myšlienku diferenciácie v svojom 
predmete. 

Otázka diferenciácie dostáva konkrrétnu formu v vozličných predmetoch vyuč<r 
vania. Je p reto potrebné rozpracovať konkrétne a typické modality diferenciácie 
jednotlivých predmetov. Problém diferenciácie je pálčivý n a jmä v tých predmetoch, 
štúdium ktorých vy~duje osobitné l!ladanie žliakov, ll'eSpeh.--tive, •kde rozličné nadani.e 
žiakov vyžaduje diferencovaný prrístup učiteľa. Medzi také predmety patrí aj hudobná 
výchova. 
Vyučovanie hudbe vo všeobecnosti malo v minulosti jednostranný charakter 

s-o znakmi triednosti. Starostlivost sa zameriavala buď iba na nadaných žiakov, 
alebo na žiaroov lepšie situovaných rodičov. Reál:nou formou tej to diferenciácie sa 
v 19. storočí stávajú hudobné školy alebo súkromné vyučovanie hudby. J e to 
zV-láštny druh vonkajšej diferenciácie, ktorý ponesie určité zn'3!ky tr iednosti i na
ďalej, ak výber žiakQV do ľ.SU nebude zahrnovať deti na celom území štátu (nielen 
v mestách). Vidíme, že ex istenciu ĽšU treba považovať len za jednu formu dife
renciácie, nie za vy:riešenie otázok hudobnej výchovy vôbec. Ale ani ľ..SU nemôže 
napredQvat bez vlastnej vonkrajšej i vnútornej d:iJferenciácie, uplaitnenej už v niž
ších ročníkoch. Základná diferenciácia na r..Su musí vyplývať z odbornej alebo 
všeobecnej prí'Pravy žiaka. Hovoríme t u teda o dvQjakej príprave: pre budúce 
hudobné remestnanie, teda pre štúdium hudby na vyššíoh učilištiach, a príprave, 
v ktorej- žiak nadobudne všeobecný rozhľad o hudobnom umení. T oto diferencovanie 
žiakov si učitelia r,su ske uvedomujú, ale jej realizovanie nie je dôsledné. 

Dnešná ĽšU je vo väčšine prípadov ešte tradične zat.ažená tendenciou pripravovať 
všetkých žiakov tak, ako keby hudba mala byt :budúcim zamestnanían v šeltkých 
žiaroov. Práve vyučovanie hlavného p redmetu (nástr<>ja alebo spevu) môže byť 
dôsledne diferencované na spôsob vonkajšej diferenciácie. Len malá menšina žiakov 
klavírnej triedy bude klavír študovať ako predmet svojho budúceho zamestnania. 
Ziak, ~torý po skončený ĽSU odchádza na iné štúdium alebo do života, musí 
9ostat · nie ú2lku (techniolťú) prípravu alebo zálclady dokončiť sa nemajúce j prí
pravy, ale prípravu na škšom podklade. Nástrojová hra takého žiaka je viac
menej ,prost riedkom a ktívnel}o prístupu k p orozumeniu hudobnej kultúry. Naproti 
tomu sa u nás stavďa u všetkých žiak,ov hra na technický zálclad množstva cvičení 
a etud a ~tba niekQI.kých spamäti naučených prednesových skladieb. Technická 
základňa hry taikého_ žiaka by sa m ala rozvíjať na metodioky usporiadaných sklad-

21 



bách, o ktOTé by mal žiak záujem a ktoré by ho viedli k poznaniu i ostatnej' 
hudobnej, nielen nástroj-ovej (napr. klavirlstickej) literatúry. 
Veľmi zaujíma,vým z tohto hľadiska by b ol výskwn uplatnenia hudobného vzde

lania u žiakov, ktorí navštevovali Ľ.SU. Podľa zbežnej skúsenosti je známe, že 
mnohí odchovanci ľŠU celko."TT zanevreli na "svoj" nástroj , len čo opust ili lavice. 
tejto školy. 

Okrem tejto diferenaiácie sa, samoo.rejme, up1aimí na Ľ.šU i vnútorná dife:ren
ciácia v kolek.thrnOiffi VYučovani hudobnej výchovy (ni,e iba hudobnej teór1e). 
Kolektírv žiakov je tu menší a h omogénnejší a:lro na ZDŠ. Na veľkých školách 
by bolo možné diferencovať žia!lrov husľo,,ej a kiavírnej (klávesovej) výučby do· 
sarn.ostatných tried. Iba dôsledne urobený výskum by ukázal, či je tát:~ d iferenciácia 
správna. Klady alebo zápory diferenciácie vyplývajú z v iacerých oko lnost i. Hrá 
-'bu úlohu nadanie ž.i.a ko.v, predmet VYUčovania, čas venovaný yyučovaniu. Dife
renciácia vzhľadom na predmet vyučovania (ako je to v tomto p rípade) môže· 
pre pôvodný nediferenco vaný kolektív znamenať ochudobnenie v prípade, ak čas. 
&tlačí na zameranie sa na obidva pr.edmety. 

Celkom iná situácia sa javí v hudobnej výchove na ZDS. Dife'l'enciácia vypJýva
júca z rozličného nadania sa v hrubých črtách uskutočňuje existenciou Ľ.ŠU. :Da lšie· 
oddiferenoovanie vonkajšej povahy čaká všeobecnovzdelávaciu školu v budúcnosti. 
Pri uskutočňovaní !l"OZliČiných typov SVS a ZDS (zameranie na spoločenskovedné 
alebo prírodné préd.'nety) bude tste mo žné i pre hudobnú výchovu uplatniť von~ 
kajšie diferenciácie vzmľad= na súčasný stav tým, že sa v určitých fonnáciách 
škôl zvýši počet hodín pre hudobnú v ýchovu, kde budú pre to hlavne kádr ové 
podmienky, a že vznikne vb.c m :>žnos<tí mimotrieclinych fodem hudobnej výchovy. 

Ako sme už spomenuLi, v IIliÍ!nulosti sa starostlivost v oblasti hudobnej výchoVY 
zame'liavala na nadaných žiakov. Ani dnes ešte neprerazila revízia tejto myšlienky
do vedomia najmä vedúcich činiteľo:v v našom zriadení. Je veľký rozdiel v dife
rencova!l'lom prístupe k žiakom napr. vzhľadom na matematiku (čo tiež vyplýva 
z nadania) a hudobnú výchovu. V socialistickom zriadení má každý právo na 
umenie. Nemož;no sa na hudobnú výchovu pozerať J:en zo stanovis:ka potr.eby hu
dobne prlpravených k ádrov. Veď nejde len o to, že spoločnos.t potrebuje určitých 
odborníkov, ale i o to, že jednotlivec potrebuje takú spoloČillosť, ktorá by mu 
poskytla aspoň všeobecné umelecké vzdelanie. Z toho VYPlývajú dva uzávery. 
Tu nie je možné diferencovať na niečo a nič, ale n a v iac a menej ; dalej si treba 
uvedomäť, že t í, čo majú menšie nad:anie, sú n a tých d.ruhých odk ázaní. Je samo
zrejmé, že táto druhá zásada nediferencovať na daných od nenadaných v prospech 
nenadaných ·platí aj v iných predmetoch. Tam je však diferencovanáe odôvoclnené
spolooo~ou potrebou. Tým chceme iba povedať, že diferenciácia v umeieckých 
predmetoch musí byť opatrnejšia, pr enikalutá myšlienkou pomáhať všetkým. Mnohí 
učitelia ZDS sa nes-tara jú o dostatočné VY·I'OVI!1ávanie rozdielov medzi žiakmi 
navšt.evujúcirni a nenavštevujúcimi Ľ.SU. T í p rví by mohli byť nástrojom dvíhan ia 
úrovne celej triedy, a nie preferovanou skupinou. Je zauj ímavé, re u dobrých uči
teľov hudobnej výchorvy ( je ich. žiaľ, ešte málo) s a tiet o rozdiely strácajú. To 
zmamená , že väčšina žiakov ľ"ŠU sa podstatne n elíši od ostatných žiakov m ož
nostami zí·sk<aJni•a záujm u o hudobné umenie. 
Veľmi páJ.čivou a problematickou je otázka vnútornej diferenciácie ·v hudobnej 

výchove na ZDS. P<Jt:reba tejto diferenciácie vyplýva hlavne z -rozdielov v o~l.asti 
schopnosti a možností spevnej reproducie žiakov. Ide predovšetkým o nespeva.Iwv. 
Dialektika vzfulhov sP-evákov a nespevákov v hodine hudobnej výchovy i mimo nej 
je zložitá. Každá nešetrne uskutočnená difer enciácia podľa nadania môže u ne na
daných žiakov vyvolať psychické zá brany. Tendencia po diferencovaní prejavu žiakov 
vzhľadom l1Ja uvedené schopnosti má dve pohnútky. Tak n omnáln e sa prejavujúci 
žiaci, ako· aj učitelia, by sa r adi zbavili na jedne j s·tran e "prlťaže" mrmlajúcich 
ž.i.a:k.ov a počuli intonačne čistý pre ja.v a na druhej s trane by sa učitelia ·rndi osobitne 
venoVáii slabším žiakom. Druhá pohnútka je oprávnenejšia. Na hodine hudobnej. 
VýchoVY m oémo ná jst" niek<>ľ:ko minú t v -prospech nespeválrov (keď ostatní žiaci robia 
.iJ.ejaký písomný · úlron): T_ieto didaktické opatrezúa treba však pred ži~i odô
V:odalit. Pr'áve týtn; že takým žiak!Ottn venujeme 2Jvýšenú didaktickú staTostH.vost. 
upevňujeme v nich · vedomie, že ich lepšia úmveň je všeobecne žiadúea a že je 
!I''adostou celého llriedneho_ kole:kltivu (pre nespevállrov b y bolo· potlrebné občas. 
miadiť i osobitné doučovacie ·skupiny). Tento prís tup k nespev ákom je vozhodne 
správnejší, .. ako vyJúčiť ich z ko'léktŕ:vu triedy pri spievaní. Vid.el sum síce veľmi 
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takticky 'predvedenú reprodukciu piesne dvoma skupinami žiakov v druhom ročníku 
ZDS (s didaktickým odôvodnením, že tí :normálne sa prejavujúci majú právo na 
nerušenú a umelecky predvedenú interpretáciu piesne), ale malo by to byť veľmi 
zriedkavé. Bráve naopak, n espeváci sú veľmi odkázaní na časté spievanie v ko
lektíve llriedy. A tre:ba žiakov pobádať k tomuto spieWmiu, najmä v ročníkoch 1.~5. 
Celá váha ods tránenia tohto negatívneho javu leží na bedrách učiteľov nižších 
Počnrkov. Celkiom ne~právne j e počínanie n egat ívneho hodnotenia nespevákov pred 
kolektívoom triedy a ich VYlučovanie z hudobného p r ejav u. Nespeváci však nie sú 
jediným dôvod om diferenciácie ·v hudobnej výchove. Kým pr.oblém nespevákov 
-na šl~ole, kde je thudo bná výchova · riadnym predmetom vy;učovania, by sa mal 
vo VYšších ročníkoch pos tupne· zmenšovať, vzniká vo vyšších rOČiníkoch nový prob
lém: mutácia. Diferenciácia mutujúcioh a nemutujúcich nie je ·taká problematická 
vzhľadOTn na látku vyučovania a osv.ojenía schopností a návykov ako pri probléme 
nespevákov. Ide tu vlastne len o opatrnosť pri požadovaní speváckych výko nov 
u mutujúcich a ich zamestnanie iným spôsobDim. 

Ako vidíme a ako sme už spOimenuli, ústredným činiteľom diferenciáde hudobnej 
výchovy je hlasový prejav, súvisiaci čas-to s hudobným sluchom. r~udský hlasový 
prejav je v škole totiž základnou formou hudobnej činnosti. Zdá s.a však, že ani 
súčasné volanie po zlepšení speva vosti mládeže nemôže zastaviť vývoj, ktorým sa 
uberá hudobné VYžitúi.e dnešného č-loveka. Hudobná aktivita, krorá v minulosti 
predstavovala s pevný pr.ejav, sa pomaly presúv a do iných oblast í ľudskej čin
nosti. Súčasná hudobná p edagogika stojí pred novými úlohami: usn1.erňovat formy 
t ohto vývoja, kftorý je podmienený ekionomickým vývojom. 

Zdá .sa, že bude potrebné zai:nteresovať väčšiu vonkajšiu pohybovú aktiv:irtu pri 
používaní ľahko ovládateľných nástrojov a pr:i predhrávaní skLadieb a Vll1útornú 
ah.-.m.vitu chápania hudobného diela v súvislosti s hudobnou predstavivosťou člo
veka. Tým nechceme povedať, že vokálna interpr etácia ako fonna účasti človeka 
v šilrokom zmysle slova na hudobnom dia ní postupne zanikne. Zástoj receptívnej 
zložky sa však iste bude zväčšovať. Túto stručnú analýzu čJ.rm·ostných vzťahov 
človeka :k hudbe sme boli nútení urobiť, aby sme poukázali na možnost i usmer
ňovania žiaka v diferencovanom didaktickom procese. 
Uskutočnenie úspešnej vnútornej diferenciácie v hudobnej výchove je teda 

v podsta·te závislé od zistenia hlasových a sluchových schopností žiakov. Tento 
prieskum musí m·obH každý učit.eľ hudo-bnej výchoVY v priebehu prvýeh týždňov 
práce s novým triednym k olektívom. U nespevákov roZ02ll1ávame dve skupiny: 
&o zníženou schopnostou spevnej reprodukcie a so zníženou schopnosťou sluchovej 
analýzy. Väčšiu časť nespeválm v tvorí ,prvá s'k upi.na, pra vda, ani u tý~h nebývajú 
dobré sluchov é p odmienky, a le ·môže sa s nimi dariť práca v oblasti ptimitívnej 
inšllrumentálnej reprodukcie. 

Dôležitým delidlom žiakov vzmľadom na sp evný prejav je hlasový rozsah. Málo 
učiteľov si napr. uv~omuje, že i pri je.d nohlasnom spievaní rešpek tujeme hlasov é 
osobitosti žiakov. Najvyššie a n a jnižšie tóny piesne nemusia spievat vše~i žiaci. 
Rešpektovanie však neznamená ustrnutie . Zistenie stavu neznamená len vvtvo
rente skupín, a~Ie ii S!mthu o rnst a progresívnosť. V tomto veľmi potrebnom sna žení 
pri dnešnom ohatx,nom s-tave hlasových kva Ut našej :rn.lcád.eže si treba uvedomit, 
že nejde len o dve. slkupillly s nižšie a VYššie položeným hlasom, a le i o skupiny 
s menším a väčším xozsahom hlasu. 

Záverom možno VYSloviť myšlienku, že diferencovaný prístup učiteľa k žiakom 
nás n apokon vedie k vyrovnan ému stavu a k lepším výsledkom u všetkých žiakov. 

Vil iam Fed or 

Nové učebnice a metodické príručky 
hudobnej výchovy 

Je nepopierateľné, že žiaci potrebujú pre každý · vyučovací predmet učebnicu. 
Učebnicu, ktorá konkiretizuje uči>vo oc-čené učebnými osnovami, ktará Z'Vyšuje efek
!~vnosť VYUčo:Vacieho procesu vedenéh o učiteľO!IIl, ktorá wnožňuje samostatnú prácu 
ztakov. Napnek nevylmutnosti existencie učebníc · VYChádza jú učebnice hudobnej 
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vý.chovy, ktoré konklretizujú učivo učebných osnov uzákonených už od školského 
roku 1960/1961, až v tomrbo období. Rokm 1964 VYdalo SPN Bratislava Spevník pre 
3. ročník ZOO, Spevník pre 4. ročník ZDŠ, Hudobnú výchovu pre 6. ročník ZDŠ, 
Hudobl1JÚ výchovu pre 7. ll.'očnfk ZDŠ - táto učebnica sa expedovala až v marci 
1965. Roku 1965 už vyšla Hudobná výchova pre 8. ~ročník ZDŠ. K učebniciam boli 
VYJ)!racované a vydané metodické príručky. Iba k učebnici pre 6. ročnfk metodický 
sprievodca nevyšiel. Vzhľadom na termín VYdania boli aj učebnice aj metodické 
príru.čky netrpezlivo oča:káv~é. Ic:h autori vykonali záslužnú . prácu, v mnohých 
smeroch priekopníolru, ktorá sa dá len ťaŽlm oceniť. Teraz sa môže právom oča
kávať zvýšenie úrovne VYUčovania hudobnej výchovy, lebo používanie učebníc s m e
todickými spriev.odcami vytvára objektívne predpoklady pre didaMioky a metodicky 
správne organizovaný vyučovací proces. 
Učebnice sú pre žiakov a p!redpokladajú používanie metodických sprievodcov pre 

učil\;eľ(JIV. Je veľmi dôleŽlLté, aby sa učiteľom dostali do ruky. Jadro obsahu učebníc 
tvoria piesne Uil"čené na ná•cvi:k a skladby určené na prehrávanie. Ich počet niekoľko
krát prevyšuje mno~tvo, ktoré je možné a nevyhnutne potrebné prebrať v priebehu 
školského roku. Uôe>bnice obsahujú materiál, z ktorého učiteľ ·vyberá piesne 
a skladby pre jed:riotlivé VYUčovacie jednotky. Pretože sa na vyučovaní hudobnej 
výchovy ["ea:lizuje okrrem nácviku a prebrávania aj rozvoj hudobných schopností, 
rozširovanie hudobný-;h vedomostí, estetická, mravná, rozumová výchova, pripája 
sa v učebnici k piesňam a &k:ladbárm text s notovými ukážkami, ktorým sa 
rozširrujú hudobné vedomosti žiak,pv, i:ntonačné a rytmické cvičenia, ktorými sa roz
víjajú hudobné schopnosti žiakov, a text, ktorý pôsobí na žiak;ov výchovne. Meto
dické pr!TU6ky obsahujú všeobecné metodické a didaktické pokyny, metodický 
postup nácviku . jednotl-ivých piesní, prehlľávanie jednotLivých skladieb. Obsahujú 
špeciálne intonačné a cytmické cvi·čenia, rozbory hudobných diel, údaje o živote 
a tvor:be skladateľov, zi02mam literatú["y k príslušným úLohám. Metodické príručky 
oboznamujú učiteľov s najmodernejšími metodickými postupmi, poukazujú na boha
té mornosti využitia materiálu piesni a skladieb. 

P!ľi plánovani vyučovacej práce si učiteľ musí uvedomiť, že na základe vybraných 
piesní sklacHeb si musí naplá:novať konk!rétne úlohy ;rozv'oja hudobných schopností 
a vedomostí. Musi si uvedomiť, kde sú konlllretizovall1é jednotlivé úl(Jhy učebných 
osnov. Musi vedieť správne lwor:dinovať mat&iál učebnice a metodického sprievodcu 
s úlohami učebných osnov. Musí si skontrolovať vypmcovaný plán. či nácvik 
VYbraných piesní a prehráv:a:nie vybraných s'ktladieb vytvá!ra ·predpoklady pre 
splnenie úlohy učebných osnov vo všetkých obLastiach. 

Spevníky p~re 3. a 4. roč"ll~k ZDŠ ob&ahujú veľa piesní, ku ktorým je pripojený 
aj popils detskej hry. Sú to vlastne ;piesne k hrám a ich ZMadením do VYUčovacieho 
procesu sa realilmje spojenie hudobnej výchoVY s estetick.crpohybovou výchovou. 

Zá:Jioveň umožňuje rozvoj hudobných schopností fOI'Jilou hry - ľahko a efektívne. 
P iesne k hrám sa v učebniciach hudobnej výchovy u nás predtým nevysky;tovali.. 
V tejto oblasti Zlnarmenajú nové spevníky významný prinos. 

Pri porovnávaní učebníc hudobnej výchoVY pre 6.; 7. , 8. ročník ZDŠ prekvapuje 
nedostatočná koordinácia obsahu. Táto sa prejavuje najmä v učebnici pre 7. vočník 
ZDS. Učebnica obsahuje p iesne, ktoré sú aj v učebnici pre 6. ročník. Ďalej sú tu 
i · tematické- skupiny skladieb na p rehrávanie, ktoré určujú učebné osnoVY pre 6. 
ročník, a pritom učebnica obsahuje málo pro~ramových sk!ladieb, ktoré spolu· 
s ukážkami z opier mali tvoriť j-ad["o prehrávania v tomto ročníku tak, aby sa 
recepčné schopnosti žiakov ro:;wíjali od diel vychádzajúcich z ľudovej tvorby cez 
programové diela k symfonickým skladbám. v učebnici pre 8. ročník sú zase témy, 
ktoré mali byt v učebnici pre 7. roooNL Uvádzame tieto fakty preto, aby s-i učiteľ 
hudobnej výchovy uvobil tieto presuny sám, prípadne rozhodol podľa vedomostí 
ti.aikov, či bude w:či:té témy vo vyššom ročníku opakovať. Opakovanie tejto látky 
potom treba súst!reďovat do septembr:ovýoh hodín. Z toho vy;plýva, že použitie 
učebníc i metodických sprievodcov bude úspešné, aik učitel ešte v prázdni nách 
(v posJedrných dňoch mesiaca augusta) si v hrubých črtách rozplánuje látku 
v 6.-8. ročníku na podklage koncepcie učebníc, ako aj s použitím učebných osnov. 
. ZáJverom treba ·ešte zdôr<Wlliť myšlienku, že použitie metodických sprievodcov 
je pre úspešné ·vyučovanie nevyhnutné. Toto zdôraziLov,anie vyplý;va zo skutočnosti, 
že a:ni vedenie školy ani učiteLia hudobnej výchovy nevyvíjajú · dostatočné úsilie, 
aby si tieto publikáoie obs-tarali. · · Daniela Sliacka 
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Prvý zväzok .zobraných kritických spi
sov o Schubertovi, vydávaných Medziná
r~dnou Sc~?bertovou spoločnosfou v Tii
bmgen, vysiel koncom roku 1964 v zápa
d~~':meckom vydavateľstve Bärenreiter v 
Seru :VIU (Supplement). Dielo obsahuje 
mnohe dokumentárne životopisné dáta 
skla~ateľa, jeho poznámky, ako aj vyše 
!JO~ uryv~ov z denníkov a korešpondencie 
my~h. osob. Tie!o údaje, opatrené pri
~lus'?-r~ komentarom, poslúžia ako d'alší 
studiJny materiál pre pracovníkov hu
dobnej vedy. 

* • • 
. Nové vydanie zohraného Mozartovho 

~Jela (_"~ro ~davateľstve Bärenreiter) nie 
Je za?Jimave len z vedeckého hladiska. 
M~d~1 jednotlivými praktickými zväzka
mi Je napr. "10 slávnych sláčikových 
kva~tet" priam vzorom starostlivého vy
dal!~a s a'!te~tickým notovým textom a 
~.káz~ou dovt1pu, ako . šikovne možno de
sit mte~t~, kde treba obracat listy partu. 
- Se!lzaCiou bolo vydanie doteraz úplne 
nezn~meho fragmentu pre dva klavíry, 
k~o?. po Mozartovej smrti doplnil Ma
Xlm~han Stadl~r. Larghetto a Allegro v 
Es Je nahrane na gramofónové platne 
s Alfonsom a Aloysom Kontarským. 

* • • 

A~gli~ká !'-rál~vná Alžbeta II. udelila 
B~n,Jammov1 Brittenovi najvyššie anglie
ke_ v vyznamenanie Order of Merit, ktoré 
moze ~ostaf len 24 osôb. Posledným od
menenym bol W. Churchill. 

• • • 
Ženeva vypísala 2. medzinárodnú súfaž 

baletnej scénickej hudby. Prvú cenu ne
udelili, druhú dostal Francúz Louis-Noel 
Bela!lbre za y;;cols des Pískpockets tretiu 
tiež Francúz Jean-Guy Bailly za 'Symp
honie des Danses. 

• * • 
~ilánska Piccola Scala uviedla pre

nueru opery Giacoma Manzoniho Atómo
va smrt. - Variácie na pamiatku Aldousa 
Huxi~:ra od Igora Stravinského mali 
prem1eru v apríli v Chicagu. - Teatro 
C_ommunale v Bologni uviedlo premiéru 
diela Andante cantabile od Hansa Wer
nera Henzeho. 

. Na zozname repertoárových požiada
viek _14. medzinárodnej hudobnej súťaže 
v Mmc~ove (1. -17. 9. 65) sú sonáty Berga 
a B~rtoka, balada a prelúdia Martina a 
Klav~rn.e ku~sy,. op. 19 od Schonberga. Po
zaun~sti mozu predstúpiť s Baladou od 
~artma a fagot isti s Tausmanovou Sona
tmou. 

* .. • 

G~stav Rudolf Sellner režíruje operu 
B_onsa Blachera Pokus o útek, ktorú uve
dt~ hamburská štátna opera. - Ernst 
Krenek zhudobnil lyrické básne Emila 
Bart.?a· Premiéra bude 9. septembra 
v Dusseldorfe. - Witold Szalonek kom
ponuje veľké orchestrálne dielo pod ná
~vom ~o~s. Uvedú ho na tohoročnej Var
savskeJ Jeseni. 

• • • 
Na ~bjed~~vku operného divadla v San 

F~anciScu. Pise Carlisle Lloyd operu podľa 
~.IVadelneJ hry Johna Steinbecka O my
Slach a ľud'och. - Gyorgy Ligeti dostal 
cen~ Serge Koussevitzky Music Foun
~atu~.n ako ocenenie jeho prínosu pre sú
~snu. h~~obn_ú ~teratúru. z tejto príle
zitosti P~se L1get1 dielo pre 12 sláčikov 
N_a P~mmtku Sergea a Na~lie Kousse
vitzkych. 

• • * 

V. rámci tohoročného Cinncinati Music 
F~~hval bude Stanislaw Skrowatzewski 
dutgovaf dielo Franza Waxmanna The 
Song of 7.:erezin. Skladba je napísaná pre 
mezosopran, zmiešaný sbor, detský sbor 
a or~hester. Textom sú básne napísané 
defmi v }erezínskom tábore. Teraz sú 
uschovane v Pražskom židovskom múzeu. 

• * • 

Od. 1~. do _17. septembra sa uskutoční 
~e~zmarodny hudobný týždeň 1965 z na
d.aci~ Gaudeamus v Bilthovene. Analy
ticky kurz bude viest Yanis Xenakis. Pre 
koncert (Radio Philharmonischer Orches
t~~ pod t~tovkou Bruna Maderna) zvo
lili clenoVIa komisie (Ton de Leeuw, OttO 
Tomek, Francis Travis, Yanis Xenakis) 
~asledov~é diela: Thumos (Girolamo . Ar
rigo, Taliansko), Quodlibet (Maria Ber
toncini, Taliansko), Labyrint (Peter Schat, 
Holandsko),. Capriciio Svedese (Friedrich 
Ey;S_erl, Nemecko), Serenata II (Jan van 
VhJmen, Holandsko), 22 Pages· (Joep 
Straesser, Holandsko) a Pour faire Ie 
portraU ďun oiseau (Ton de Kruyf Ho-
landsko). ' 



OZNÁME-NIE 

K Ceskoslovenskému hudobnému slovníku, ktorého 

oba diely sú v predaji, hodlá Státne hudobné vyda-

vateľstvo vydať v najkratšej možnej dobe zväzok do-

datk:ov a doplnkov. Obraciame sa preto na našu 

hudobnú verejnosť so žiadosťou o prípadné poznámky, . 

doplnky a kritické pripomienky, ktoré by pomohli 

pri vypracovaní dodatkov. Pošlite svoje návrhy buď 

sekcii hudobných vedcov a kritikov Sväzu českoslo-

venských skladateľov Praha l, Valdštejnské nám. l, 

. alebo priamo redaktorom slovníkov: k českým heslám 

prof. dr. Bohumírovi štedroňovi, Bŕno, Tábor 50 D, 

ku slovenským heslám dr. Zdenkovi Nováčkovi, Bra-

tislava, Konventná ll. 

SLOVENSKÁ HUDBA, časopisSväzu slovenskych skladatefov 

Číslo 7, ročník IX. Cena Kčs 3·· 



Gesellschaft der Orgelfreunde usporia
dala v dňoch 20. až 25. septembra orga
nové dni v Hamburgu. V rámci festivalu 
vystúpili na viacerých koncertoch najvý
značnejší súčasní európski organoví umel
ci, all:o Fernando Germani z Talianska, 
Marie-Claire Alain (.sestra predčasne zo
mrelého skladateľa) z Paríža, Walter 
Krafft z Liibecku, organizátor koncertov 
Heinz Wunderlich a ako jediný reprezen
tant umelcov zo socialistických štátov 
dr. Fe.rdinand Klinda. Umelci koncertovali 
na historicky cenných nástrojoch, posta
vených okolo roku 1700 vynikajúcim orga
nárom Arpom Schnitgerom v Hamburgu, 
v Ltibecku, a na niekoľkých iných nástro
joch. 

* * * 
Varšavské noviny Expres Wieczorny 

v spolupráci s československým kultúr
nym strediskom a naším Hudobno-infor
mačným strediskom pri Slovenskom hu
dobnom fonde usporiadali počas festivalu 
Varšavská jeseň anketu na tému "čo viete 
o slo-venskej hudbe" súčasne s anketou 
o českej hudbe. O anketu, ktorä bola do
tovaná hodnotnými cenami - hudobninami 
a gramoplatňami z tvorby slovenských 
skladateľov - , bol u čitateľov značný 
záujem. 

* * * 
Skladateľ Ilja Zeljenka pripravuje pre 

festival Bratislavské hudobné slávnosti 
1966 Hudbu pre klavír a orchester. Skladba 
bude mať premiéru v júni budúceho roku. 
Dézider Kardoš píše Sláčikové kvarteto, 
ktoré bude mať premiéru na banskobys
trickom festivale Dni k()mornej hudby 
koncom júna budúceho roku. Obe diela 
objednal Slovenský hudobný fond. 

* * * 
Operný súbor štátneho divadla v Koši-

ciach zaradil do svojho repertoáru novú 
operu Ladislava Holoubka Profesor Mam
lock; bude mať premiéru na jar budúceho 
roku. 

* * * 
Nedávno v Štát[_lom hudobnom v~dava

teľstve vyšla-monografia dr. Jozefa S amk u 
o živote a diele Mikuláša Schneidra
Trnavského. Dr. šamko vo svojej práci 
venuje zvláštnu pozornosť Schneidrovmu 
dielu v širokých súvislostiach ·kultúrno
politických, ;spoločenských i estetických 
a upozorňuje na význam .diela v čase jeho 

vzniku a na to, čo z neho má v kultúre 
národa trvalú hodnotu. 

* * * \. 
O novú ,operu mladého slovenského skla~ 

ďateľa Miroslava Bázlika Peter a Lucia, 
ktorej libreto je spravované podľa novely 
Romaina Rolanda, sa zaujíma západone
mecké hudobné a operné zastupovitelstvo 
Alkor-Edition v Kasseli, ktoré už uviedlo 
na západné scény a koncertné pódiá via
cero diel slovenských skladateľov. Alkor
Edition preberá zastúpenie aj niektorých 
činohier slovenských dramatických spiso
vateľov. 

* * * Ján Valach usporiadal 28. júla pri prí-
ležitosti výročia smrti J. S. Bacha koncert 
z jeho tvorby v Georgenkirche v Eisena
chu, Bachov<Tm rodisku. 

* * * 
Dirigent Bystrík Režucha pripravuje prvé 

predvedenie skladby Orchestrálne štúdie 
od Jána Cikkera. Dielo predvedie Symfo
nický orchester bratislavského rozhlasu na 
verejJ!.om koncerte 21. novembra t. r. 

* * * .....__ 
Anna Peňašková, sólistka opery Slov~ 

národného divadla v Bratislave, získala na 
tohoročnej medzinárodnej s,peváckej sú
ťaži v Rio de Janel1:1o IV. cenu a zároveň 
striebornú medailu. 

* * * Taki Zade Zulfugarovič Niazzi, národný 
umelec a laureát št. ceny Azerbajdžanskej 

. SSR, zavítal v septembri do Bratislavy. 
Navštívil operu SND, Slovenskú filharmó
niu a stretol sa s poprednými predstavi
teľmi slovenského hudobného života. 

* * * 
Skladateľ Peter Eben bol vyznamenaný 

cenou čs. rozhlasu v Prahe. - Pavol Zele~ 
nay a Ši:efan Klimo dostali cenu sloven
ského ústredného výboru ČSM. 

* * * 
Slovenská filharmónia, spevácky sbor SF 

a Symfonický orchester čs. rozhlasu v Bra
tislave vystupovali na prelome septembra 
a októbra v Taliansku. Zúčastnili sa festi~ 
valu duchovnej hudby v Perugii; Symfo
nický orchester b1:1at islavského rozhlasu sa 
predstavil talianskemu publiku i v rade 
d'alších miest. 

'* ·• * 
Konštantín Sedlák, bývalý člen Symfo

nického orchestra čs. rozhlasu v Brati
slave, ktorý v minulej sezóne úspešne 
vystupoval ako sólista v Bautzene (NDR) 
a vo Viedni (kde o. i. uviedol Sonatínu pre 
husle a klavír Eugena Suchoňa), sa stal 
začiatkom tejto sezóriy zástupcom kon
certného majstra heidelberského symfo~ 
nického orchestra. 
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O niektorých 
fažkostiach 

pri komponovaní 
v súčasnosti 

V roku 1934 Brecht napísal článok pod názvom "Pät Cažkostí pri písaní pravdy". 
Hoci by som n emohol spočítaC obfažnosti vyskytujúce sa pri komponovaní v sú
časnosti, predsa sa proti svojej zvyklosti čiastočne pripojujem k tomuto titulu. Zdá 
sa však, že fažkosti, n a ktoré Brecht poukazuje vo svojom slávnom článku, sa 
nevzfahujú iba na spisovateľa, a le aj na hudobníka: Ide o zvrhnutie sa takzvanej 
kultúrnej produkcie v ideológiu. Brecht sa dotkol skúsenosti, ktorá sa. neobmedzuje 
na jediné médium: .Ze sa totiž dnes všetko umenie viaže so zarážajúcimi danosfami, 

·že sa nám akoby trasie pôda pod nohami, že sa už nemôžeme naivne rozplýva( 
vo svojom médiu, ako to vraj v šťastnejšom veku umelci robievali - pravda, podľa 
pochybnej legendy. Ideologické momenty, odrážajúce sa. v rôznych umeniach, ne
majú, pravdaže, iba hmotnú povahu, ale siahajú až do estetického zloženia. samot
n ej veci. To nás do určitej miery oprávňuje rozvíja( Brechtovu tému - nezávisle 
od neho - v oblasti hudby. Prirodzene, že problémy sú tu značne odlišné od 
literatúry: Hudba nie je predmetná a pojmová. Preto sa vylučujú niektoré ruko
lapné ideologické vztahy. Ostatne, aby sme ohraničili Brechtov náčrt: Duchovnosf 
sa nevyčerpáva v ideologickosti, nespočíva. v tom, že zastupuje nezávisle od vlastnej 
pravdy alebo legitimity hociktoré spoločenské záujmy. Duchovnosf, umenie, ako 
aj myšlienka, má imanentnú zákonitosf, ktorá sama vytvára určitý pomer k obsahu 
pravdy. Napokon sa ·aj zásadne zmenila situácia oproti danostiam spred tridsiatich 
rokov, ked' Brecht spomenutý článok napísal. Politické možnosti, ktoré považoval 
za bezprostredne dané alebo, ktoré podľa neho bolo možno očakávaf - ony mu boli 
meradlom všetkého - už dnes v tejto podobe nejestvujú. A politický okruh, ktorý 
mu podľa jeho mienky bol zárukou pravdy, východný, sa medzitým sám zaplietol 
v ideologickosti. Pôvodne kriticky mienený pojem ideológie si tam nárokuje pozi
tívny charakter, ako keby všetko duchovné, teda aj teória, bolo v konečnom 
meradle iba prostriedkom ovládnutia. Z Brechtovej koncepcie sa pridŕžam iba toho, 
·že komponovanie, práve tak ako literárna činnost, je spojené s takými objektív-
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nymi fažkosfami, aké predtým sotva pcn:nall, že tieto €ažkosti podstatne súvisia 
s postavením umenia v spoločnosti a že nevšímavostou ich nemožno odstránif. 

Chcel by som však predsa priamo nadviaza€ na určité miesto v Brechtovom 
článku: Hovorí sa tu o naivných umelcoch a intelektuáloch. Brecht o .nich hovori: 
"Cmá.rajú svoje obrazy, sebaistí voči mocipánom, no aj bez ohradu na výkriky 
znási!tte~fch. Nezm!selnosf ich konania vyvoláva v nich "hlboký" pesimizmus, ktorý 
predavaJU za dobre ceny, no ten by so zretelom na takýchto majstrov a ·predajom 
azda skôr pristal iným. Pritom" - toto miesto je, ako akiste postrehnete sardo
nické - ,,nie je ani lahko poznatelné, že ich pravdy hovoria o stoličkách alebo 
o daždi a že spravidla znejú celkom ináč, teda ako pravdy o vážnych veciach. Vecf 
pre umelecké stvárnenie je príznačná závažnost, do akej sa veci pozdvihujú. Len 
Pri· dôkladnom skúmaní spoznáme, že hovoria iba o stoličke že je stoličkou a že 
nik nemôže zmeni€ skutočnost, podla ktorej dážd' padá sme~m dole." Aj o hudbe 
platí niečo z týchto velmi zlomysefných viet, ktorými sa Brecht pokúša obvinif 
umelcov a intelektuálov politicky priamo nezaangažoyaných. Ak sme my hudobníci 
neomylne intransigentní alebo - ako Brecht výsmešne tvrdí - ak čmárame" 
sv~je obrazy alebo píšeme sk~adby, ako keby sa nic' nedialo - hrozí h;;dbe zánik 
v lahostajnosti. Aj ňou vyjadrenému smútku a bezzmyselnosti hrozí nebezpečenStvo 
že sa stane niečím: celkom bezkonzekventným, akýmsi druhom ornamentu - ak: 
to Brecht svojimi vetami predpovedal Nieto, pravda, dôvodu pre implicitný opti
mizmus, skrývajúci sa za Brechtovou kritikou tohto aspektu. Umelec nemá viac 
dôv?Cf~v stava€. sa !I_Ptimisticky k svetu, ak svetová situácia k takému optimizmu 
opravnuje. Zacu~lUJUC Brechtovu zlomyselnosf proti nemu samotnému nájdeme
dob~ ~ávk~ k~nformizmu p~áve v tom, že sa pesimizmu vysmieva. s n~gatívnymi 
sa -uz aJ krittcke aspekty zastierajú tak, ako je to v oficiálnej ideológii vo východnej 
Európe. A~ je nie~ v ideológiou, tak je to oficiálny optimizmus, kult pozitivity. Iba. 
také umerue, ktore celí temným a hrziacim silám, má dajaké predpoklady vyslo
vovať pravdu. No, ak by umenie a najmä hudba chceli zasahovaf do diania tak 
a~ó to Br~htove_ tézy očakávajú od spisovatela - zablokujú sa. Hudba ako taki 
l'ob~c nemož~ bezprostredne z~hovaf. Jej úeinok je neurčitý, aj ked' sa používa 
za učelom recnenia. Nie nadar~o sa v takom prípade pridáva k politickým teJttom. 
Nepovažujem za náhodu, že isté skladby nedávno zomrelého vysoko nadaného
~ansa_ Eislera, písané taktiež asi __ preť! tridsiatimi rokmi, ktoré skutočne nanajvýš 
·mtenz1vne a premyslene ako sVOJUU tónom, tak aj povahou slúžili . nanajvýš agre
sívnej politickej propagande - že tieto skladby, pokial ~ je známe - sa. už 
ani vo východnej Európe nehrávajú. . 

. · Oproti · tomu platí · aj pre vážnu hudbu veta, podľa ktorej. väčšina obrazov vy
jadruje iba tolko, že, stolič~ je stolička a že dážd' padá smerom dole. PokiaJ je 
hudba nereflektori.cka, P?klaf vlastné fažkosti sama nepovažuje za východiskový 

:Predpoklad a pok1al si 1ch sama neprivlastňuje do obyčajného opakovania vecí 
už _sto _rá~. vyslovenýc~, do a;kej~i tautológie sveta, ktorá nadto ešte aj ovenčuje 
vec1 svatoZia;rou a ktora v DaJlepsom prípade utvrdzuje smútok a.ko niečo nezmeni
telné, ba ako skutočnost, ktorá je práve takou, akou má byf. V tomto zmysle možno 
tvrdif aj o hudbe, že ju ohrozuje narastajúci ideologický charakter. Treba vylúl!if 
možnost vyhýbaf sa fažkostiam tým, že sa spolahneme na osvedčené prvky a že
v nic~ pokračujeme. Vedel by som si predstavi(, že mnolú namietnu: Ak je kompo-

. novarue natoľko prekérnou a fažkou zá ležitostou, že len kvôli nej tu stojíš a pred

. -?ášaš n~~- o nej, že zalamuješ rukami a v nariekaš: Bože, aké je to fažké, bože, aké 
Je to fazke - prečo sa potom do toho vsetkého púšfate, prečo sa statočne neživíte 

. z toho, čo vám príroda dáva, a nekomponujete viac-menej hudbu podľa uznávaných 
~ utešených vzorov tak, ako, to robievali mnohí z nás!? No tento triviálny argument. 
Je predsa len natoľko vážny, že ho nemožno 9dbavif nič nevraviacim gestom: Kto 
takto zmýšla, zaostal za svojou dobou. Chcel by som sa preto aspoň dotknúC príčin 

. mdlôb, zákonjte sprevádz~júcich všetky pokusy vyjadrova( sa aj naďalej tradičnou 
hudobnou recou. Spomeruem skladateľa na európskej pevnine pomerne málo zná
meho, ktorý však má vynikajúce meno v anglosaských krajinách: Jeana Sibelia_ 

. On sa o niečo také pokúšal. Nikdy neprekročil hranice jestvujúcich, tradičných 
.!Onálnych možn!>sti. Napriek tomu sa mu podarilo - to treba priznaf - vytvori€: 

. ~tý druh indivtduálneho slohu. No individuálny sloh sám osebe ešte nie je po-: 

. zehnanim alebo zásluhou: Treba prihliadaf na to, .čo sa v tomto individuálnom slohu. 
realizuje. Mimochodom, umelecké diela neslobodno posudzovaf z hladiska ich tak-

. zvaného slohu, ale vždy a výlučne len podľa toho, čo samy v sebe vykryštalizujú čiže 
- ako by sa po.vedalo v Anglicku - on their own merit. No všetky Sibeliove diela. 
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sú v istom, medzi hudobníkmi každopádne dokázateľnom, technickom zmysle Jlá.-" 
tolko krehké, natoľko nedostačujúce, že jeho_ pokus t:eba pov~žov!'~ .za - ? mo
dernej hudbe sa to ináč až priliš ochotne tvrdi - negattvne !)rebJeh~JUC~ eJtP~Jment. 
Treba sa vyrnanif z názoru, že . v prípade m~e~ej h~dby ide o nie~, co_ JeJ . odpor
covia .nazývajú vecou módy alebo čo radtkahsti z 1ch radov na~aju zvteracou 
kazajkou - že sa totiž skladatelia prispôsobujú tomu, ~o je prave up to date, 
alebo (pOdľa najobľúbenejšej frázy) že sú iba súbež~íknu. Pohybovaf sav hudobne 
v rámci tradície je objektívne predzna.čenou nem~znost:ou. Táto nemozno~t: _ne-: 
spočíva azda v nedostatku talentov, ktoré vedia spravne zaobchádza( s trad1čnynu 
prostriedkami. Dnes ešte tradične komponujúci skladatelia to podľa meradla tra~ 
dície vo všeobecnosti už zvyčajne ani nevedia a zlyhajú na každo~ kroku •. 'Tradi~e 
prostriedky a najmä formy súvisu, ktoré vytv~rajú, s~ pre~ínaju !' _meDia neskor 
objavenými prostriedkami a formami hudobneho stvarnenta. Každr skl~atero~ 
ešte dnes používaný trojzvuk znie už ako negácia zatiaľ uvoľn~ych. ~~sonancu. 
Nevlastní už niekdajšiu, použitim utvrdzovanú. bezprostrednosf, ale Je. m~Cim hi~i?
ricky podmieneným. Obsahuje svoj vla~tný opak. ~k. sa ten~o. op_a~ tato negaCla 
zamlčuje, sta.ne.sa z každého takého troJzvuku, z kazdeho tradtcton~stického zvrat~ 
afirmatívna krčovite pritakávajúca lož typu takých fráz o zdravom svete, ktor~ 
sú v iných, kultúrnych oblastiach celkom bežné. V hudbe nejestvuj~e obnovite!ny 
prazmysel. Pred približne tridsiatimi rokmi_ sa môj priatel E!'nst Krene~ pokušal 
po divokých atonálnych výbuchoch pisaf opäf tonálne. Jeho teoriou bolo, ze v tona
lite je obsiahnutý onen prazmysel, ktorý treba obnovif. Kr~nek uznal - bol .to 
velký esteticko-morá.lny čin - nemožnosf tohto pokusu, ktorého sa vzdal PO rue: 
koľkých rokoch vášnivej ' námahy. Nadviazal oväf na tie ~adikálne intencie! k'?re 
sledoval v prvých tvorivých 'rokoch. Tieto fenomény mozno azda "!svetlif tým! 
že aj tonálne prostriedky, ktoré volake,dy považoval z~ prirod~ev~e pr~anosti 
a ktoré chcel obnovif, vôbec neboli takymi pra.danosfaml, ale ruectm hiStoricky 
vzniknutým, vytvoreným, podmieneným, a teda aj pomiuuteľným. . 
Tradičné postupy spojené s tradično.u ~udobnou rečo~ s~ ~eskôr objav:_enými po

stupmi stali v retrospektíve probl~ahckymi :- schemattc~~~· Spod _no~~h prvkov 
počuf predtým skryté slabiny starsich, mnohe zvraty zneJU .sa~lóno~lte, CJm svojho 
času neboli. Zaregistroval to už v tomto ohľade veľmi c1thvý. Richard Wagnver. 
Formuloval bez úcty, · no dprimne, že pri m~ohých. Mozartovych v diei_.ach po~~ 
rinčanie ná.činia na stole: stolovú hudbu nachádza . aJ tam, kde o nu vo bec nes!o, 
Podľa tejto schémy . sa mohlo komponovaf, P9kiá.ľ táto nevystupovala do. popredia. 
pokiaf ešte tvorilo jednotu so samozrejm~mi predp?kladmi. k~mpon?van1a. No. ak 
komponovanie a vztah skladateľa ku schemam straca SVOJ P?v~y zmysel, tieto 
nielenže suchopárne a rušivo vystupujú . do popredia, . ale ve,du vsade k nezrovn~:
lostiam, protirečeniam vo vzťahu k medztčasom emane~povanym momentom. Počnuc 
približne Alpskou symfóniou a Zenou bez tieňa dokonca Richar~ st;auss stros
kotal v zdanlivo vlastnom, takrečehom osobnom slohu na tom, ze uz nebral na 
vedomie objektívne tendencie hudby svojej doby. Kto sa oddá staršiemu smeru 
iba zo zúfalstva nad fažkosfami nového, tomu nekynie útecha, ale stane sa 
obetou svojej bezmo.cnej túžby po lepších časoch, ktoré koniec koncov ani lepšími 
.neboli. 

Na d:ruhej strane by sa nemali apologeticky odmietaf reakčné ná!llie_t~y, ~!"Ie _ bol'! 
by treba poučif sa .na istej miere správnosti, kto~ou často_ predstlhUJ_U pnemerny 
kultúrny pokrokový liberalizmus. Objektívny rozvoJ hudobneh~ m_aterialu a 1_!-udob
ných pracovných postúpov - dalo by sa hovori€ o stave techmckych produktlvnych 
síl, teda z {()rfem reakcie samotných skladatelov. S určitým odstupo~ ~Y ~a vynálezy 
mnohých technických princípov a systémov v posledných štyridsJattch rokoch 
mohli chápaf ako pokus o vyrovnanie disproporcie medzi objektívnym stavom hudbY' 
a tým, čo by som chcel povrchne nazvaf subjektívnou muzikalitou. !'ritom ~a 
odohráva niečo podobné ako v celospolol!enskom meradle, kde sa tiez vyno~ 
ostré protiklady medzi rovzoj()m technických produktívnych síl a sp~sobll!-i ludskeJ 
reakcie, medzi schopnosfami využit, ko.ntrolovaf a blahodarne pouzU t1eto tech-

.. . BOLI TO PRA VE VEĽK1 MAJSTRI, KTORI VYTVORILI _NO~, NEZVYKL11:, A_ NEUVA"' 
:ZOVALI o TOM :ZE T"2'M BRUTALNE NARUŠILI SLADKY SPANOK VYSOKOVAlEN~HO 
OBECENSTVA A RAČI CHOD SVOJICH vo FUNKCIACH A v AžNOSŤOU ZOŠEDIVENÝCII 
KOLEGOV A PROTIVNIKOV. Ma Jt R e Jl e l' 
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niky. Najkrikľavejším výrazom tohto stavu · veci je skutočnost, že ľudia na jednej 
strane dobývajú vesmír, zatiaľ čo na druhej strane v nevídanej miere psychologicky 
Rrpatejú, stávajú sa infantilní. No tento vývin sa odzrkadľuje aj v umeleckej 
činnosti, dokonca v jej najsubtílnejších detailoch. Už za generácie Schonberga, 
Stravinského, Bartóka, neprávom označenej za generáciu klasikov moderny, niektorí 
skladatelia svojimi reakčn3·mi schopnosfami zaostávali za vlastnými n,ováciami, 
a preto akosi hamovali vo vývoji sami seba. Uvádzam jeden z najväčších a naj
integeroejších talentov: Bélu Ba.rtóka. Vylučuje sa, že by sa bol prispôsobil po
žiadavkám širokého vkusu, že by kvôli obecenstvu bol nalieval vodu do vína. Pri 
Príležitosti rozhovoru, ktorý sme mali v mestskom rozhlase v New Yorku, Bartók 
mi raz povedal, že sa vraj nemôže vymanif z tonality: Je to vraj samozrejmé 
u ·skladateľa, ktorý je tak ako on spätý s ľudovou hudbou. Môžete mi verif, že 
Bartók, ktorý emigroval a zvolil si chudobu z protestu proti fašizmu, nebol naka
zený nijakou ideológiou spätosti krvi s rodnou pôdou. No pod tlakom zvyku 
a tradície, ktorá koniec koncov predsa bola silnejšia ako jeho vlastná produk
tívna hudobná sila, zrejme stratil k.ontakt s tým, o čo sa pokúšal v svojich naj
odvážnejších dielach, ako napríklad v dvoch sonátach pre husle a klavír. Príčina 
toho tkvie vo všeobecnom stave vecí. Aj Richard Strauss; ktorý sa pýšil, že v Elek tre 
došiel až po samotnú hranicu toJJ..Iity, vyhlásil neskôr, že tonalita je prírodným. 
zákonom, ktorý v podstate nemožnó prekročif. Aj od Rich~a Wagnera sa 
zachoval výrok, že sa v Tristanovi dopustil niekoľkých extravagancií, ktoré neradno 
opakova€ alebo napodobňova(. Zlom medzi smerom, ktorým podvedomie vedie skla
dateľov a rečou, z ktorej pramenia, nastal teda už prinajrvenej pred sto rokmi. Ne
dávno ho beznádejne dokumentoval obrat Hindemitha, ktorý svoje najlepšie práce 
alebo neuznáva.l, alebo ich akoby pod cenzúrou vo veľmi zmiernenom slohu prepísal. 

· Príznaky tohto zlomu možno pozorovaf dokonca u najodvážnejšieho a najkon
zekventnejšieho skladateľa tejto epochy, u Schonberga. Zahrával si vždy znova 
s tonálnym materiálom, zaoberajúc sa ním nielen v menej význačných sklad
bách, a:le aj v závažných,, v neskorom tvorivom období napísaných dielach, ako 
je Druhá komorná symfónia alebo Kol Nidre. V práci s názvom "On revient 
toujours" - totiž ii ses Pl"emiers amours - pokúšal sa o teoretické ospravedlnCAie, 
priznal sa quasi, že pocUuje ná.klonnost lt tomu, z čoho sám vychádzal. 

V súčasnosti sa :nesmierne zväčšila diskrepancia medzi subjektívnym stavom kom
ponovania a vývojum spojeným heslami ako integrálny kompozičný postup a elektro
nika. Medzi kompozičným subjektom a kompozičnou objektivitou sa otvorila priepas(. 
Vzniká z toho často opak predchádzajúceho stavu vecí. Skladatelia často kapitulujú 
pred prostriedkami, s ktorými musia narábaf ešte skôr, akoby s nimi skutočne 
komponovali. Prvou tažkosfou by teda bolo stava( sa vôbec do správnej relácie 
k stavu techniky: Skladatelia by ju mali alebo používa~ a stvárnif podla stupňa 
svojho vedomia, alebo by mali dosiahnut tento stupeň pomocou sebakritiky. Nejes~ 
vuje všeo.becný návod, ako to dosiahnut. Uvádzam túto fažkosC iba preto, aby 
sme sa nad ňou zamysleli, a nie aby sme ju potlačili. Samozrejme, oveľa ľahšie sa 
o · tom hovorí, ako koná. Technika má špecifickú váhu. Každý pokus o jej zlú
čenie so subjektívnou skúsenostou ju môžu zoslabU. Každý schopný skladateľ - a to 
skutočne každý - pocifuje neistotu_ z tejto (ažkosti. Bolo by možno odpoveda(, že 
istota vôbec nie je ideálom; Azda neis~ota tvorí lepšie predpoklady pre legitimné 
umenie ako pocit istoty, ktorý nemá nijakú záruku vo vonkajšej a vnútornej sku
točnosti. 
· Brecht hovoril o (ažkostiach pri písaní pravdy ako o umení využit pravdu a širíC 
ju medzi ľudom quasi ako zbraň. Keby sme sa chceli vyjadri( menej politicky 
a menej iluzórne, táto veta v hudbe vystihuje fenomén; podľa ktorého v oblasti 
kOmponovania už nejestvuje zaručene predznačený priestor pre hudbu. Co pred 
mnohými rokmi Paul Valéry písal o skulptúre, ktorá stratou súvislostí s architek
túrou vraj ostala problematická a bezprístrešná, platí doslovne v prenesenom 
slova zmysle aj o hudbe. Týmto sa vonkoncom neopakuje podvod o nezrozumiteľností 
moderny. Mám na mysli niečo závažnejšie, a to vôbec postavenie hudby v súčasnej 
spoločnosti. Najvýraznejším prejavom tejto skutočnosti je chaotická muzeálna situácia 
}concertnej prevádzky - napríklad zmätená situácia koncertu súčasnej hudby v ofi
ciálnom hudobnom živote, ked' sa uvádza skladba bez toho, že by ktokoľvek - ani 
sklailater; ani dirigent, ani usporiadateľ - presne vedel, kam patrí, prečo sa 
začleňuje medzi iné diela, čo vlastne má po·ve(lat poslucháčovi. Anonymita koncertu, 
jeho .archaický elem_ent, , nie Je. azda :z;árukoq sl()body, ale stavia umeleecké dielo 
clo ·prázd.na a prenecháva ho n~hode. Táto bezfunkčnos~ sa prenáša na, JUDelecké 
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dielo ako vedomie chaotickosti a dezorientovanosti. To_ nemá nič d~ čin~~ so_ sku
točnostou, že by hudba mala slúžif nejak~mu tak;zvanemu praktickemu '!celu, ze by 
mala nadchýňaf alebo zdisciplinovať skupmu Jud1 .a podobne - na šfastle ~a hudba 

d ' tala od účelových vdahov. Ba čo viac, narušda sa adekvátnosť medz~ budb_ou 
~ .fej sociálnym miestom. Už nie je isté, aký má význam pre skúsenost ru~1, ktorym 
sa exponuje. Opačne hudba tieto skúsenosti ľudí nemôže. do ~seba vstrebava~. Toto 
je vysvetlenie pre moje slová, že komponovaniu sa traste pod.a po~. ~ha~~ Vol
tairova veta Oii il n'y a pas le vrai besoin il n'y a ,pas le vra1 plaiSU" ma 1Stotne 
platnosť aj v 'hudbe. Keď istá vec nenachádza objektívnu spoločenskú ~otrebu y sebt; 
samej _ keď neuspokojuje niečo povrchné, ale ho v sebe r eflektuJe -. straca ~.J 
svoj pravý zmysel. To, čomu odporcovia Novej hudby s obľubou vravta ~XP~!l
mentá lny charakter, Je v širšom zmysle iba pok~ vyro!naf sa na , vl~stnu I?asf 
so situáciou suchopárnosti, a to tým, že si osvojuJeme s~tuáci~ trasuceJ sa pody, • 
prípadne sa ju snažíme zobjektivizovae pomocou umeleckeho d1~la. _ _ 
Dovoľte mi aby som povedal niekoľko slov o pojme experrmentálnosti, kto~ 

mnohých znepokojuje pri pohľade na novšiu a najnovšiu hudbu. Bo~o by povrchne 
považova( experimentálnosť za niečo neisté, za niečo, čo sa stav!a do vzduc~u 
a čo už zajtra môže zaniknúf a naopak, považo~af neexy~rime~tálnosf _za nie~o 
zaistené. Práve to, čo neexperimentuje, čo pokračuJe vo ~ysbayanycb cestacb, čo Je 
ďalej komponované spôsobom, akoby staré predpoklady este vzdy_ poskytov!l'li istotu, 
je predurčené s apodiktickou určitostou . na zánik a _ zabudnutie._ Expernnentáior 
má ešte viac šancí na prežitie a pretrvame doby ak~ clovt;k, ktory . sa ~~periment~ 

býba ktorý si počína ako sporiteľ, čo uložil svoJe pemaze za inflácte v PUPI:
ľlrnych cenných papieroch, ktoré napokon znehodnotia. To, pravda neplatí 
aj v opačnom zmysle slova. Experimentálnosf .nespočíva au~~ma_ticky v prav~e, ale 
môže sa aj nevyda.riť; f.náč by pojem experimentu ~emal mJ&kY roz~mný ~nam. 
Nemožno poprie(, že mnohé takzvané experiment~ ~z samy v . sebe diSkont~JU mož.
nosf svojho neúspechu, od samého začiatku sa tvar1a, ak?bY s1 celko~ nedoverovah, 
akoby sa vzdávali partie ešte pred prvým fahom. Expenment ~ leg1t~om · zmy~le 
nie je ničím iným ako uvedo~enou silou ~poru umenia prot1 to~u, co sa teJto 
sile konvencionálne a heteronomne nanucuJe zvonka, zo ~trany súhlasu. Z toho 
by vyplývalo, že takzvanému experimentu v hudobnom zivote by ~e~olo treba 
vyhradzovaf prírodnú rezerváciu, pričom by sa ostatok - ako zvyca.Jne - po
nechával tradičnej hudbe, ale bolo by treba priznaC obom zložkám rovnaké orga: 
nizačné podmienky, aby sa moderná radikalna _hudba skutočne nestala odporcauu 
denuncovanou šnecialitou. . _ _ 

z hladiska ~nentne hudobného sa nedostatok danéh~ obsiahleho spolocensk~o 
priestoru prejavuje ako strata objektívne d~ej hu~~bne~ re~i. J~ parado?"no~ faz~ 
kosfou všetkej súčasnej hudby, že všetko, co sa PISe, Je nutene "Y.:t!onf Sl ~aj
skôr vlastnú reč zatial čo reč (ako pojem stojaci aj mimo kompoz1cte ako ntec_o 
ju podporujúce) 'nemožno vytváraf len z čírej vôle jed.notlivca. Tento paradox deft
nuje konkrétne obtiaž, s ktorou máme do činenia. !o "~lozofil nove~ hudby" so~ 
sa už pred mnohými rokmi pokúšal o vysporiadanie s týmto fen~mc:nom _tým, zt; 
som použil Kafkovu parabolu, Hovorí sa v nej o divad~Inoro r~ad~terovt, ktory 
nielenže musí sám viest svoj súbor a mafovaf kulisy, ale sam mus1 aJ splodif her-:
cov aby potom brali a počínali si tak, ako to sám koncipoval. Táto Kafkova para
bol~ sa medzičasom ukázala ako objektívny predpokl~ ka~dého ko!llponovania. 

Nechýbali pokusy vyrovnať sa s touto obl:ažnosfou tym sposobom, ~e ~a hudbe 
mala prinavrátif jej spoločenská závažnost. V~e~y ~eto _poku~y zl~h~l!; Je načase, 
aby sme si tento neúspech bezmezdne a bez iluzli pnznali. S íýJn suv~1 ~kutoč~~st, 
že sa všetci do úvahy prichádzajúci skladatelia pridržiavajú už len naJradlká-lneJSIC~ 
hudobných možností; že pravdepodobne už nieto skutočne nadaného sklad~teľa, ktor~ 
by sa oddal ominóznej, takzvanej umiernenej moderne. A~o doklad . ~':adzam c~ly 
okruh takzvanej mladistvej tvorby, ale aj to, čo sa odobr~va ~ oftctalnej r_ovm~ 
vo východnej Európe. Nie je vecou umenia domáhať sa svoJho m1~ta v spolo~č~os~I. 
Nachádza sa v spoločenskej štruktúre, v spoločenskej skuto~nost1, . no n~oze l~ 
samo osebe ovplyvňova(. Umenie predpokladalo až po samotnu hramcu prltl)mn~stl 
to, čo Hegel nazval substanciálnym - totiž o~~~ktivnu .~ovn?myseľnos!. Struktú:á. 
spoločnosti musí byf aj dnes - v hocijakom napat1 - spOJlteľna s vedomnn a p~dv.,
domím skladateľa. Beethoven sa neprispôsoboval ideológii tkzvanébo . vzm~haju~eho 
sa meštiactva z r. 1789 alebo 1800, ale sám z nej vychádzal. V tom JC _ pnčinl!' Jeh~? 

. neprekonateJnébo úspechu, hoci sa už za jeho či~ tento ~pech, táto vnuto~na 
zhoda sa spoločnostou vonkocom nekryla s vonkaJSOU recepCIOU, Kde ':šak chyba 
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vnútorná myšlienková zhoda, kde túto nastoľujú mocenským n árokom alebo roz
hodn.ut ím, tam vzn~ká iba prispôsobenie sa skladateľa, teda niečo heteronómne. 
Pravtdelne ~a tak stáva na úkor hudobnej kvality a zaradenia hudby. Takáto hudba 
sa. z~ednodu~uje. ~~· že sa podriaďuje istému stavu ľudí, ktorí nevedeli držaf krok 
s JeJ vlas~nym vyymom, zapredáva sa súčasne do služieb regre'sívnym tendenciám 
spol?čnosti, do stale pokraeujúcej likvidácie indivídua vo svete prechádzajúceho 
v do~ledku stále sa rozširujúcich mocenských komplexov k totálnej vláde. Všetko 
čo st v hudbe pripisuje zospoločenšfujúci etos, prikláňa sa k totalitaristick~ 
formám. Ťažkosti pri komponovaní nemožno prekonať príklonom k istému sociál

-nemu. priestoru! ako to robieval ešte Brecht, ale, ak je to vôbec možné - iba 
~ ! ect sai?~tneJ: Vytvorením takých závažných kompozícii, že sa im dostane objek
tiVity, maJucej v konečnom meradle aj spoločenský význam. Bez tejto (hoci aj prob
lem;;'.tickej) dôvery nemožno už písaf čo len jedinú notu. 
• Tymto s~ vš_!l:k . ťažkosti ešte nezdolávajú. Spomenutý všeobecný náhľad je iba. 

ramcom,_ma urcttu platnosf.p~e skladateľa, no vonkoncom n eprináša útechu. J e práve 
tak. fažke vy~adovaf. objt;!'tJntu veci od komponu,júceho indivídua, ako by bolo ne
spravne os vOJOvaf s1 závazok zvonka. Sme v dešperátnom rozpoložení· je l epšie ho 
a,nalyzovaf ako vyhýbať sa mu s tvrdošijnou naivitou. Jediné mož~é východisko 
_umelco! s~očíva v v. ich su~jek!ívnej schopnosti reakcie. Muzikalita vo vyššom zmysle < 
s~o'!a m e J~ to~iž Iba subJekhvnou vlastnosfou, ale je to práve schopnost inervovaC 
mec? z obJekttvnych _da ností hudby, z tých, ktoré zahrňujú koniec koncov aj da
nos~I sociálne. ~o p:r:_av~ rozumne zdôvodňuje dôveru, o ktorej som hovoril. Ak 
o DI~om hovor1me,. ze Je muziká lny, nemienime tým jeho quasi prirodzenú úlohu, 
~toru netre~a '!a!eJ S!edovaC, a le jeho schopnost vnímania objektivity hudby, jej 
strukt~rálne~ suvislo~ti: To sa ešte uchovalo v oduševnenom pojme muzikality. 
N.o !'rave v ta~o rea~cna -~ch~pnosf subjektu sa stala problematickou. Indivíduum 
~e ~e niec~ J~tv~Juce vyluvcne s~mo osebe, ale vždy aj niečím sprostredkovaným, 
Je vzdy. d.o ISteJ mtery . spol~censkym odleskom, nie je niečím definitívnym. Napokon 
tenden,c.ta do~y zos!abiia to vlastné ja do takej miery, že často už neovlá da a.ni 
!~~ne reakme. Pra~e ~ zlomoch medzi subjektívne muzikálnymi reakciami a ob
Jekttvnym ~ecbnologiC.kym ~tavom sa dnes často skrýva iba slabosť subjektu. Skla.
da.te!, ktory vyhlasuJe: . Nie som snobom, nezúčastňujem sa na týchto módach 
spolie~am sa na vlastny inštinkt a robím iba to, čo chcem, čo môžem a nič mé 
- ta~to skladateľ pravdep~~bne vo všeobecnosti skutočne snobom nie je - ak 
.to ~«?žem~ . pov~ova!.- Z!l, urč1~u .~áS~!lhu --. no reproduk~je -jednoducho zvyšk y kon
vencu z ruekdaJštch mas, povaZUJUC Jeh za vlastný hlas, ktorý je iba trojmo lomenou 
ozv:enou. · . · 

Ak ?Piatňujeme spomenuté hľadiská na súhrnný hudobný vývin ·Približne od roku 
19~ •. Javi~ sa nám skutočne závažné vývojové postupy temer výlučne ako snaha 
vyvtJaf spo~by spracovania z tvaru hudobnej objektivity - teda z m ateriálu idiomu 
a. z tec!tnikY - ~ d ~ r e !ll ~ ň u j ú c e ~ su_bj~kt; ktorý sám sebe nedôve~uje, je 
sti~nenr !' zdrveny vsetkymt spomenutymi tažkosCa mi. Hudobné d ejiny posledných 
Atynadsiatlch r.:.kov zdajú sa mi históriou pnkusov o hudobné odbremeňovanie Do-
voľte, aby .som vám to stručne rozviedol. . ' 
Po~em odb!'emeňovania, ako si ho osvojili v pJ.nej n evinnosti niektorí hlásatelia. 

hnutia NoveJ hudby - n apríklad Wilhelm Ehmann, ako aj niektorí dodeka.fonisti 
.v Am_e~ke a ako ~o z?-"ad~e . a s plným dôrazom pozitívne užíva Arnold Gehlen 
v . SVOJeJ antropolog~ckeJ soctologii, je nezlučiteľný s ideou prepracovaného umelec

·~~? diela, ku. kto!emu na druhej strane všetky tieto techniky smerujú. Ochabnutie 
~~l!&• poľavenie vzdy _znamená prevahu niečoho odumretého, čo n eprešlo subjektom, 
ntecoho. ~von~~ vecn~l_!o a nap?kon !lmeniu cudzieho. Pokusy o úfavu majú na priek 
tom~ SV?JU vaznu pr.tcinu: prave tu, že sú temer nezdolateľné pri komponovaní, 
vyvterajl!c~~ z pravveJ slobod?', z ~krečeno všestra nnej aktuality sluchu. Zrejm e to 
bolo mome 1b~ po.cas. krátkeJ pe~10dy ~x~lózie, takzvanej heroickej periódy Novej 

-hudb~, zahrnu!_úCeJ ~tela stredneJ tvonveJ epochy Schiinberga, počnúc klavírnymi 
kusmi, ?P· ll az po Ptesne, op. 22, a ko aj súčasne vzniknuté útvary _mladého Weberna 
a mladeho A!bana Be!ga .. Títo skladatelia sú klasikmi modernej hudby iba preto, 
I~~J? - svojho casu kl.~ikmt neboli: Pretože vystačili bez zvonka stanovených pra
~d~el! iba s kompozJCnou forman reakcie, so spôsobom vlastnej bezprostrednej íma
gm~me. Dalo b~ sa to v sledova€ až po vznik niektorých diel tejto fázy._ Schonberg 
na!'tsal mon_odram~ Ocakávanie, svoje najodvážnejšie a najavansovanejšie dielo, 
pocas 14 dnt - zreJme akoby v tranze, nie nepodobne tomu, a.ko to neskôr mienili 
surealisti ~ svojou automatickou tvorbou. Bolo to skutočne akoby vplyvom explóZie 
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])od vedomia. Mimoriadne rýchlemu vzniku takého ·diela zodpovedá . krátkost fázy. 
v ktorej sa takto komponovalo. U Schiinberga po tomto ·nasledovala veľmi dlhá, 
až sedemročná prestávka tvorivého procesu. Podobne to bolo u Berga, u ktorého 
kvantita produkcie bola taká malá. Sotva jestvoval významný skladateľ jeho úrovn e, 
ktorý zanechal tak málo skladieb ako on. Už poonúc Vojckom n euvádzal opusové 
čísla, pretože - a ko mi raz puvedal - mu bolo trápne, že čísla opusov ~še _ šty
ridsaťročného skladateľa boli stále také nízke. Miniatúrne rozmery Webernovych skla
dieb pouka zujú na niečo analogické. Zrejme sa mu podarilo premôcf nesmierne 
vnútorné napätie bez odbremenenia iba tým spôsobom, že sa vzdal úsilia o hudobné 
artikulovanie väčších časových úsekov, zatiaľ čo túžba po široko prekomponovanom 
časovom priestore ho po celý život neopúšfala. Ani sám Schonberg nevydržal pri 
výlučne spontánnom, neodbremenenom, na samot!lé komponovanie odkázanom tvo
rení. Podieľa sa na tom azda práve tak skuto·čnosf, že nemožno n atrvalo konzer
vovaf bezpríkladnú spontánnosf takýchto diel, ako ani fakt , že jeho kritické ve-v 
domie narazilo pri voľne vzniknutých diel ach na mnoho nekonzekventností a ne
zrovnalostí, kt oré - ako sa mu zdalo - bolo možno kriticky skorigovl!f iba ~tým 
racionalizačným procesom. Pod týmto aspektom by azda bolo potrebne zapodtevaC 
sa nieke dy štyrmi Klavírnymi kusmi môjho priateľa René Leibowitza, k toré vznil,ili 
podľa vzoru Schonbergových skladieb, diela 23, nekoncipovaného ešte v dôslednej 
dodekafónii - v ktorých uplatňuje podobnú racionalizáciu. V nich sa akosi trans
])onuje idea Schiinbergových skladieb do ;dodekafónie. Je to pozoruhodný pokus. Mož
no na ňom konštatovat pokrok tak v dôs ledku systému odbremeňova.nia, väčši súlad, 
jednoiia tosC, ako aj dlh, ktorý bolo treba splácaf - totiž stratu bezprostrednosti 
Schoobergových diel z jeho stredného tvorivého obdobia. Dodekafónia bola vskutku 
prvým veľkým odbremeňovacím fenoménom Novej hudby. Môj nedávno zosnulý 
učiteľ Eduard Steuermann to raz veľmi jednoducho vyslovil vetou, že radový postup 
b y mal napomáhaf pri výkone toho, čo sluch v každom okamžiku vytvií.rae nemôže. 
No prechod k tejto skutočnosti nastal už v heroickom období voľnej atonality. 
Weberu uviedol, že sf pr.i tvorbe jedného z najvýznamnejších a najvydarenejších diel, 
pri Bagatelách, op. 9, zaznamenal tóny, ktoré sa už raz vyskytli v týchto celkom 
krátkych kusoch. Preto, aby s,a im vyhýbal, použil namiesto nich tóny ešte nepoužité. 
-aby sa teda vyhol opakovaniu tónov. To sa stalo roku 1909, no implikuje to už ideou 
dodekafónie vyvierajúcej jednoducho z n aivnej praxe skladateľa, aj ked' ešte nešlo 
o jej systematické rozvinutie. Vo všeobecnosti temer nemožno stanovif, pokiaľ siaha 
imanentná schopnost sluchu a kde sa začína vonkajšie odbremenenie. Kt o by sa 
opovážil zazlieva! skladateľovi Webernovi spomenutý n evinný zoznam už použitých 
tónov! Treba však predsa len predpokladaf istú zmenu kvan tity na. kvalitu : V tom, 
'že sa nutnosf takejto racionalizácie zrazu odcúdzl, že predstupuje pred skladateľa 
a jeho sluch zvonka. Fenoménom sa potom nä.silne vnúti usporiadanie, ktoré ne-v 
vyviera už len z hudobných udalostí. Tým, že i ch zracionalizuje :- zatial čo v nich 
súčasne aj k.:.rení - stávajú sa im vlastnými. Nie náhodou sa v ranom období dva.
n ásttónovej· techniky užívalo napriek ich zrejmej inkongm encie s atonálnym tóno~ 
materiá lom toľko starších foriem a nie n áhodou sa toľko retrospektívnych prvkov 
znova uplatňovalo tiež v mikroštruktúre, ako napríklad užívanie s·ekvencií, u stálených 
rytmický<:h vzorov a pod, • v 

Po Schiinbergovej smrti sa začínajúci vehementný rozvoj serialnej hud~y ~ozno 
interpretova€ ako kritiku spomenutých inkonzekvencií. Pod aspektom dvanasftónovej 
t echniky seriálny princíp znamená odstránenie všetkého, čo bolo dodekafóniou do 
kompozície preformované, čo s ňou heterogénne súviselo, čo sa jej nezávisle od dodev 
kafónie dotýkalo. Znamená odstránenie všetkých materiálnych a štrukturálnych po
zostatkov starého tonálneho idiomu. Stockhausen to formuloval frapantným výrokom, 
podla ktorého Schonberg čo do hudobnej reči bol vlastne, napr iek všetkým novos tiam , 
ešte toná lnym skladateľom. Seriálria hudba chcela radika lizovaf dvanásttónový sys
tém v zmysle akéhosi iba parciá bieho znovuusporiada.nia materiálu, uplatnif ho vo 

PŔOCES SPROSTREDKOVANIA NIE JE ĽAHKÁ, ALE ŤAZKÁ PRÁCA PROTI NEPORUZU
.MENIU, PROTI SNOBIZMU, PROTI NENÁVISTI fAZKOPÁDNYCH A VÝSMECHU HLÚ
PYCH. ĽAHKO SA PRITOM MOlE STAŤ, lE SA NIEKTO OCITNE NAPICHNUTÝ NA 
ŠPICKE DÁŽDNIKA MEŠTIAKOV AKO OBEŤ TVRDOšiJNtHO STRACHU PRED PRAVDOU. 
ROKY MU POTOM VYSTROJA SLÁVNOSTNÝ POHREB PRVEJ TRIEDY, KEĎ S~ Ul 
VŠETCI USILOVNOSŤOU ZMOCNILI .PRAVDY.. Han s W e r n e r H e n :z e 
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všetkých hudob~ých d~m~iách _a poz~_vihnút ho k totalite. Prakticky všetko by 
malo byf determ~nova,ne- aJ za čaa~ Schonberga ešte voľné dimenzie rytmu, metriky~ 
.fll;~by z~uku a s~rnnej f~rmy. Senálni skladatelia vychádzali pritom Z, tézy, že aj 
yYvska aJ farb!~' tonov - su to všetko hudobné fenomény - predstavujú v konečnej 
mst~ncii na za~la,de ic~ akustických zá,konitostí časové pomery, že by teda aj z kom
pozacného h!adiska boh zr~dukova~ľne na niečo spoločné - na spoločný meno-vater 
č~u. Z da!leho, pokiar mozno' tesneho pramateriálu tej-ktorej série by malo všetko 
!l!ISne vyv1e~f: Každá nota, kll;ždá pauza, dlžka, výška, farba. Ostáva nevyjasnené~ 
Cl ~áto ro~naca skutočne v_yc~adza, či jednoducho možno stotožňovať objektívnu 
fyz1~ál~u ulohu času v km_1toctoch a ! pomeroch alikvotných tónov v podstate so 
subJektnr~e s~ros!redkovany~ hudobnym časo~, s pocitom trvania hudby. Seriálni 
skladatelia uz davno naraz1h na te;nto problem; najpokrokovejšl z nich Boulez 
a. Stock~ausen, v~ľmi. intenziv_n«: ~racujú na .Jeho pr_ekonaní. Osobne sa vi~c zapo
dievam ad~~- totálneJ determmacae ak? takeJ. _Nachádza sa už svojím spôsobom aj 
v dodekafona1, a tQ preto, lebo nemozno uznavaC, prečo by sa tá-ktorá dimenzia 
prísne determinovala a iná nie. Z toho azda vyplýva, že seriálni skladateÚ.a si nevy
mysleli svojvoľné matematizovanie hudby, ale že by spečatili vývin ktorý 
Max Web~r,. y hudobnej sociológii stanovil ako celkovú tendenciu' novšej 
hudobnej htstórae: ako pokračujúcu racionalizáciu hudby. Bola by sa zdokonalila v in
t~~ráln~j konštrukcJi. Ak ~! naozaj bolo možné odvodif z daného základného mate

. r1a~u vsetko .os~tne, pr~asal? by to odbremenenie skladateľa vo vrcholne mysliteľ
neJ !Diere. !t1a,dil by sa 1ba tym, čo by bolo obsiahnuté v jeho sérii, a bol by pozba
vel(y všetkych starostí. 

N!' pri tejto ú~ahe s~ akosi necitf:me dobre. Už v dodekafónii pozorovateľné zvec
neme, odmocn~ru~ živeho, sluchoveho pr~vedenia, realizovania , vlastného nositeľa 
hudb~, sa stupnuJe až v hrozbe, že zničí každú rozumovú súvislost. Spomínam si na 
mla,deho skl~teľa, k~o~ mi už a~~ pr~d š~rl)ástimi rokmi v Darmstadte predložil 
~~bu; ktora. sa mi J3Vlla ako zmateny galimatiáš. Nemohol som rozoznaf ani za
caaf?k ani kon1ec, ani konzekvenciu, ani sadzbu. Ked som sa ho vypytoval na súvis
losta, na_ hud~boý zmysel tej-kh'!ej frázy, kde sa začí.na a kde končí a na podobné 
elementárne str~turálne problemy, tento mlatJý muž mi demonštroval na istej 
s~rane notu, ktoreJ vraj zodpovedala pauza nachádzajúca sa na ktorejsi z nasledujú
Cich strán atd'. ~kutočne vše~ko redukoval na matemat. príkl., ktorý azda aj súhlasil
b?lo by ma nudilo presvedči€ sa o tom - ktorý sa však neprevtelil do nijakej pocho

·plteľ!lej a pozoateľnej hudobnej súvislosti. Subjekt - ako som už spomenul - na 
~tory je hud~a z nedostat~u S?ciá~eho umiestnenia odkázaná a ktorý by mali všetky 
tieto podujatia «tdbrememt, naelenze sa odbremení, ale sa priam virtuálne vykorení. 
Ak by sa skutocne malo ko~po~ovaf i~a ~· čo istý rad obsahuje, bolo by lepšie 
ko~ponovať pomo~ou elektroruckébo počltameho prístroja a neunúva€ tým skladateľa 
- Je to ver~ -~acn~ ~art, ktorý yša~ zodpovedá povahe samotnej veci. Takáto pomoc 
. skla,dat~ra mc~o M';lst sa po~_robtf zakonitosti, ktorá mu je cudzia a ktorú sotva stačí 
dobehnuť. A v z neJ rezultuJuca hudba Je niečím hluchým a nezmyseloým. Nastáva 

·.doslovne _to, c?. so~ pr~povedalpred !okmi ako proces starnutia Novej hudby. Vtedy 
sa mnoh~ m~Jl pnateha z _Kra~chstemu na mňa hnevali; dnes môžem povedat, že 
do ve~eJ ~tery- -~ m??u suhlas1a v diagnóze spomenutého nebezpečenstva.• 
~ t~Jto sat'!acu senalnej ·hudby sa nečakane objavil John Cage ; situácia vysve

tľ'!_Je Jeho mimoriadny dosah. Jeho ·princíp náhody, teda to, čo všetci poznáte pod 
be~ým men~m- aleatorika, by chcel prekročiť hranice totálnej determinácie inte
graln~ho, obligatnebo hudobnéhQ ideálu seriálnej školy. Tento princíp sa j;mu -
Amenčanovi - nejaví s rovnakým nátlakom, nenatiskal sa s rovnakou historickou 
nutnosfou ako hudobníkom európskej tradície, spätým s obligátnym slohom celko-
vým pohybom racionalizácie hudby. ' 
. No aj Cag~om presa,dzov~ý princíp náhody sa tak odcudzoval vlastnému ja ako 
J~ho zdanlivy. prot~la,d - pnn~íp seriálny; patrí tak i':lto do kategórie odbremenenia 
zoslabnutého_ Ja, Ctra náh~a stce porušuje str~ulú bezvýchodnú nutnosť, no je živé
mu sluchu n!e menej cudzaa:. Cage raz veľmi dosledne formuloval, že pri počutí We
bern?vých diel p~uť vždy tba Weberna, v skutočnosti však nechceme počúvat jeho, 
ale.~n. Je teda zas~ncom iemer fyzikálnej, vecnej objektivity, ·akou bola objektivita 
se~~lo~j hudby .. Tým~ _aj - m_fmochodom - možno vysvetliC skutočnost, že toľkí 
se~~lna sklada.~elia vpresh bez ť~kostí k Princípu náhody. Dôytipný, ako ·aj skutočne 
oraganáloy a vyzoacoý maďarsky skladateJ Gyorgy Ligeti upozornil právom na to 
žt; extrémy a~s~lú~et determinácie sa v konečnom efekte stretávajú s absolútno~ 
nahodou. StatiSticka vseobecnos€ sa stan~ pre skladbu zákonom cudzím vlastnému ja. 
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Absolútna náhoda užívaná Cageom a jeho školou sa tým, pra-vda, nevyčerpáva. Má 
polemický význam; prikláňa sa k da,daistickým a surrealistickým akciálJl. V súla,de 
s poJiticlrou situáciou nemá však už politicky demolujúci obsah, a preto získava 
ná ter akoby sektárskych seancí: Zatiaľ čo si všetci myslia, že sú svedkami niečoho 
ohromujúceho, vskutku sa nič nedeje, nijaký duch sa neobjavuje. Je neoceniternou 
zásluhou Cagea, že dôkla,dne otriasol dôverou v chvatnú hudobnú logiku, v slepý 
ideál dokonalého ovládania prírody v hudbe, a to pravdepodobne pod vplyvom 
action paintingu. No to, čo poskytuje svojimi najradikálnejším( dielami, nie je na
toľko odlišné od štýlu ovládania prírody, ako by sme to vzhladom na jeho program 
mohli predpokladaf, hoci jeho ttajlepšie skladby, napr. Klavírny koncert, ešte vždy 
vyvolávajú mimoriadny šok, ktorý tvrdošijne odoláva všetkým pokusom neutralizá
cie. To sa máloktorému skladteľovi jeho doby podarilo dosiahnut. Najzávažnejšou 
obfažnostou však je, že napriek všetkému nieto cesty spät. Kto bychcel popri dode
kafónii, seriálnom princípe a aleatorike jednoducho obnovova( subjektívnu slobodu, 
teda v intenciách Schônbergových predstáv voľnú atonalitu, upadol by skoro nevy
hnutne do reakčného smeru. 

Chcel by som skončiť. Bolo by potrebné zrovnat: techniky odbremenenia s ide
álom toho, čo Heinz-Klaus Metzger nazval a-seriáloym a čo by podľa môjho návrhu 
malo mať 1Jznačenie informálna hudba. Uvedomujem si, že je nemožné vyčiarknuC 
hocikde takzvané pozitívno, a vzdávam sa pokusu opísať túto možnos( so všetkými 
podrobnost'ami, a to tým viac, že čitateľ sa s mojimi predstavami môž~ oboznámit .:.... 
ak o to má záujem - v práci Vers une musique informalle, ktorá sa nachádza na 
konci zväzku "Quasi una fantasia". No vymenujem tu aspoň obťažnosti, ktoré tiež 
prekážajú informálnemu ideálu. V oaj,pokročilejších a najjasnejších súčasných sklad
bách javí sa diskrepancia medzi tým, čo je k sebe priradené, medzi akosi navrstve
nými komplexmi, ktoré sú často až prekvapujúco prepracované, s celkovou štlllktú
rou; je to tak, akoby z nesmierne artikulovaných detailov neviedla cesta k nie menej 
velkoryse prekonštruovanej totalite; akoby sa síce obe zložky spájali k-onštrukčným 
princípom, ánQ, akoby sa tieto konštrukčné princípy nedali realizova€ v živom prejave. 
Nieto sprostredkovania v prísnom ani banálnom zmysle slova. V banálnom: Je ne
dostatok spojovacích článkov medzi jednotlivými zvukmi, do ktorých sa všetko sú
streďuje. V prísnom zmysle: Udalosti neprerastajú vlast11é hranice, štruktúra je voči 
nim vo veľkej miere abstraktná. Zatiaľ integrácia často vedie k ochudobneniu. Popri 
mimoria,dnom vzraste kompozičných prostriedkov možno konštatovať akýsi reakčný 
návrat k homofónii. Namiesto toho, aby sa viedli línie, sčítavajú sa bloky, ako som 
to nazval podľa výroku Bouleza. Zriedkakedy sa utvárajú harmonické napätia, kom
plementárne harmónie, zriedkakedy monodické alebo dokonca polyfonické vedenie li
nií. Toto zakrpatenie stojí mimo akéhokoľvek pomeru k spotrebe k-ompozičných pros
Úiedkov a konštrukcie. S tým azda súvisí, čo možno označiť za preponderanciu 
všetkých okoln-ostí, toho mimohudobnébo v najnovšej hudbe, na ktorú poukazoval 
Schnebel ako na je<len z najcharakteristickejších fenoménov vývinu. Zdá sa, akoby 
hudba chcela hlukom, bruisUckými efektmi, no aj optickými, najmä mimickými 
prostriedkami čiastočne nahradzova f to, čo jej zatiaľ imanentným rozvojom nie je 
dané. Tieto akcie sú však často bezcieľne. Da.da vyústi v ľart poor ľart, čo je sotva 
zlúčitefné s da,daistickou ideou. Casto sa utvára hudba bez cieľa, ktorá vlastne nechce 
híkam smerovaf. Proti tomu sa obzvlášt zo strany elektronikov namieta, že je po
trebné posta.rae sa o materiál. Ak som niekedy tvrdil, že elektronické skladby znejú 
ako Webernove diela hrané na Wurlitzskom organe (kinoorgane -pozn. prekl.), tak 
tento výrok bezpochyby už nie je aktuálny. Naproti tomu javí sa však aj na tomto 
poli určitá primitlvita výsledkov, ak zvážime vynaložené technické úsilie. Možno 
vôbec (ažko rozvíjať prostriedky nezávisle od ich účelu, od kvality nimi kompono
vaných skladieb. Ešte by som sa chcel zmieniť o nedávno zbadanom symptóme, 
Jitorý azda tiež súvisí s komplexom obt'ažností, o fenoméne hamovaného impulzu: 
Skutočnost', že hudba je v permanentnom pohybe, že by sa chcela rozvíjať, ale že 
sa akoby pod kliatbou vždy zlomí. Nechcel by som rozhodnúC o tom, či tu ide 
o kliatbu, pod ktorou žijeme, alebo či je tiež iba symptómom oslabeného ja alebo 
kompozičnej neschopnosti. 
· Išlo mi iba o uvedomenie si toho všetkého; nechcel som pr.oroko·vaf alebo postu
lovat'. Hudba dneška stojí pred alternatívou, a to medzi fetišizmom materiálu a spô
sobom spracovania na jednej a neskrotenej náhodnosti na druhej strane. Spomenul 
som si na vetu Christiana Dietricha Grabbeho, ktorá na mňa voJakedy hlboko zapô
sobila: "Lebo iba zúfalstvo nás môže zachrániť'. Všetko závisí od spontánnosti, to 
.znamená od mimovoľnej reakcie kompozičného sluchu, quand meme. Kto však pova-
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Aktuálne otázky hudobnej estetiky 
v Nemeckej demokratickej republike 

Uip~y.nulé obdobie boloo azda v celej našej 
estetickej diskusii najbohatšie na kon
flikty, pretože ohlasy zo strany skladate
ľov neboli vždy veľmi priaznivé a aj medzi 
samotnými estétmi prevládala značná roz
dielnosť názorov. Na základe týchto skú
seností a niektorých popudov pdchádza
júcich tak zo strany marxistov, ako aj 
(najmä čo do faktov) z kruhov západných 
muzikológ,ov, ukazuje sa hudobnoestetická 
situácia (v najširšom slova zmysle) v NDR 
nasledovne: 

l. OTÁZKY TEÚRIE INFORMÁCIE, RESP. 
MATEMATICK'2'CH V'2'SKUMN'2'CH 
MET úD 
Rozličné popudy vychádzali z výročnej 

schôdzky Spoločnosti pre hudobný výskum 
1963 v Tubingene, na ktorej matematik 
Wilhelm Fucks z Cách prehovOTil o tejto 
[>roblematike. Táto výskumná oblasť bola 
už skôr značne inaugurovaná Antonín<Jm 
Sychrom.1 čo do publikácií vyšli u nás 
štúdie Konráda Sasseho (Halle )2, ako aj 
Reinera Klugeho (Berlín)3• Sú v súvislosti 
s hallskými výskumami ·recepcie, pričom 
sa sčasti značne opierajú o Winckela4, 
Fucksa5 ·a iných. Zásluhy týchto výskumov 

S!J(Očivajú .najmä v objasnení pojmov, ako 
aJ na overovaní možných metód - ako je 
to aj pri pokusoch Sychravých. Netrúfam 
si zatiaľ posudrovať, či z toho vznikne 
nová ~tetika našej disciplíny, pretože ne
be2lpecenstvo matematizácie sa tu nezdá 
byť celkom vylúčeným. V každom ·prí~de 
tátQ zaujímavá oblasť poskytuje mnQhé· 
pozitívne možnosti, ale aj nebeZlpečie pre 
hu_d~_u a hudobnú estetiku - najmä pri 
pnhsno·I_TI abstrahoVlaní zvukovej reality. 
No v teJto ·súvislosti navrhnuté pojmy po
vedú azda k riešeniu otázky od.bornej ter
minológie. často sa totiž stáva, že značne 
rozkolísanú odbornú problematiku možno 
postaviť z inej strany na novú východis
kovú pozíciu. Predovšetkým by bolo Po
trebné, aby informačná teória spoločne · 
s_ ~:Udobnou psychológiou ·p01ll1áhala vy
neslť dnes tak zjavné pr·otirečenie medzi 
technickými mo~nosťami akustiky a kom
pozície na jednej strane, a tradíciami a 
možnosťami počúvania na strane druhej. 
Pojmy štýl, technika, materiál, metóda 
tvorenia a charakter vyžadujú v hudobnej 
vede - v medzinárodnom meradle - vy
hrane;nejšiu def-iníciu, jasnejšie vymedze
nie. Na hudobnom kongrese v Salzburgu 

1 Porov.naj okrem inéh~ ~eho. referát "E.:rperimentelle Untersuchungen in Hinblick aut 
g~memsame Gesetzmasstkgett von Mustk und Sprache" vo Wiss. Zs. Univerzity Mar-

z. tma Luthera, Halle-Wittenberg, ročník X ll. ( l963, zošit 7j8, str. 567 a ďalšie). 
Konrad Sasse: "Gedenken und einige Aufgaben und Methoden der Rezeptionsfor
schung". V citovanom diele, str. 647 a ďalšie. 

3 Reiner Kluge: Definition und Begriffe Gestalt und Intonation. - Príspevky k hudob
' nef ved~ (Bei~räg_e ~ur Musi~wissensch~ft 1964/2, str. 85 a ďalšie). 

Frttz Wmckel. Dte tnformattonstheorettsche Analyse musikalischer Strukturen, Musik
forschung 1964/1, str. 1 a ďalšie 

5 Wilhelm Fucks: Mathematische Analyse der Formalstruktur von Musik, Výskumné
zprávy, Nordheín-Westfalen, č. 357, 1958 

žuje ~omponovanie za vrcholne vážnu záležitost, musí sa napokon spýta( či kompo
novame c~lkom netren~uje k ideologičnosti., i:i sa nestáva ideologickým. Preto treba 
neme~foncky a vb~ utechy ~hladom na neud.ržatefnosf daného stavu uvažovaf 
o m?zn~sti od~lcama -~· _T?, .co Beckett vyslovuje svojimi hrami a predovšetkým 
romanm~.; t~ cas~ opa_Jll.juctmt s~by hudba, to je pravda v samotnej hudbe. Azda 
;Je_ možna uz len Jedma hudba, tá, ktorej meradlo je krajnosC - možnos( odmlča
nta sa. 
Preložila. V AL~RIA NEUMANNOV A THEODOR W. ADORNO 

Prednáška prednesená v Bírémskom rorLMa!se 5. mája 1964 (autorom revidovaná 
·ve:rzia pre Slovenskú hudbu). 
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roku 1964 sa ukázalo, 'a~o veľmi sa rôzni
me pri snahe definovať jednotu Verdiho 
štýlu a'lebo povahu výJ:azu hudby W. A. 
Mozarta. · 

2. TE Ú RIA STV ÄRNENIA 

Veľa sa hov·ori o problémooh hudobného 
stvárnenia v súvislosti s diskusiou Q into
nácii. Nazdávam sa, že myšlieillky formu
lo\1\ané Harry Goldscbmidtom6 sú veľmi 
pozoruhodné, hoci treba sa zamyslieť nad 
tý•m, či nezabiehajú priliš do oblasti filQ
zofie a či ich v dostatočnej miere možno 
aplikovať v umeleckej praxi. Pri disku
siách o pojmoch intonácia a stvárnenie, 
ktoré nám bez .pochýb otvárali mnohé nové 
aspekty, vyskytli s.a totiž aj neraz pochyb
nosti o účinnosti týchto pojmov pri ana
lýze hudobných diel. Nie le celkom pocho
piteľ.né, ,prečo sa •pri týcht9 disk'llSiách 
vynecháva ,aspekt melódie, ktorá v myš
lienke a :realizácii tv·orí dôlež-ité konti
nuum hudobnohisto-rického vývoja. Okrem 
toho všetky teórie tohto zamerania nepo
skytujú mož.nosť uplatniť ich v širších 
celko·ch a v medzinárodn= meradle. 

Zdá sa mi, že tQ treba hodnotiť ako 
ned·ostatok, a to tým viac, ak sa zamyslí
me nad pokusmi o vytvorenie novej ,.Hu
dobnej estetiky" Pierra Bouleza, ktorý 
oveľa IJ'adikálnejšie vyslovuje svoje po
chybnosti o ·pojm<Jch starých stáročia a 
ti.sícročia, prvkoch a spôsoboch realizácie 
euró.pskej hudby, napríklad konfrontáciou 
"akciovej štruktúry" (tradičná hudba) 
a "štruktúry oôakävania" (modernistická 
technika7). Bolo by dôležitou úlohou mar
xistickej hudobnej estetiky Zlllpodievať sa 
.podobnými tézami. Bolo by >potrebné vy
stríhať sa jednostrannosti. DoteJ:az exem
plifikov:ané (na príkladoch rozvedené -
pozn. 'prekl.) teórie stvárnenia možlll() síce 
~platňovať v oblasti inštrumentálnej hud
by 19 .. stor·očia, ,prvorado najmä u Beetho
vena, stávajú sa pochybnými pri hodnotení 
hudby Mozarta a takmer nemožné sú v pri
pade Prokofieva8. Okrem toho tento okruh 
problémov j,e v úzkej súvislosti so spome
nutým .pokus<Om využiť teóriu infocmäcii 
v oblasti hudby. Neslobodno nikdy sträcat 
zo 2lreteľa ·predmet hudby, človeka a ľud
ské spolunažívanie. Ostatne hudba nie je 

fHozofiiou ani hudobnou 'Vedou. P.otrebuje;.. 
me bezpodmienečne svojskú hudobnú este
tiku, ktorá vyhovuje zásadám Šjpecifického 
hudobného myslenia. 

3. PROBLE:MY HUDOBNEJ ANAL'2'zy 

V poslednom čase vyskytujú sa u nás 
po:z:nruhodné pokusy vysvetľovať inštru
mentálne diela ;p01ll1-ocou systému "prira
ďovania" - v tejto súv1slosti sa hovorí 
priamo o "mediálnej teórii" - a to so 
zvláštnym zaostrením na literárne "mé
diá". Tento s,pôsob nazerania ·nesnaží s·a 
nájsť pre každú hudbu i·ba slovné vysvet.,. 
!enie, dokonca slovné ekvivalenty, ale usi
luje sa objavov·ať v mnohých, ak nie všet
kých pripadoch význačnej inštrumentálnej 
hudby priam básnické podnety, a to ako 
u Händela, Haydna, Mozarta, Beethovena, 
Schuberta, Brahmsa, ták 1aj u žijúcich 
majstrov. Dôležitú úlohu tu majú, !priro
dzene, vzťahy medzi vokálnou a inštru
mentálnou tvorbou. V tejto súvislosti po~ 
zmáime už dlhší čas špeciálne výskumy 
zamerané na Mozarta, .predst>avujúce.ho 
obzvlášť sy~tomatioký ,prí,pad.9 

Vokálna a inštrumentálna hudoo sa zá
sadne vzáj·omne nelíšia. Ba možno tvrdiť, 
že inštrumentálna hudba je :zvläšmy prí
pad rozvíjajúci sa samQstatne ,iba od roku-
1600. Nebolo by . správne z tohto vyvo
dzovať, že dnes už nemá Oip-Qdstatnenie, 
že najmä vo svoj·ej symfonickej forme 
patrí do obdobia klasického idealizmu.1o 
Nesprávne by bolo tiež tvrdiť, že jej 
vJ:cholné prejavy boli vždy výplodmi poe-. 
tických popudov. Celá otázka súvisí s prob
lémom či a d,o akej miery molíno vysvet
ľoVlať alebo nahradzovať hudbu (e to najmä 
inštrumentálnu) slovami bežnej reči alebo, 
poézie. Tézovite chcem pripoj-iť niekoľko 
zásadných myšlienok k hudobnej analýze; 

l. Hudbe sú dané určité estetické kate
górie, ktoré nemuseli nevyhnutne vzniknúť 
a 'pôsobiť ·prostredníctvom Teči, resp. ume
lecky stvärne;ného slova. To nezm.amená, 
že "mys,lenie v tónoch" by sa malo zásad
ne líšiť od všeobecného (alebo verbálneho) 
myslenia. No toto "myslenie v tónoch" je 
podľa môjho näzoru ~žné (či už v me
lódii alebo vo väčších formových štruktú
rach). Čo do hudobného diania môžu mať 

6 Musikalische Gestalt und Intonation. V .,Beiträge zur Musikwissenschaft" str. 283 
Musikwissenschaft" str. 283 a ďalšie 

7 Porovnt;zj Melos, 718 1964, str. 212 a nasledujúce. Clánok Hansa Oescha "Wandelt sich 
das europäische Musikbewusstsein ?" 

8 Podobne možno hovoriť o rôznych intona~ných pojmoch, ktoré sa z vetkej miery 
pridržiavajú tej-ktorej hudobnej národnej reči 

9 Porovnaj W. Siegmund-Schultze: Mozarts Melodik und Still, Lipsko, 1957, ako a} ob-
sažnú knihu Bence Szabolcsího: Príspevky k dejinám melódie, Budapešť 1959 -

iO Porovnaj M. Elik: "Was uns heute bewegť?" , -
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-rôzne slová iba ukaz.ov.ací alebo vysvetľo
vací cha>rakter . Na druhej swane je úplne 
sprévne a potrebné, aby sa idea diela vy
svetľovala pomocou slova, ;prÍ;padne aj 
obraznej reči, čim sa možno približovať 
pojmove k jeho podstate, a t ak prehlbovať 
jeho prežlvanie. 

2. Koni\rontácia "hudobného" a "mimohu
dobného" je dezorientujúca. Tóny a hudba 
sú v rovnakej m iere prejavmi života, Tesp. 
odrazmi reality, ako sú nimi reč a litera
túra . Možno predsa sotva hov01riť o "mimo
poetických" rprvkoch atď. Hudba m é oproti 
iným druhom umenia určité zvláštnooti. 
No práve z tohto dÔV'Odu špecifický for
mový proces nesmie ostať nejasný a lebo 
dokonca úplne skrytý. Zásady, ako Qpako
voanie , .prot ikLad, r ozvijanie, sonátová for
ma, rond.o, rozvedenie, A-B-A sú špeci
f i<:ky hudObnými pojmami (ani zďaleka 
natoľko poet ickými alebo rečovými), no 
súčasne so živ,otom úzko zviazanými ka
-tegór iami. K tomu sa pridružujú početné 
·artistické .prvky, któré môžu byť rovnako 
bezprostredným výlev·om životného cíte
nia, ako a j prejavom typickej umeleckej 
obrazotV'Ornosti. 

3. Skladateľ tvorí na zákla de najTozlič
nejších pQpudov. Poslucháča viažu k hud
be, i keď ju spočiatku celkom nevníma 
a nepochopí, určité asociácie, :prič.om iba 
úkazy nem ožno od seboa oddeliť (hoci sa 
nemusia kryť). PretoO je -otázkou, či v hud
be možno vo všetkých prl1padoch (iným 
'spôsobom ako pr i iných druhoch umenia) 
hovOiľiť o tvorivopsychoiogickoQiffi "prka
deni" alebo o "melódiéch". Tie-ktoll'é pod
m ienky sú nanajvýš od·lišné čo do uvedo 
m enia, určitosti, čo do povahy a význa
muU. Analýza .sa musí vyvarovať prílišných 
abstrakcií a slovných 1prertlmočení, ako aj 
pokusu o čisto štrukturalistické vysvetle
nia, hoci tieto postupy sa ne;az čudne 
prelfnajú. 
. 4. Hudobné analýzy musia viest k synté
ze, k uch01peniu totality umeleckého diela. 
P ri t omto ús ilí neslobodno strécať zo zre
teľa umelecký moment. Nejestvuje iba 
jediné kritérium pre pochopenie svojräzu 
hudobného diela. Analýza m usí sledovať 
šírku a mnohorakosť hudobtného života, 
musí ju na rozdiel od .pri'bližného prvotné
ho slu chového dojmu, prehhbovať vo ve
domí. Treba si, prirodzene, od prípadu 
k :prípadu ujasniť , na ktoré ~odrohností 
sa· upriamiť (harmoni·cky, ·vetná te.chnik9. 

atď.) . Niekedy sú lepšie a jasnejšie krétke 
vysvetlivky vzťahujúce sa na 1podstatné 
prvky umeleckého diela ako dôkladné raz
vedenia každej jednotlivej zlmky. 

5. Súbrnne ide jednak o vyjasnenie ume 
leckej SV'Oj,ráznosti, o . odhalenie zákon i
tostí tvorivého ·procesu, jednak o !pre
tlmočenie, o .prehlbovanie hudobného po
r·ozumenia, o zainteresovaného poslucp.áča. 
Konečným eieľom analýzy nemôže byť 
nikdy filozofické myšlienka 18·lebo "mimo
hudobný" obraz; vždy musi isť ·O hudobnú 
realitu, ktorá sa má - jej pomocou -
čo najjasnejšie \f)rejav.ovať vo svojej špe
cifickej scvoj·ráznosti. 

Est etické hodnotenie umeleckého diela 
možno uskutočniť na zákJa<ie najrozličnej
ších aspektov a mo.žností. Pr i porovnaní 
vrcholných diel hudobného umenia, ob
zvlášť Bacha, Händel11-, Mozarta, Beetho
vena, Schumanna, Mendelssohna, Brahmsa, 
aj Hindemitha, Honeggera, Pr()kofieva ne
nachádzame nikde pripomienku , že hudba 
(v inštrumentálnych žánroch) bezpodmie
nečne vyžaduje pri>radený dej , bäsnickú 
predlohu alebo "mimohudobnú" ideu. Na 
druhej strane títo skladatelia boli často 
veľkorysí voči básnickému vysvetleniu a 
podloženiu s vojich diel. často to dokonca 
víta li, napríklad z papulariza.čných dôvo
dov. úpr avy vlastných aj cudzich vokál
nych alebo inštrumentálnych diel Bachom, 
Händelom, Mozartom, Beethovenom po
ukazujú zrejme na to, že im išlo viac 
o š.pecificky hudobnú substanciu ako o ná
hodné slovné rúcho alebo inštrumentáciu. 
To, pravda, neznamená, žeby s lovo nemalo 
v hudbe veľký, často s merodajný význam. 
Platí to najmä ipre vokálnu hudbu. Vieme 
však aj to, že hudba sa môže začať pred 
sloVIOJTl alebo po s love,12 Ze .môže uvádzať, 
podčiarknuť, oslabiť, ~di{erencov.ať, dokTes
.Jiť, zdôrazniť, vyrovnaii" čím sa však jej 
funkcia od čias emancipácie inštr umen
télnej hudby, ba dokon<:a už predtým, ne
vyčerpáw.. 

Idea môže ·spočívať v samotnej hudbe, 
ak jej pril:iekneme najrozmanitejšie vzťa
hy k životu. Chcel by som, aby s a pre 
hudbu použil pojem "mnohoznačnej kon
.krétnosti", ktorý nie vždy závisí od slov
·ného vysvetlenia, alebo dokonca od bäs
nického s lova, hoci na . druhej strane plne 
pripúšťam možnosť hlbšieho zážitku hu
dobného diela pomocou básnického p•reja
vu, alebo dodato·čného básnického aleoo 

u V .tejto súvislosti možno iba poukázať na rozličné možnosti, napr. v sláčikovom kvar -
· .. tete, u Mozar.ta (d mol, K . V. 421), Beetho_venova cis mol, diel.o 131, Sostakovtča (c mol, 

dielo 102), alebo Eislera ( 1937 ): Všetky t ieto diela oplývajú v dostatočnej miere po
pudmi, asociáciami, priradeniami, médiami, no sú veími odlišné a samy osebe variabilné. 

n U Bacha je - pri všetkej .obraznosti - hudba n adradená slovu, kým u Händla zdá sa. 
to byt opačne (pokia! sa u nej nevysk1ftujú g.esti ck.é vzťahy) 
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výtvarného priblrženia inštTUmentálneho 
alebo voká1neh<> diela. Všimnime si, o aké 
krásne hodnotenie Gluckovej osobnosti, 
alebo Mozartovho Dona Juana sa pričinil 
z r omantického zorného uhla E. T. A. Hoff
mann, zatiaľ čo tpri básnickom približení 
Mozartovej alebo Beethovenovej inštru
mentálnej tvorby bol veľmi zdll'Žanlivý. To, 
prirodzene, už .pre nás nie sú - préve 
tak ako často veľmi ·pri!iehavé Reichard
tove poznämky - uspokojujú ce analýzy. 
No boli a sú smerodajnými pre úsilie vy
rovnať obsahový a formový pohľad, ako aj 
.pre špecifický umelecko-hudobný aspekt , 
ktorý nesmieme strácať zo zreteľa. Chcel 
by som v tejto súvislosti poukiizať na to, 
ako veľmi sa -ohradzoval napríklad Brahms 
proti poetickému a f<JII'move-obsahové
mu vysvetľovaniu svojich diel.13 Myšlienku 
".mnohoznačnej konkrétnosti" (ktorá nie 
z ~fadiska slova, ale z hľadiska hudby 
musí mať veľmi zdôraznenú "jednoznač
nosť") azda najkrajšie a najzreteľnejši e 
vyjadril Mendelssohn v liste Marc AndTé 
Souchayovi dňa 15. 10. 1842: 

"Veľa sa o hudbe h ovorí, no málo sa 
o nej povie. Vôbec si myslím, že nám n a 
to slové nestačia a k eby som zistil, že by 
postačili, napokon by som azda už hudbu 
netvoril. Zvyčajne si ľudia sťažujú, že 
hud•ba je mnohoznačná. Je vraj .pochybné, 
čo si pritom majú myslieť, zatiaľ č·o slo
vám .predsa každý 'rozumie. Ja však cítim 
práve opačne. A t o nielen pri celých pTe
javoch, ale aj pri jednotlivých slorvách, aj 
t ie sa m i zdajú natoľko mnohozmačné, tak 
neurčité, tak nezrozumiteľné v porovnani 
s dobrou hudbou, ktorá Ti dušu naplní 
tisíc lepšími vecami ako slové. To, čím sa 
mi prfho.válrla hudba, ktorú milujem, nie 
sú myšlienky nejasné, ale fPréve prlliš 
jasné na to, aby som ich vyjao!M.'il s lovami . 
Preto nachádzam vo všetkých ;pokusoch 
vyjadriť tieto myšlienky niečo sprá·vneho, 
súčasne však aj veľa nedostatočného a 
préve tak sa mi javia aj pokusy Vaše. To, 
pravda, nie je Vaša vina, <ale vlna slov, 
ktmé to lepšie vystihnúť nevedia. Ak sa 
ma pýtate, čo som si pritom m yslel, od!po
viem: Práve túto pieseň, ako je tu na~pí
sané. A keď som predsa pri tom-ktorom 
diele mal na mysli určité s lovo, alebo 
určité slovä, nechcem ich pred nikým vy • 
sloviť, lebo s lovo neznamené jednému to 
isté ako druhému, pretože iba :pieseň m ôže 
vyriecť jednému to isté, môže v ňom vzbu 
diť ten istý pocit ako v dr uhom - iPOcit , 
ktorý sa, prav·da, nedé vyjadriť rovnakými 
slovami. Rezignácia, melanchólia, chyéla 
Boha, lov par force - každý ,pritom mys.lí 

na niečo iné. · Jednému je rezignácia to 
čo druhému melanchólia. A tretí si nevie 
ani plľi je~nom .. ani. pri druhom nič pred
stavlť. HeJ, ak Je mekto svoj ím založením 
véšni.vým lovcom, .mohol ~re neho lov par 
force znamenať toľko ako chvála Boha. 
Pre t oho by zvuky ~rohov skutočne zname
nali chválu Boha. My by sme z toho nepo~ 
čuli nič, iba zvuky lovu par force, nezhodli 
by sme sa s ním, nech ·by sme sa s ním 
hocijako škrie,pili. Slovo je mnohoznačné, 
ale hudbu by sme obaja pochQPil!. s právne. 

Chcete to prijať ako moju <Jdpoveď na 
Vašu otázku? Na;pokO!n je to jediná, ktorú 
Vám môžem dať, hoci ide tiež iba o mno"' 
hoznačné slové ... "14 

Toto pr iznanie možno chápať ako trochu 
jedne&trenné, no je veľmi zreteľné v tom 
smere, že hudba odiráža rôzne oblasti sku
točnosti , ktoré treba chápať ako také, 
ostatne nezévislé od toho, či ide o hudbu 
voikálnu alebo inštrumentálnu. Okrem toho 
je zaujimavé, že Mendelssohn si plne uve.:. 
domil filozofický ·aspekt pojmu ,,pieseň 
bez slov". 
čo sú hlavné hodnoty hudby, čo musfme 

objasniť? Ako s:a dostaneme k jej .pod
state? Iste by amalýza mala odhaliť "myš
lienku", alebo myšlienky, dostať sa k .pô
vodu .a .pra pôvodu toho-ktorého diela. Rov
nako nás musí zaujímať h:ud01bné st vér.,
nenie a účinnosť. Dialektické bohatstvo, 
zvláštna sila hudby spočiva v jej kom
plexnosti (pokiaľ ide o skutočne umelecké 
dieia). Slová, filozofické zovšeobecnenia 
môžu slúžiť na to, aby odôvodňovali a pod
čiarkowli hud·obnú obraznosť, p rejavujúcu 
sa m nohorako v umení d!ferenciécie. čím 
s ú slová a pojmy konkrétnejšie, tým po
väžlivejšie je ich schematické použitie 
vo vzťahu k umeleckému dielu. Umelecký 
odraz sa .stév.a novou realitou. Aik sa už 
poézia v mnohom ohľade vzďaľuje od do
sahu pojmového sl·ova, platí to tým viac 
pre hudbu, zobrazujúcu svojským spôso
bom osobit né oblasti skutočnosti a . mysle~ 
nia. "Modiré oči di eťaťa" mali účasť na 
vzniku Schumannových "Detských scénO'k". 
No názvy skladieb ·vznikli dodatočne, ako 
to Schumann častej šie prlzvukoval. Veď 
nejde o pojem "Snenie", ale o umelecko
hudobný obraz schumannovskej osobitosti, 
ktorý sice mohol vzniknúť na zäklade ta
kej to vidiny, n o teraz sa napokon javí ako 
svojský umelec.ký obraz, ako hudobný or
ganizmus vyžadujúci príslušné umelecké 
prežit ie. Hudba má svoje vlastné estetické 
prá1/l0 v súbore umeni. Slovné vysvetlenia 
potrebujeme na osvetlenie myšlienky, né
lady, š truktúry a technik y ( tak ako pri 

13 
Porovnaj najmä korešpondenciu s Adolfom Schub'ringom (vydanú Maxom Kalbeckom')• 

14 F. Mendelssohn-Bartholdy, Listy v rokov 1838 až 1847, L ipsko 1915, 2. diel, 8, 229 3Ó· 
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iných umeniach), . nesmťl si všaik samo
účelne •p·odriaďovať umelecké dielo a pod
{;'eňovať význam odrazovej a transformač
nej sily, ťllohu fantázie. Intonačné a stvár
ňovacie výskumy môžu nám poskytnúť 
dôležité poznatky o hudobnej konloretizácii 
myšlienky. Nesmú však rozvedenie špeci
ficky hudol>ného poVLažovať za niečo sku
točností vzdialeného, redukovať všetko na 
.rovinu pojmov alebo básnického sujetu. 

Pomocou kybernetických metód dosiahne 
.dnes analýza oveľa väčšiu presnosť v tech
rucko'-h&rmonickem a štylistickom objas
není. Vďaka marxistickej dialektike môže
·me objektivne a -stranicky skťlmať základy 
hudobnej tvorby. Pri tomto snaženi môže 
·mať slovo v čisto inštrumentálnej hudbe 
.aj charakter .akéhosi návodu a musime sa 
s·poliehať, že veľkí skla<liatelia pred 100 
alebo 200 rokmi nám neuložili litecárne 
hádanky. Pmtiklady medzi pojmovými dvo
jicami autonómna estetika - heteronOmna 
estetika marxistická estetika dávno pre
·konala. To však znamen á, že sa nesmieme 
dostať k čisto filozoficko-literárnemu vy
svetleniu a prkádeniu hudby, 811'1i k jej 
·púhemu rozloženiu .,analýze" a znovospo
·jeníil v zmysle štrukturali1!Illu. Zacielenie 
·oboch s-merov sa nestotožňuje s :podstatou 
hudby, ani s kategóriami s ňou spojenými, 
a to s emocionálne ladenou myšlienkovos
,fou, tvorivou fantáziou a artistickým vy
llžívanim. V stáročiach a tisicročiach jest
Wjúcu myšlienku melódie možno chápať 
'ako dôležit ý, nezanedbateľný prvok hud
·by,15 ktorého existencia je významove 
švojskä oproti reči, slovu, básni, obrazu. 
'Plati t·o ešte väčšmi pokiaľ ide o súhrnné 
·hudobné dielo, bazirujúce llla nej a na 
'ďalších re.alisti·ckých prvkoch. 

Teraz k záveru problematiky mediälnej 
·teórie. Už z dävnejšej minulosti s(t známe 
·obdobné snahy približovať sa k tajomstvu 
'hudby slovami. Tak napriklad francúzsky 
·hudobný teo·retik Jérome-Jose·ph de Mo
migny sa okolo roku 1800 ,pokúsil podložiť 
tliela Haydna a Mozarta, najmä sláčikové 
.kvartety, básnickým podtextom, aby sa 
·tak väčšmi priblížil ich diferencova.hému 
'melodickému svojräzu a dramatickému 
vývoju.16 Takýto pokus o "trópovanie" je 
azda legitimnejší ako (hoci aj akékoľvek 
vedecky odôvodnené) podkladanie bäsni 
'a odräm, nárokujúce si bezpodmienečnú 
autentičnosť. Mediálna teória vmikla bez 
:pochýb zo snahy vniknúť hlbšie do záko
nitosti tvorby, .no mala by sa vystrihať 

jednost'l'l8nnooti. · Mala by stáť väčšmi 
v službách analýzy, ako sa usilovať o auto
ritativne a tým aj silne subjektivne u.smer
ňov~mie recepcie. 

4. K OTÁZKE SOCIALISTICK&IO 
REALIZMU V HUDBE 

čo sleduje a čaho je schopná vedeckä 
analýza hudobných diel? Mala by s-a pri
dfžať troch čft, troch komplexov: 

l. Jde o VYJpracovanie ,podstatných prv
kov zážitku jednotlivého diela na zäklade 
historickej situácie, prtpadných po.pudov 
a dojmov pôsobiacich na umeleckú osob
nooť, napokon vzhľadom na konkrétny 
umelecký zámer. 

2. Treba zásadne vyjasniť formálno-šty
listické danosti - hoci ich netreba opísať 
do !POsledných podrobnosti - pretože sú 
veľmi dôležité pre historicko-ideologické 
zaradenie toho-ktorého diela. 

3. Analýza musi viesť k tomu, elby sa 
totalita toho-ktorého umeleckého diela 
vnímala prehlbene a zaručo,vala ,pravý 
estetický zážitok. 

Všetky tri črty treba chápať a realizovať 
simultánne, pričom príležitostný zámer 
(vedecký, pre určité obecenstvo) si vyža
duje presúvanie intenzity, no nesmie strá
cať zo zreteľa ani jeden zo spomenutých 
as·pektov. Pokiaľ ide o metódu takejto 
analýzy, tr-eba dbať na to, že ,popri vykryš
talizovanl tých-ktorých tvorivých popudov 
treba obja·sniť aj .pr~padné asociácie z as
pektu tej-ktorej historickej situäcie. Pri
stupujúce asociácie, ktoré vychádzajú 
z vlastného historicko-spoločenského zá
žitku, možno pokojne pričleniť, pretože ich 
aj tak nemožno obchäd~ť. Iba tak možno 
úspešne uskutočňoV18ť ma.rxistickú analý
zu, iba tak vzniká účinný estetický kontakt 
a komunikäcia medzi skladatero.rrt a poslu
cháčom. 

Ak vy:z,dvihujeme v rámci t•vorivej me
tódy sodalistického realizmu stranickooť, 
ľudovosť ·a majstrovstvo ako všeobecne 
z<Í'\Täzné zásady, možno ich powžovať za 
dôležité kritériá každého veľkého umenia. 
Mohla by však vzniknúť otäzka, či umenie 
socialistického realizmu kvalitatívne sku
točne prevyšuje umenie minulosti, predo
všetkým umenie klasicizmu. Nedostali by 
sme sa ďalej, ak by sme si •P9 •prvé, ne
uvedomili nepomarne šidí predmet a po 
druhé, práve tak zväčšený okruh konzu
mentov socialistického umenia. Oboje patri 

tó V širšom zmysle to platí aj o mimoeur6ps1cej hudbe, aj keď sa v nej - oproti perio
dicky členenej akčnej štruktúre eur6pskej hudby - vyskytujú vyhranené radovo
improvizačné črty 

,tô Porovnaj články od A. Palma v Mozart Jahrbuch 1963 (str. 256 a nasledujúce) a 
sjazdovej zpráve Kassel 1962, str. 187 a nasledujúce 
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bezpodmienečne do pojmu kvality, čo je 
pri hudbe s jej úzkymi vzťahmi medzi 
tvorcom, interpretom a konzwne.ntom cel
kom zjavné. Samotné tvorivé majstrov
stvo, ktaré predpokladá spomenuté prvé 
dve zásady, má, prirodzene, u sociSJlistic
kého wneka (celkom odhlia<lnúc od reme
selných kvalit) zvláštny význam. Nech 
näm slú~i za vodidlo krásny výrok Ber
tol-da Brechta, hoci pôvodne sa vzť-ahova·! 
iba na socialistické divadlo; 

"Socialistický realizmus je verným zob
razen!m skutočnosti s.polun.aživania ľudí 
z hľadiska socialistického, pomocO'll pro
striedkov umenia. Zobrezenie umožňuje 
hlboký pohľad do sociálneho diania a vy
voláva socialistické impulzy. Plreveha pô
žítku, ktorý musi poskytovať každé ume
nie, spočíva pri socialistickom realizme 
v možnosti zvládnutia ľudského ooudu ,po
mocou spoloonosti."17 
Vychád~jťlc zo spomenutých všeobec

ných .princí:pov, vyhraňujú sa nasledujťlce 
body •ako hlavné črty socialistického rea
lizmu v hudbe: 

l . UznáVI8nie veľkých hudobných tradicií, 
.a tým aj postupne sa prejavujúcich ná
vykov počúvania. 

2. Uznávanie principu melódie v celkovej 
historickej ·relativite a imanentnej di
ferencovanosti. 

3. Pokračovanie v tradíciäch klasických 
foriem, ktoré sa .prejavuj(! prirodze
.nostou, jasnosťou a prehľadnosťou. 

4. Dodržiavanie tých-ktorých žänrov a ich 
funkčnej difarenciácie. 

5. Jasné zamevanie dramatUJrgickej kon
cepcie a realizäcia zacielená na ·pred
met stvárnenia. 

V každom prípade tvorivý postoj k veľ
kému dedičstvu, plodná dialektika medzi 
tradíciou a novátorstvom mal by byť aj 
;pre našu socialistickú hudbu hlavným kri
tériom, zahrňujúcim väčšinu hores.pome
nutých čŕt. Veľký odstup medzi všeobec
nými skúsenosťami poč(tvania a technický
mi možnosťami hudobnej tv~by nastoľuje 
akiste nový, dodatočný prablém .našej do
by. No nemôže jestvovať "absolútne", t. j. 
od ľudského cítenia odtrhnuté umenie. 
Jeho ~ila spočlva len v spojeni so životom, 
vo vybere účelného, a nie v izolovanom 
použití technických možnosti, v .pestovani 
nezvyklého. "' šokových účinkoch, v ab-

strakcii. Ak Brecht hovorí o pôžitku" 
ktorý každé umenie má vyvol~ť nemá' 
·prirodzene, na mysli "labužničenié a čisté 
pôži~árs.tvo, ale možnosť pomania, použí
vatelnost, vYJrovnať sa s ľudským život
ným procesom, Klasikovia nám v tomto 
smere dali veľký priklad znejúcou realitoo 
ich "klasiokej rozj,a.renosti", ktorá by sa 
v súčasnosti, pri značnom rozšíreni ·ume
leckého :predmetu, mohla doživať ·platnej 
renesancie. Otázku, aké prostriedky sú 
.,dovolené" .pri stvárnení novej témy, aké 
techniky možno použiť v jednotlivých prí
padoch, nemožno oddeliť od tej-ktorej 
situäcie, od umeleckého zámeru. Možno 
použiť všetko, čo vyplýva z umeleckej ne
vyhnutnosti, čo slúži totalite diela.Is Aj 
dnes ešte plati Schillerov výrok "Vážny 
je život, jas.né je umenie". To plati ob
zvläšť pre hudbu, azda v zmysle Brechta: 
"postupovať ]asne s vážnymi 1predmetmi". 
Dialektická tot·alita umeleckého diela nám 
umožňuje hlbšie pochopiť mn~hé životné 
danosti. Je však nesprávne vyžadovať od 
každej hudby minulosti a súčasnosti rie
šenie veľkých konfliktov. Tie sú často už 
svojím vyriešenim ~hrnuté v umeleckom 
diele. Hlboké, vážne hudobné dielo n e.pri
näša iba Tiešenie, ale aj 1pravé uvoľnenie. 
Spomeňme si len na smútoČillý pochod 
z EEoicy, llla flnäle Verdiho ~ier - sil 
,;smutné", no súčasne aj vnútorne uvoľ
nené a oslobodzujúce, dokonca aj v tom 
pripade, ak posledné tóny nesmelo doznie
v.ajú alebo neúprosne utvrdzujú údel csu
du. U našich socialistických sklad·ateľov 
sa v tomto smere kde-tu ešte vyskyt-ujú 
ťažkosti - dokonca ani ~ostakovičovi sa 
nie vždy vydari také umelecké riešenie -
n epredstavuje abstraktný finálový prob
lém, ale rezultuje z umeleokého majstrov
stva vzhľadom na zvolenú tému. 

Cit, myšlienka, aJrtistika, vedené fantá
ziou: nimi sa manifestuje umelecké maj
strovstvo, 'Predovšetkým hudobné mysle
nie, v spojitosti so slovným textom alebo 
gestikou, ale aj bez nich, na podklade 
progresivneho ideového sveta doby, v usta
vičnom dialektickom zápolemi tradície a 
novátorstva. 

úlohou hudobnej vedy je .rozš!riť a pre
hibiť túto totalitu vo vedomi, uznávajúc 
a podporujúc veľkú trojjedinosť hudby : 
produkciu, ~reprodukciu a rece.pciu. · 

Walther Siegmund Schultze 

~ Bert~old_. Brecht, Schritten zum Theater, Berlin a Weimar 1964, zväzok VII, str. 341 
vystthU]U to krásne, slavne slová Mozarta (v liste otcovi počas kompozícií troch kla
vtr_nY_Ch konc_~~tov K~ 413-~15 v ~oku. 1783): "Koncerty stoja uprostred medzi príliš 
fazkym a pnhs rah!CY"':. - su vermt bnlantné - znejú dobre v ušiach - prirodzene, 
bez _toho, ~e. by bo.lt prazdne - ~ tu a ~a;n poskytujú aj znalcom satisfakciu - no tak 
- ze s mmt musta byt spokojm aj latct, bez toho, že by vedeli, prečo." 
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SLOVO A HUDBA 
O TEXTOCH A HUDBE AMERICKÝCH BALÁD 

štúdium ľudovej hudby, a do istej miery 
mimozápadných kultúr vôbec, bolo podnie
tené estetickými úvahami. Zbe·ratelia a vy
davatelia ľudových .pLesní v 19. sto.ročí 
v.enovali sa tejto práci . ani nie t·ak z ve
deckého záujmu, ale viac ako jej nadšení 

· obdivov•atelia. Zaujímali sa o túto hudbu 
· preto, že. sa im páčna. Stalo sa však, čo 
. nE)Ipredpokladali - ľudová hudba sa stala 
odvetvím bádania, ktoré estetické ,pohnut
ky !POkladá z.a .príliš subjektívne a ktoré 
sa z.amer·alo na taký spôsob štúdia, aký 

· moiŽno uplatniť v hudbe práve tak ako 
v iných .zložkách kultúry. Pravda, v ter
minológii niektorých západných jazykov 
(v angličtine "art music", v nemčine 

. "Ku.nstmusik") prejavuje sa také poníma
nie, podopreté.mnohými vedcami, že ľudo-

. v.á hudba . stojí mimo sféry skutočného 
umenia, a preto sa nemože alebo nemusí 
riadiť tými istými principrrti, aké platia 
pre "umelú" hudbu. V tomto smere d;o
chá·dza dnes k obratu, ako signalizuje aj 

· nedávny článok Lajo.sra Vargyas.a (Ľudová 
· p:iese·ň ako umelecké diel·o, Studia Musico

log ica 1964). 
"Jedna otázka musí byť vyriešená, alebo 

aspoň konforontov·aná všetkými skladateľ
mi·: je to · potrebná rovnováha medzi j ed
notnosť-ou slohu a odlišnosťou, alebo inými 
slovami, m edzi tým, čo je nové, a čo -bež
né., ~šeobecne známe. Hoci. v štýle niekoľ-

. kých skladateľov posledných des·aťro:čí 
nejaví sa nič .. ako bežné, vo väčšine sve
tovej hudobne j tvor.by sa prejavuje kon
cepcia hudobnej zvyklosti. Skladatelia 
pr.edkladaj ú poslucháčovi materiál natoľko 
príbuzný s ostatnými hudobnými dielami, 
že \.\Ž pre číru asociáciu mu taká hudba 
prichodí bežná, známa. Príipadne takú istú 
r-eakciu môže skladateľ dosiahnuť vtedy, 
ak niéktoré pryky po·užije tak často a pra
videlne, že nimi · vyvolá žiadúci účinok 
jednotý či zvyklosti, pÓpri ktorých potom 
môžu vyniknúť iné, Slpestrujúce 1prvky. 

Kým skl•adateľ umelej hudby západnej 
civilizácie môže byť takýmito .vreteoľmi 
viaza·ný len natoľko, ako sám chce, skla

. ďateľ (ako aj interpret) ľudovej hudby 
musí v oveľa väčšej miere vy.Qlovi·eť tejto 
norme estetickej štruktúry. Veď jeho 
skladby musia uspokojiť n8)pokon väčšmi 
ľudí ako jeho samého: musí ich prijať 
veľký počet jednotliv-cov, ktorí ich OJudú 
Sjpievať alebo hrať a ústne ďalej odo'Vzdá
vať cez mnohé ľudské - ale•bo aspoň hu,. 
dohné - generácie. Takáto skladba pod
lieha rôznym zmenám a ďalej sa stvár
ňuj.e. Aby si však za~hovala svoju integ:ritu 
ako umelecké d ielo, musí mať adekvátnu 
rovnováhu medzi , tým, čo je v nej nové, 
a súčasne bežné, čiže medZi jednotnosťou 
a odlišnosťou slohu. Aby sa dala zapamä
tať, musí mať isté jednoU.ace prvky vo 
funkcii mnemotechnických p-omôcok, a na 
druhej stTane, aby pritiahLa široký okruh 
poslucháčov, musí byť do istej m~ery bež
ná. Pritom, ak má pôsobiť ako nová sklad
ba, musí mať nie•čo, čo ju <Jd ostatných 
od1išuje. 

Nazdávam sa, že nie je od veci zaobera.ť 
sa vnútornou štruktúrou ľudovej piesne 

· z tohto hľa•diska. Mimor.iadne zaujíma-vým 
predmetom skúmania je vzťah medzi slo
v.ami a hudbou ľudových •piesní. Na zákla
de tohto vzťahu možno tiež úspeŠine skú
mať pomer medzi j ed·notnosťou a odliš
nosťou slohu, ako to poznáme z podania 
rozličných interpret<>v ľudovej pos,poli
tosti, a ukázať, ako došlo k niektorým ne
očakávaným suotilnostiam a zá!pletkám. 
Zbytočné by bolo skúmáť, či tieto zápletky 
vedome pripravil skladateľ, •a či sú d ielom 
ľ1:1Jdovej tvori<V-osti, lebo so-tva by sme 

· prišli veci . na koreň. Pozpime si krátko 
niekoľko ukážok vzájomného vzťahu medzi 
textom a hudbou bez toho, že by sme 
z toh.o .r.obili závery o ich množstve a vý
zname v rámci prís lušného repertoáru. 

Vybraté ukážky pochádzajú_ z repertoáru 

Fidelio v DJGT Banská Bystrica: scéna z 2. dejstva (zľava L . Longauer - Pizzaro, 
1' .. Maceška. - Rocco, M. Urbanová - Le onara, M. Kopačka - Florestan); scéna· ...... 
z 1. dejstva (zľava L.' Longauer, F. Maee ~lea) . Foto: P. Herc}).! 
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balád anglicky hovoJ:iacej väčšiny v Spo
jených štátoch, Tieto balady, ktmé viac 
ako hociaké na svete holi predmetom 
:štúďia, sú ukážkou starých verzií mate
riálu prineseného z Británie, vo vlasti už 
nie bežného, keďže varianty aínglických 
piesní prešli značnými z;menami a hodne 
sa odchýlili od svojho pôvodného znenia. 
Naše skúmaiJJie sa zamer.ia na vzťah medzi 
textom a hudbou, so . zreteľom na obsah, 
no bez ohľadu na rým, metrickú stavbu 
a formu. Všimneme si štruktúru a figura
tívnosť I).ápEwov a porovnáme ich s ob,sa
hom a myšlienkami texto·v. Na tento účeJ. 
nebudeme porovnáv.ať všetky slohy piesne, 
ale vyberieme si vždy jednu, ktorá ako 
vzor charakterizuje vzťah hudby a tex;tu 
v celej ,piesni 

~~U l r & J l J7t r l J J J l U 
'Where ....-e you all day my wn pret-ry boy? · 

~u 1 r r r 1 n r 1 r r r1 r 
'}'fhere were you aU the day • my true·Coveand juy? 

AJ air Hflr j @Ir EtSir 
1 was fish--ing and tawl·ing, Hot h-er make my bed soon 

1\+&+f2'G±tLLQIJ J J l J 
.. Therés a pain in my heart and l want to lie down. 

Ukáli.~a I - v.ariant v•ari najznámejšej 
anglickej ľudovej balady Lord Randal -
má nápev typický pre príslušný n~pertoár. 
Forma je v podstate ABBA, pričom druhý 
verš B sa oproti ,prvému ve.ršu B líši orna
mentilmu, takže tretí verš pociťujeme ako 
hudobnú grradáciu. Melodická kontúra j e 
všeobecne- oblúk. Nápev t ejto balady je 
:štýlove najbližší •anglo-americkej ľudovej 
hudbe. Tex t prvej slohy je dialóg. Prvé 
dv·a verše tvorí otázkla matky (opak.ovaná), 
dr uhé dva· zas odpoveď syna. Posledný 
verš j e •súčasne refrénom, takže s yn<Wa 
-od,poveď sa opakuj e na konci každej slo
hy. Stupeň záujmu sa zvyšuje po ,prvých 
dvoch bežných veršoch v treťom verrši (tu 
sa rozvíja myšlienk·a a odhalí podstata 
r-o~právania) vrcholí, aby potom záujem 

pr1padne poklesol, lebo štva::tý verš je 
refrénom. Hoci refrén -:- aS;poň v .Prvej 
slohe - má \!YZnieť ak·o predQlqveď ni~o:
ho, čo zatiaľ nie je jasné, totiž prečo , S!i 
lor d Roa.ndal zle cíti (neskôr vysvitne, že 
jeho milá ho otrávila) .. Tak máme v t e:xte 
a hudbe ,piesne značne protiooodnú štrul<::
túru čo do záujmu a napätia. Hudba pri:
náša nový materiál v .prvej polovici piesne 
a opakuje ho v druhej , kým ·u textu je 
to v opačnom poradí: krivka záujmu stú:
pa, v treťom verši v.rcholí, v štvrtom e-šte 
neklesne (•aspoň na začiatku piesne). Ne
dostatok koorrdinácie textu a hudby sa 
môže zdať náhodilým, pravda, je tu ešte 
aj druhé vysvetlenie. V každom prípade 
to, že tretí verš je len ľahko .prizdobenou 
verziou druhého verša a SiPrevádz;a kul
mináciu textu, naznačuje, že je tu snaha 
o súvzťažnosť textu a hudby. Inäč prichodí 
nám túto pieseň pokladať za ukážk1,1 toho, 

. čo možno nazvať protichodnými prúdmi 
vo dvoch štruktúrach. 

Takúto protikladnosť nachádzame v mno
hých anglických piesňach; ale aj inde. Tak 
napr. v známej českej piesni "černé oči 
jdete spát, však ·musíte .ráno vstát" nápev 
má základnú schému ABBA (hoci" druhé B 
je sekvenčným napodobením ,p·rvého B a 
všetky štyri verše sa zakladajú na ro•vna
kom motíve), kým text má 'schému AABB . 
takže v bodoch, kde sa text opakuje, do'
·Chádza k zmene v hudobnom obSJahu a vice 
versa. 

~9 J J J l J. J n J : J. 
There was a man who C !,ed in fng - land 

- J :r· r r w l r· 
some high de . • gree And he was al 

~nr riJJJlf~:ll±p 
He be-came un - tas • • y, di• • con - tent · ed 

~JJIJ nJJIJ- ll :: ~ 
Some tor- eign lands, some Ca nd• to see. 

KLASICKÝ SKLADATEĽ JE BLÁZON, KTORÝ TVO~I VECI SVOJ1M SÚČASNÍKOM NE
ZROZUMITEĽNÉ. PODARILO SA MU ODHALIŤ ISTÚ LOGIKU, O KTOREJ EŠTE OSTATNI 
NEVEDIA, A PRETO JU NEMOžE SLEDOVAŤ. LEN PO URČITEJ DOBE SA CESTY, 
KTORÉ NAŠIEL, STANO ZROZUMITEĽNÉ OKOLIU ZA PREDPOKLADU, ŽE SÚ PRAV·· 
DIVÉ. PÍSAŤ VÝLUČNE LEN PODĽA PRAVIDIEL URČENÝCH PREDOŠLÝM! KLASIKMI 
ZNAMENÁ, ŽE NIE SOM MAJSTROM, ALE ŽIAKOM. TAKÉHO SKLADATEĽA SÚČASNÍCI 
ĽAHKO POCHOPIA, TEN VŠAK NEMÁ NÁDEJ PREŽIŤ SVOJU GENERÁCIU. 

Sergef Prokofiev 
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Ukážka II - verzia Lorda Batemana -
má veľmi podobné ar.rangement. Opäť tu 
nachádzame kontúru ·oblúka, ibaže hudob
ná forma je progi'esívnejšia, bez QPak·ova
nia - ABCD. Aj textová štruktúra každej 
slony je progresívnejšia (hoci na vyvá
ženie s tále nových prvkov je tu častejšia 
repetícia od jednej slohy k druhej, takže 
posta,va jednej s lohy opakuje sloyo za 
slovom to, čo povedala ·postava v pred
chádzajúcej slohe, Pr-avda, v prostriedku 
je myšlienková vruriácia. · P rvé dva verše 
s ú -obyčajne (ako aj v našej ukážke) vooo
vané istej myšlienke, kým dva posledné 
smerujú k tomu, čo z tejto .myšlienky 
vyplynie. štvrtý verš m ožno pokladať za 
vyv:rcho.lenie textového obsahu, pretože 
zoznamuje poslucháča s o skutočnosťou, na 
ktorú h o pripra.voV'ali prvé tri verše. Čiže 
prvé dva verše nastoľujú istú s ituáciu, 
tretí verš vyjadru je reakciu na ňu a štwtý 
verš prináša akciu, ktorá privedie zápletku 
postupne k rozuzleniu. Niekoľko slôh tejto 
balady (ktorá rozpráva ·O lordovom zajat! 
Turkami a jeho oslobodení panovníkovou 
dcéru, ktorú si vezme za ženu) má takúto 
stavbu . Pokiaľ ide o hudbu, niet tu ni j ak ej 
·paralely. Vyv.rcoolenie nastáva na začiatku 
tretieho verša a hoci tretí a štvrtý ved 
prináša hudobne nejaký nový materiál, nie 
je v podstate čo do melodickej kont úry 
a stupnice nový, lebo prechádza už JPrvou 
polovicou piesne. 

-~ t~u:tJ;a; t:;: 
la> l ni9ht >he steJ'( in her90o>e toafMr ~d. 

~ r-r 1 r P 
'sl ept with her ba - - by. 

r tti'DJ 
But to - ni9ht she >~•ps on the cold cO{d 9round, 

l J J! 
Oa- -vy. 

Ukážka III - verzia Gypsy Laddie 
v ktorej bohatá lady odchádza s Cigánmi 
napriek :protestom svojho muža, je kon
trastná. Tu nápev založený na jedinom 
motíve môže reprezentovať schéma A1, A2, 

A3, A2 (8). Aj kontúra j e atypická : vyvr
cholenie je v .prvom verši, pričom prvé tri 
majú ten istý tonálny zákla-d. T-ranspozícia 
druhého verša v oktáve do 4. verša j e 
pozoruhodná. Textová stavba j·e podstatne 
progresívnejšia, hoci sú t u aj p'l'vky repe
tičné. Prvý a druhý verš sú rovnaké, tretí 
a štvrtý prinášajú myš lienky, kt oré sú 
protikladom predchádzajúcich veršov. Tak 
ako pri predošlej ukážke, a j tu sa pieseň 
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delí na dve ;polovice, z ktorých prvá hovorí 
o t-om, čo sa stalo "včera", a druhá o tom, 
čo je "dnes". Jednako, je tu štwtý verš, 
ktorý prináša akciu. Aj nápev je r ozdele-ný 
na dve časti, pričom obe sa začínajú A 1 a 
končia verziou A2• Význam textu v štVTtom 
verši, 'Prinášajúcom vyvrcholenie, je zdô~ 
raznený transpozíciou o oktávu nižšie. Re
petíc~a <textu má paralelu v nápeve obdob
nej cha!rakteristiky. 

Môžeme .sa na základe uvedeného do·
mnievať, že takáto súvzťažnosť j e zámer
ným dielom skladateľa, básnika, a lebo tvo
r ivého interpreta? Isteže nie. Alebo po
kladať to za číru zhodu okolností? Ani to 
nie je pravdepodobné. Tri uvedené ukážky 
majú spoločné charakteristické znaky, 
z ktorých niektoré by sme pravdepodobne 
našli aj v a:epertoári inej európskej ľudo
vej hudby, h oci im nemožno prisudzovať 
kultúrnu univerzálnosť. Približne rovnaké 
množstvo hudobného a textového mate
r-iálu (v s l<Jhách) , tendencia buď o,pakovať, 
a lebo striedať, a kombinovanie paralely 
s kontra>Stom medzi t extovým a hudobným 
obsahom, k toré tu nachádzame, sú osobit 
nosťou ľudovej piesne aspoň niektorých 
európskych hudobných kultÚiJ.'. A čo mô
žeme dedukovať z :relatívne mizivej sú
vzťažnosti v baladách Lord Randal a Lord 
Bateman oproti vysok ému stUJpňu súvzťaž
nosti v balade GJ"psy Lad die ? Núka sa 
nám táto alterna t!va: Hudobná stavba 
ukážok I a II je celkom tY'Pická ,pre pri
slušný repertoár, kým ukážka III je k o_n
•trastnä. Brijateľné (no nezáväzné), pok1af 
i de o koncepciu nových a bežne použ!va
ných prvkov v ľudovej piesni, by bolo 
takéto vysvetlenie: V piesňach, ktorých 
stavba je v podstate b ežná (ukážka I a I!). 
možno dosiahnuť väčšie spest•reme pouzi
t im protikladných t endencií v hudobnej 
i textovej forme. Tam, kde j e hu do-bná 
forma atypická, neuplat.ňuje sa jednotia~í 
účinok bežne známeho nápevu, a preto Je 
na vyváženie ,potrebný užší vzťah m edzi 
hudobným a textovým obsahom. V tako:m 
prípade je namieste hudobné zobrazeme. 
Ak a j n emôžeme v tomto smere prisudzo
vať autorovi - ako som už spomenul -
vedomú snahu, tak azda môžeme zvážiť, 
či tieto faktory nepatria k takým, čo roz
hodujú o tom, či pieseň bude úst ne trado
vaná, či .sa rozšíri medzi ľuďmi a s t ane sa 
naozaj populárnou. 

Ak by aj takéto vysvetlenie genézy uve
dených vzťahov nebolo prijateľné, predsa 
len azda pripustíme, že bližší pohľad na 
vzťah textového a hudobného obsahu môže 
zvýšiť naše hodnotenie ľudovej hudby ako 
umenia. 

Z angličtiny lpt'eložila Táňa Mihalová 

20 ROKOV 
slovenskej hudobnej tvorby 

V DISKUSII IV 
•••••••••••• 
VÁCLAV KUČERA 

.............. 

E o 
>U 
o 

" •.. Miaskovského, Alexandrova, Sebelina, 
Krejna, rátate k "našim" skladateľom. 
Orientujú sa však na socíálny realizmus? 
Nie. Ich smer dosiahol vysokú formálnu 
techniku, ale obsah odráža ideológiu zde
generovanej buržoázi e. Popri tejto "súčas
nej" hudbe ... existuje však agitmuzika . . . " 

Z l istu kom:somolcov konzer
vat ória A. V. Lunačarskému, 
1926. . . 

" .•• v tvorivej činnosti Sväzu skladate
ľov má teraz vedúcu úlohu určitá skupina 
skladateľov. Ide o s. šostakoviča, Proko
fieva, M iaskovského, Chačaturjana, Popo
va, Kabalev ského, šebalina. Prajete si, aby 
bol ešte niekto zaradený k týmto súdru
hom? (Hlas z radov poslucháčov: šaporin.) 
Budeme teda týchto súdruhov považoval za 
predstaviteľov formalistického smeru 
v hudbe". 

A. A. 2danov na konferencii 
predstaviteľov sovietskej hud
by, 1948. 

Objektívne zhodnotenie cesty, ktorou prešla česká a slovenská hudobná kultúra 
v období od r. 1948 zhruba do polovice päCdesiatych rokov, treba oprieC o komplexné 
štúdium historických materiálov, ktoré sa tak či tak dotýkajú hudobnej tvorby a re
produkcie, hudobnej vedy, kritiky i hudobného života ako celku. Podobné zhodnote
nie nemôže robif jednotlivec. Musí byf pripravené bádateľskou prácou mnohých od,. 
borníkov, a to nielen z oblasti hudby. Svoje slovo tu povie obecná historiog.rafja. 
sociológia , politická ekonómia, filozofia i príbuzné odbory vedy a umení. Muzikoló
gia nemôže uahradit noetický ani heuristický prínos týchto vied, no pri vytváraní 
vedeckých premís nevyhnutne musí vziaf do úvahy aj ich bádateľské výsledky. 

V tomto ohľade zatiaľ výskum vývoja našej spoločnosti za uvedené obdobie v spo
ločenských vedách nepokročil n a tol'ko, aby sme určité podrobnejšie rozpracované hla
diská mohli uplatniC aj v muzikologickej oblasti. Za takejto situácie je vcelku dvo
jaká možnosC, ako pristúpiC k vytýčenej tém e: buď sa QbmedziC na t e or et ick Ý 
rozbor Zdanovovej e stetickej k on cep cie a jej ohlasu u nás, alebo sa pokúsit 
hoci na obmedzenom materiáli - o h i s t o ri c k o k ri t i c k ý pohľad na hlavné 
vývojové tendencie zmienen ého obdobia a s rizikom n epresnosti či omylu dospie€ 
aspoň k predpokladom objektívnejšieho hodnotenia. 
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Snažím sa lwmbinovaf oba spôsoby, lebo si myslím, že teoretická analýza , žda.no
vovskej ltoncepcie môže viesf k reálnym bádateľským výsledkom jedine na pOdklade 
zistených h i s t o ri c k ý c h s ú v i>S l o s t í, ktoré rozhodujúcou mierou fonnov~li 
konkrétnu podobu hudobného života a spôsob jeho riadenia. Vzhfad.om na to, ze 
vo vývoji sovietskej i našej hudby možno koncom štyridsiatych a v prvej polovici 
päfdesiatych rokov preukázať ná.p~né črty p ar a l e l i z m u, vidí sa mi metóda his
t-orickej komparácie na po::mdzovanie kultúrnopolitických i hudobnoestetických ten
dencií tohto obdobia metOdou naJ!;)riliehavejšou. 

Na prvý pohľad by sa mohlo zdaf, že v nielioľkých posledných rokoch sa na 
adresu ždanovovskej koncepcie a jej ohlasu u nás dosf povedalo a pn.písalo. Naskut
ku keby sme vy3li z faktu, že všetci, ktorí sa pri rôznych príležitostiach ždanovom 
kriticky zaoberali a zaoberajú, dos peli k takmer jednoznačnému konštatovaniu "'ahis
toričnosti, vulgárneho sociologizmu., dogmatizmu, utilitarizmu" a pod., ľahko by sme 
podľahli zrakovému klamu, že všetko už poznáme a všetko je vyriešené. Lenže v s~u
točnosti je vyriešené veľmi málo, ba povedal by som, že hlavná ťarcha vedeckeho 
zhodnotenia ždanovovského kultúrnopolitického i estetického programu mi.s ešte len 
ča.ká. Za nedosta tok doterajších diskusií o tejto otázke považujem skoro tie isté alebo 
aspoň podobné črty pseudovedeckého p a u š a l i z o v a n i a a s i m P l i f i k á c i e 
problematiky, aké autori niektorých kritík s iróniou i rozhorčením vyčítajú niekdaj
ším nositeľom ždanovovskej koncepcie u nás. 

Malo by nám byť jasné, že Ždanov a všetko, čo s ním súviselo, nebol l en čiastkový 
problém tvorby a jej hodnotenia, ani len problém vzájomného pomeru ideológie, 
tvorby a vedy, ani problém metód riadenia kultúry v socialistickej spoločnosti~ ani 
problém morálnopolitických vzťahov medzi umelcami a ľudom a medzi ľuďmi vobec. 
Dnes z odstupu, zreteľne vidíme, že ždanovovská koncepcia vznikla ako výsledok 
pôsobenia s y mp tQ ma ti ck é ho k om p le x u pr oblé mo v v ý v oj a s o ci a
l i s ti c k e j k u I t úr y za celkom konkrétnych po l i t i c k o - s o c i á I n Y c h P o d
mienok. 

Aké to boli podmienky? Ako k nim prispela, či neprispela sama hudobná prax? 
Slo o historickú nutnosť, alebo svojvôľu nastolenú systémom kultu osobnosti? Po
dobných otá,zok by sme mohli formulovať dlhý rad, no všetky nakoniec smerujú ku 
kľúčovému problému, na ktorý je preliovšetkým potrebné odpovedat: aké ten den
c i e mohli vo vývoji s o v i e t s k e ho hudobného života· a hudobnej tvorby pomáha( 
vzniku ždano·vovskej koncepcie? 

Tu sa treba vráti€ asi tak o štyri desaťročia späf a poukázať na niektoré závažné 
súvislosti. Každý, kto sa zaoberal problematikou zrodu sovietskej kultúry, vie, za 
akej nepredstaviteľne zložitej historickej situácie sa tento proces odohrával. V so~et
skej hudbe sa od prvých porevolučných dní výraznejšie než v ostatných umeleckych 
odboroch rozpútal zápas o kultúrnopolitickú i tvorivú orientáciu. Počas prvých pia
tich rokov existencie sovietskeho štátu. vznikli tri samostatné koncepcie socialistickej 
kultúry, pri ktorých sa aspoň stručne zastavíme. 

1. K o n c e p c i a t z v. "p ro I e t á r s k ej k u l tú r y sa te o r et i c k y zrodila • 
pred r. 1909, keď pri jej kolíske stáli A. Bogdanov, V. Bazarov, P. Juškevič, A. Lu
načarskij a ďalší svojím sborníkom Očerki po filosofii marxizma (Petrohrad 1908). 
Pr a kt ic k y začala pôsobif v období po februárovej revolúcii, od septembra 1917, 
keď boli založené prvé proletkultovské skupiny. PQ Leninovej kritike Proletkultu 
v r. 1920 (List predsedníctvu konferencie proletárskych kultúrno-osvetových organi
zácií, návrh rezolúcie O proletárskej kultúre a i., viď Lenin O literature i iskusstve, 
Moskva 1960 ). Proletkult zanikol ako organizácia, ale idea jednostranne triedne vy
medzenej "proletárskej kultúry" nebola potlačená. Znela ďalej v praktickej činn:osti 
QSVetárov typu Pletneva, vperijodovcov, kolektivisto.v a pod., kt-orí sa vyhlasovah za 
marxistov, ale ktorých filozofickú koncepciu Lenin právom označil za "falzifikáciu 
historického materializmu", za "hru na historický materializmus" (Lenin, cit. sb., 472). 

v novej modifikácii sa objavila idea "proletárskej kultúry" v Ideologickej plat
forme RAPM, uverejnenej 1924 v časopise Muzykaľnaja nov (č. 12). K starej prolet
:kultovskej požiadavke "triednej previerky" kultúrneho dedičstva sa pridružila nová 
požiadavka: odmietanie ľudovej hudobnej tradície miest i vidieka ako produktu pa
triarchálnych vzťahov v sta.rom Rusku. Na druhej strane bol s koncepciou "prole
társkej kultúry" nezlučiteľný nielen tzv. "buržoázny modernizmus" akéhokoľvek 
druhu, ale i každý umelecky náročnejší, technicky zložitejší prejav a odtiaľ aj tvorpa 
monumentálnych žánrov vóbec, najmä však žánrov n espojených so zhudobnenym 
textom, literárnym sujetom a lebo a.spoň mimohudobným programom. 
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Všimnime si dôležitý detail. RAPM nevznikla náhodou v tomže roku 1923 ako 
Asociácia súčasnej hudby. Vznikla ako jej ideovo-politická protiváha a od počiatku 
sústreďovala svoj záujem na získanie plnej podpory stranickych a štátnych orgánov. 
Túto podporu však nedosiahla pre vulgárne ideologizovanie a politikárčenie, ktoré 
sa na prelome dvadsiatych a tridsiatych rokov zmenilo na otvorený boj za mon o
P o l n é ovládnutie sovietskej hudobnej kultúry. Príznačnou črtou činnosti RAPM 
bola snaha riešiť tvorivé otázky na základe vopred stanovených noriem cestou au
toratívneho rozhodovania, hlasovania, administrovania a pod., čo bol pravý opak 
"slobodného súťaženia najrôznejších smerov", k akému od začiatku dvadsiatych ro
kov vyzývala strana ·najmä vďaka iniciatíve Lenina, Lunačarského, Gorkého a iných 
politických a kultúrnych pracovníkov. 

2. S o vr e men ni čes tv o bol svojou koncepciou umelecky a ideove protichod
né vulgarizujúcim tendenciám "proletárskej kultúry". Jeho tv.orcom a hlavn ým 
nositeľom bola Asociácia súča.snej hudby (ASM), založená v Moskve 1923 a v Lenin:. 
grade 1926 ako ruská národná sekcia Medzinárodnej spoločnosti pre súčasnú hudbu. 
Estetická koncepcia ASM bola sfonnulovaná v článku Sovremennaja muzyka, ktorý 
vyšiel v mesačníku Muzykaľnaja kuľtura v r. 1924 (č. 1). Charakteristickou pre túto 
koncepciu bola p o z i ti v i s ti ck á fílozofická báza, podľa ktorej hudba "nemôže 
vyjadrovať mimohudobné deje", hudobný obsah je kategóriou " individuá lnou a ne
kontrolovateľnou", lebo· ho "vkladá do hudby poslucháč" pri vnímaní diela. Súčasne 
bola uložená protichodná požiadavka, a by hudba ,,rozozvučala rytmy strojov a svet
lá moderných veľkomiest", - teda náhodné uznanie možttosti vyjadriť hudbou ob
jektívny obsah vo sfére, ktorá je jej vlastná. Podobným logickým rozporom trpeli aj 
niektoré ďalšie tézy tohto manifest u, napr. požiadavka "bezuzdnej tvorivej slobody" 
a "nezávislosti hudby od ideológie každého druhu" na jednej strane, a zdôraznenie 
,.závažného spoločenského poslania hudby" na druhej strane. 

Keby sm e dnes chceli hodnotiť historickú úlohu ASM podľa tejto t e o r e ti ck e j 
k on c ep cie, neubránili by sme sa oprávnenej zásadnej kritike. Túto metódu · 
uplatňovala vo vztahu k ASM koncom 40-tych a v prvej polovici 50-tych rokov a.j 
sovietska hudobná história a ·estetika. Azda nie je potrebné zdôrazňovať vedeckú ne
únosnost podobných "výskumov" opierajúci ch sa prevažne o rozbor ľahko napadnu
teľných, v mnohých ohľadoch nedokonalých tvorivých m anifestov, koncepcií a plat
foriem a prizerajúcich na historickú skutočnos'€ umenia a jeho funkciu v spoločnosti. 

V tomto ohľade iba dnešné muzikologické bádanie v SSSR dospieva k novému, 
historicky objektívnejšiemu hodnoteniu úlohy ASM vo vývoji sovietskej hudby a na
chádza v č inn o st i tejto organizácie· aj nemálo kladn ých - pre tie časy p.rogre
sívnych - čŕt, ktoré n esporne prevažovali známe nedostatky. 

3. K on cep ci a s o ci a I i s ti ck ej k u It úr y, centrálne riadenej straníckymi 
a štátnymi orgánmi, kryštalizovala najmä v L eninových prácach už od r. 1905 (Stra
nícka organizácia a stranícka literatúra , š túdie a články o Tolstom, korešpondencia 
s Gorkým, cit. dokumenty o Proletkultoch, reči a rozhodnutia sovietskeho obdobia.). 
Po Októbrovej revolúcii sa stal jedným z najvýznamnejších spolutvorcov a reali
zátorov tej.to koncepcie A. Lunačarskij, prvý ľudový komisár školstva a osvety, ked 
sa už predtým bol nadobro rozlúčil s Bogdanovovou "proletkultovšt inou". Zásadný 
význam v tomto ohľade m ali napr. Lunačarského štúdie O sociologičeskom metode 
v teorii i istorii mu-zyki (1925), Muzyka i revolucia (1926). Osnovy chudožens'ven
nogo obrazovania (1:926), články PeredovQj otriad kuľtury na Zapade (1920), Otvet 
komsomoľcam konservatorii (1926) a i. 
Organiza.čnou základňou koncepcie socialistickej kultúry boli v dvadsiatych rokoch 

sovietske štátne orgány a inšitúcie: Ľudový komisariát školstva a osvety, soviety a ich 
výkonné výbory, leningradský Státny inštitút dejín umenia, kam patril i Razrijad 
istorii i teorii muzyki, vedený od r. 1920 Asafievom. 

K hlavným znakom, ktoré ch arakterizovali túto koncepciu, patrilo zdôraznenie 

VôBEC NEMÄM RÄD PROGRAMY. JEDNi!:MU SĽUBUJú PRIM~OHO, DRUH€HO PRILiš 
SILNE OVPLYVŇUJÚ, TRETI TVRDI, ŽE PROGRAM RUšl ROZLET JEHO FANTÁZIE; 
ŠTVRT"ľ RADŠEJ VÔBEC NIČ NEMYSLI PREDT"ľM, AKO BY SA POKÚŠAL PREM"ľšĽAŤ 
NAD T"ľM, ČO MU IN"ľ "PRED"-MYSLEL; PIATY SA VYŤAHUJE NEJAKOU INOU 
VÝHOVORKOU - SKRÁTKA: PROGRAMY SÚ NEAKTUÁLNE. .Richard . Str a· u s· s 
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revolučných tradícií a realizmu ruského i ·svetového umenia 19. storočia zdržan~ 
livosf voči súčasnému novátorstvu a snaha o zabezpečenie najširšej dem~kratickej 
bá~ pre slobodné súťaženie umeleckých smerov a názorov. Predovšetkým posledná 
pozaadavka, často zdôrazňovaná v rôznych súvislostiach Leninom a Lunačarským 
mala zohraf v počiatkoch kultúrnej výstavby sovietskeho života a v priebehu socia~ 
listickej kultúrnej revolúcie dôležitú úlohu, lebo na jej základe sa mala postupne 
realizovať orientácia umelcov na vedecký svetový názor a občiansku zaangažovanost 
tvorby v duchu socialistického vlastenectva. 

Je nesporné, že z uvedených troch koncepcií, ktoré v dvadsiatych rokoch rozbo~ 
dujúoou mierou stimulovali vývoj sovietskej hudby, bola ontologicky, gnozeolo
gicky i metodologicky n ejdomys lenejšou tretia koncepcia, ktorá však v dvadsiatych 
rokoch nemalo dostatočný priestor na reálne uplatnenie. Získala ho až r. 1932 zria
dením jednotlivých umeleckých sväzov (Uznesenie úV VKS/b z 23. 4. 1932), čo bol 
akt predovšetkým namierený p r o t i pozostatkom vulgarizujúcich tendencií pro~ 
letárskej kultúry" v RAPM, VOAPP a iných zrušených organizáciách. " 

No už v prieoehu tridsiatych rokov sa začal prejavovaf kvalitatívny rozdiel 
medzi leninským a stalinským pojatím socialistickej demokracie vôbec a metód 
riadenia kultú,rnej a umeleckej oblasti zvlášť. Schematicky by sme t-ento rozdiel 
mohli vyjadrif dvojakým chápaním a uplatnením princípu demokratického centra
lizmu. Ak Lenlnovo vedenie zdôrazňovalo demokraciu rovnakou mierou ako citlivé~ 
odbor-ne a politicky fundované centrálne riadenie, Stalinovo vedenie kládlo dôraz 
predovšetkým na centralizmus, pri ktorom demokracia ako norma spoločenských 
vzťahov a ľudskej činnosti bola stále viac potlačovaná do pozadia. Dnešná sovietska 
historiografia už môže doložif tento proces postupnej absolutizácie "bezrozporného" 
riadenia, v ktorom bol zámerne upevňovaný systém kultu osobnosti, množstvom 
konkrétnych faktov. 

Nás predovšetkým zaujíma súvislost týchto skutočností so Zdanovom a z toho 
vyplývajúce dôsledky pre sovietsku a našu· hudbu. Súvislost tu je, a veľmi bezpro~ 
stredná. Treba ju hfadať tak v mimohudobnej oblasti, ako aj v rozmiestení sil 
v sovietskom hudobnom živote tridsiatych a štyridsiatych rokov, ba dokonca 
i v rozvoji činnosti Sväzu sovietskych skladateľov. Sily, ktoré s takou vehemenciou 
presadzovali z poz:cií R APM tendencie "proletárskej kultúry", izolované od ne
socialistického sveta, neschopné diferencovať v súčasných tvorivých prúdoch, a preto 
odmietajúce moderné umenie s pejoratívnou nálepkou "modernizmu", nezmizli 
so vznikom Sväzu sovietskych skladateľov z povrchu zeme. Stačilo, aby v prvých 
povojnových rokoch presvedčili stranícke vedenie, že tvorba najtalentovanejších 
sovietskych skladateľov je ľudu nezrozumiteľná. dávajúc to do súvislosti so "zá

·padnou úpadkovou kultúrou" - a vzápäť boli z toho vyvodené pre sovietsky hudobný 
život organizačno-politické závery. Lebo systém kultu osobnosti mal zaujímavý 
divergentný vzťah k ľudu, uplatňovaný najmä po moskovských procesoch v duchu 
známej teórie o zostrovaní triedneho boja: na jednej strane vládol ľudu pomocou 
najtuhších centralistických metód, a na druhej strane sa ľudu bál. Odtiaľ ono prí· 
značné odfiltrovanie metód riadenia od skutočnej životnej reality, odtiaľ snaha 
o izoláciu socialistickej kultúry od ostatného kultúrneho sveta, odtiaľ nevyhnutnost 
potlačovaf či vôbec znemožniť slobodnú diskusiu v tvorbe i názoroch. V t a k ý ch 
pod mi en k ach bola už Leninova požiadavka n ajširšej demokracie ducha a slo~ 
bodného súťaženia tvorivých koncepcií n eu s k u to č ni t e ľ n á. 

Faktologické podrobnosti tu iste netreba uvádza~. sú dostatočne známe. Keby sme 
však chceli zhrnúť zmy s e l jednotlivých dokumentov charakterizujúcich ždanovov
ské obdobie sovietskej hudby, museli by sme povedaf, že systém ri a d en i a 
hudobného života a tvorby zvlášf bol zásadne nesprávny, neleninský a v mnohom 
priamo protimarxistický. Symptómov by sme mohli uviesť mnoho, no najzávažnejšie 
bo~ nesporne tieto : paušálna ideaologizácia tvorby a jej hodnotenia na úkor špeci· 
fických pot.rieb umenia , kritiky a vedy o umení; noeticky neúnosné stotožnenie 
tvorivej základne socialistického realizmu s historicky i esteticky neadekvátnymi 
normami "klasickej" hudby 19. storočia; negácia celej vývojovej etapy hudby 20. 
storo·iíia v SSSR i zahraničí (P!IChopiteľne, s výnimkou masových a užitých žánrov); 
neprístupná simplifikáeia mnohých pojmov (ľudovosť, národnost, straníckosť, prav· 
divosf a pod.), ktoré sa stali arzenálom praktického presadzovania ždanovovských 
noriem. 
· Príznačným "detailom", ktorý nemožno vyčítaf zo spomenutých dokumentov ale 
ktorý poznáme z praxe sovietskeho hudobného života, je fakt, že najtalentovanejších 
skladateľov označených za "protifudových formalistov" nikdy neškandalizovalo Iu-
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d?vé pub?~um. Týmto "titulom" boli označení zhora autoritatívnym zásahom vede~ 
n~, ktore ci chcelo, alebo nie, dalo svoje politické placet niečomu, čo pripomína 
zname. vzbury polo-talentov, podporované spravidla mocensko·administratívnymi 
prostr1edkanu. 
~ hľadi_ska reálnych vývojových potrieb bol Zd.anov, a všetko čo s ním súviselo 

li •. st or 1 ck ý m an ach ron i zmo m , lebo prišiel s požiadavkami, ktoré uŽ 
b~Ii vývojom sovietskej hudby a celej kultúry prekonané. Zdanovovský n o rm at i~ 
~-· z m u s tak nevyhnutne viedol k vývojovej d e f o·r m á c i i tvorby i hudobného 
zavota a musel byť v období renesancie leninizmu po XX. sjazde KSSS vyvrátený 
2: koreňov ako jeden z historických omylov obdobia kultu osobnosti (Uznesenie "úV 
KSSS z 28. 5. 1958) . 
v ~okia~ ide o ohlas Zdanova u nás, obmedzujem sa - z dôvodov uvedených v úvode 
-clanku 1 s ohľadom .na jeho rozsah - na súvislosti najmarkantnejšie jednoznačne 
dokázateľné. ' 

. :t:r«:dovšetkým ~reba ~ch~dzaf zo skutočnosti, že h l a v n é d ô v o d y intenzi~ 
fakacae tzv. utilitárneho po.J3.tia spoločenskej funkcie umenia (zostrenie triedneho 
a politického boja, rozvoj kultúrnej revolúcie a pod.), ktorých sa Zdanov v SSSR 
dovolával neprávom, bo l i u n á s dané spoločenským vývojom v prvých po~ 
vojnových rokoch a februárovým vífazstvom 1948. Azda nie je potrebné zdôrazňovaf 
že proces "utilitarizácie" tvorby ako výsledok angažovanosti umelcov v spoločno~ 
boji je. vždy, zákoni~u symbiózou veľkých dejinných udalostí, revolúcií, prevratov, 
osloboddeľskych VOJen atď. Teoreticky fo-rmuloval požiadavku "utilitárnosti" G. v. 
Plechanov r. 1912: "Takzvaný utilitárny názor na umenie, snaha vidief umelecké 
diela vo význame súdov a javoch života a vždy ju sprevádzajúca nadšená pripra
ve~?sC ú_častniC sa spoloče~ských zápasov, vzniká a rozvíja sa tam, kde existuje 
vzaJomna zhoda medzi znacnou častou spoločnosti a ľuďmi viac či menej aktívne 
sa zaoberajúcimi umením." (lskusstvo a lit., Moskva 1948, str. 226). 

Bez rizika skreslenia môžeme povedaf, že historická situácia našej hudby okolo 
februára 1948 zodpovedala tomuto Plechanovovmu vymedzeniu. Ob j e k tí v n e 
11 o d m i e n k y pre zosilnenie spoločensko-utilitárnej funkcie tu boli, no v dôsledku 
aplikácie Zdanova n eboli realizované v adekvátnych možn o st i ach vývoja 
našej hudobnej kultúry, ba ani v súlade so skutočnými potrebami našej kultúrnej 
revolúcie. Aj u nás teda došlo k d e fo rm á c i i nevyhnutného vývojového procesu, 
a _to z ~voch hlavných príčin: l. nedocenením organick ý ch v ý v oj o v ý ch 
2 a k o n 1 t o s tí domácej hudobnej tradície, 2. nekritickým precenením ždanovov~ 
'Skej konceP,_cie, ktore~ vo vtedajších podmienkach pririekli úlohu politicko-ideovej 
normy maJUCej a k t 1 v i z o v a f priebeh socialistickej kultúrnej revolúcie v česko
slovenskom hudobnom živote. 

K prvej príčine načim hneď podotknúť, že nedostatky v marxisticky fundovanom 
hodnotení domácej hudobnej tradície boli pomerne rýchlo odstránené v mnohých 
:monografických p rácach , metodologických štúdiách a pod. Nedos.tatočne kritický 
prístup k žda.nonovovským tézam mal však hlbšie príčiny v politickej atmosfére 
IJlynúcej zo systému kultu osobnosti, za ktorého čokoľvek prichádzajúce do ľudovo
demokratických krajín z SSSR bolo absolútne nekritizovateľné a nedotknuteľné. Naši 
-odborníci (nielen hudobní) boli nútení prijímaf také tézy a pokyny na činnosť, ktoré 
boli postavené na vedecky neudržateľných premisách. Lenže niekedy sa vedome 
vzdávali kritiky a možnosti vlastného prínosu i tam, kde to nebolo nevyhnutné. 
V podobných prípadoch sa prostredníctvom ideologicky pojatej normatívnosti pre
javil nežiadúci moment agnosticizmu, ktorý narušoval a hamoval rozvoj vedeckého 
poznania (napr. Sychr<>ve odvolania na Gorodinského, Saverdijana, Snejersona a i ., 
preberanie téz o k ozmopolitizme, západnej úpadkovej kultúre, jazze a pod. Vicf 
Stranícka hudobná kritika, spolutvarca novej hudby, Praha 1951, str. 155, 174 an.). 
Nešlo však len o no:matívnosC, ale o normativizmus tam, kde boli formulované 
poučky a zákony z nedostatočne komplexného a jednostranného pohľadu na určitý 
:Problém (napr. Sychrova formulácia tézy o nutnosti zbližovania umeleckej tvorby 
~, výrob.ou - cit práca, str. 56, o spätosti opernej a symfonickej tvorby s užitými 
-zanrama - str. 153 a i.). Dochádzalo i k vysloveným omylom (napr. snaha spraví( 
tvorbu predmetom plánovania - cit. práca, str. 168, nedocenenie aktívnej úlohy tech
nológie v tvorivom procese - str. 168, všeobecná snaha o okamžité hodnotenie tvorby 
s definitívnou vedeckou platnosťou a pod.). 

No ~a d~uhej s~ra~e n_emožno nevidieť obrovský, masový rozvoj ľudovej tvorivosti 
a nev1dany kvantatatlvny rast hudobnej tvorby po roku 1948. Nemožno nevidiet že 
už v období bezprostredného ohlasu na Zdanova začali sa u nás rozpracováva( ~no-
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-------Béla Bart-ók 
LADISLAV BURLAS 

25. septembra roku 1945 - niekoľko mesiacov po vojne ~ umiera v jednej z New
yorských nemocníc vo veku nazvŕšených 65 rokov Béla Bartók. Dvadsať rokov aci
chvíle, keď ukončil tento skladateľ, vedec a koncertný umelec svoje životné dielo, 
stačilo na to, aby sa podstatne zmenilo ocenenie jeho priekopníckej činnosti. Bol 
príliš veľký pre svoje prostredie, pre spoločnosť, ktorá mu pristrojila nie práve 
najlepší život. Dnes však ui tvorí neodmysliteľnú súčasť hudobných dejín 20. sto-
ročia. . . . 
, V dielé Bélu Bartóka možno nájsť svedectvo o problémoch a snaženiach človekrz 
prvej polovice nášho storočia. Je to tak nielen v oblasti vyjrzdrovacích prostriedkov~ 
ale aj v celkovom ľudskom a umeleckom postoji. 

HUDOBNÉ DEDICSTVO A vÝBOJE 

Vplyv novoromantickej a neskoraromantickej hudby na Bartókove. r~né skl.ada~ 
tetské obdobie je všeobecne známy (Wagner, Liszt, R. Strauss). PreJaVtl sa melen. 
v programovom zameraní Kossuthovskej symfónie, ale aj neskôr tam, kde sa obja
vuje 12-tónový materiál chromaticky chápaný, (napŕ. v l. sláčikovom kvartete),. 
Bartók si však osvojil aj výdobytky Ostatných novovekých slohových · období, predo
všetkým hudobného klasicizmu (beethovenovská forma) a baroka (k~certantn_ý
princíp). Tieto prvky sa však neobjavujú v .diele tohto skladateľa eklekttcky a ept
gónsky. Zareagoval na ne svoj ským spôsobom. Vývoj Bartókovho štýlu dokázal totiž 
prekonať tradičný chromatický význam 12-tónového materiálu nielen tam, kde sa 
umelec priblížil k princípu radu (napr. Husľový koncert), ale vrátil sa jednak k no
vému typu diatoniky (nie tradičnému dur a mol), jednak dal tónovej zásobnici 
iný význam. Neraz vytvára hudbu založenú na kombinácii_ chru:akteTisltiaký~ _inlter
valov vybraných z mzsahu dvanásťtónovej · stupnice v honzontalnom i ;'erttkalno~ 
zmysle (dobre to badať napr. v ' niektorých skladbá._.ch Mi~rok?zm-r:): su to ~o-n:bt:
nácie sekúnd tercií kvárt a ich obratov. Tak sa unho ObJaVUJe a) charaktensttcky 
intervalový pomer ;menšenej kvinty (zväčšenej kvarty) ~ mel?dicko;n, akordic~om 
i tonálnom význame sled tónov veľkého septakordu (d-fts-a-cts) a t. Pre Bartoka, 
ak sa jeho umelecká 'orientácia nemohla stotožniť s dodekafóniou a z nej vychádzajú
cimi prúdmi, bolo nevyhnutné prekonať chromatické štád~um rom_anti~~ého d~dičst_va: 
novým poriadkom. Kým princíp modality s.a rozvíja az po _nasu sucas~ost, ~attaľ 
organizácia podľa charakteristických intervalov bola donedavna v europskeJ hu
dobnej tvorbe menej zúžitkovaná. Iba v poslednej dobe na ňu nadvic;zal napr. L~:: 
toslawski (napr. jeho dvanásťtónový akord z~ož:ný raz zo · sekúnd, tn.vokedy ~erctt, 
kvárt atď. - ako to vidno v Apogeu jeho Smutocnej hudby), E. Suchon (v pnstupe 
k riešeniu teórie súzvukového materiálu hudby 20. storočia). Sú to náznaky oživenia 
intervalovej. harmónie v nových podmienkach. Súhrn charakteristických v;zdialeno~tí 
tvorí tu základnú štruktúru diela a lebo jeho úseku. Nie náhodou prekonava Bartok: 

zeologické princípy marxistickej hudobnej estetiky, pncom sa tiež novým s.pôsobomr 
.vedecky fundova-nejšie než vo vtedajšej sovietskej estetike riešil základný problém 
vzfahu hudby a skutočnosti. Najmä zásluhou A. Sychru bola už vtedy kvalitatívne 
novo rozvíjaná Asafievova i.ntonačná teória, ktorú po r. 1948 podrobili v SSSR ne
oprávnenej kritike. Už tento prvý ohlas na Ždanova u nás obsahoval teda popri 
.nedostatkoch aj rad pozitívnych momentov zodpovedajúcich už rodiacej sa novej 
skutočnosti a váhe našich progre>ívnych umeleckých tradícií. Vývoj v ďalších ro
koch, najmä však hlbaká m entálna pripravenos( na obrodný impulz XX. sjazda 
KSSS i rýchla a nenásilná aplikácia jeho výsledkov v oblasti celej našej duchovnej. 
kultúry potvrdzujú organickosť tohto procesu. . 

Na záver ešte niekoľko slov. s hodnotením ohlasu ždanovovského nilrmativizmu:. 
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HUDOBNÁ VÝCHOVA 
PR[LOHA SLOVENSKEJ HUDBY 

O hlasovej kultúre 
Pojem hlasová kultúra je označenie ur

čitej kvality hlasového prejavu č,i už do
•spelého č'lovek,a alebo dieťaťa. V podstate 
znamená spôsob používania hlasu v zmysle 
jeho spol-očenskej zvW<O\Oej formy. Táto 
zvuková f-orma, rpôsobiaca na poslucháča, 
sa j•av í v -dynamike, rez-onancii, farbe a 
artikulácii zvuku a zodpovedá vzoru fone
tickej normy :príslušnej reči. 

Kritértami ·pre hodnotenie kultivoV'anosti 
hlasu 'sú jednak všeobecné zásady správ
neho používania hilasu z hľadiska hygieny, 
jednak súčasné estetické názory, ktoré 
kLadú na hlasový prejav určité všeobecné 
požiadavky. 

Na základe tohto vymedzenLa pojmu 
treba si preto urobiť obraz o .súčasnom 
chápaní kultÚJry hlasového prej•avu - iný
mi s lovami: uvedomiť si, aké požiadavky 
kladieme dnes na hlasový prejav ako na 
jav z tohto hľadiska hiJStoricky premenlivý. 
Zároveň sa pokúsme stanoviť znaky alebo 
vlastnosti kultivovaného hlasového pre
javu. 

Predovšetkým treba zdôrazniť, že kulti
vov.anosť neznamená strojenosť, afektova
nosť. Súčasný názor a súčasná poži.ad•av
ka je, aby hlasový prejav bol priTodzený, 
samozrejmý, civilný, ·nie však vulgárny. 
Po t e jto stránk•e nastalo vo výivoji hlaso
vého ~prejavu oproti ,skorším obdobiam 
(týkia :sa to napr. ešte :mčiatku tohto sto

!l'Očia) určité uvoľnenie. Takto môžeme 
spoľahLiv-o usudzovať i z toho, ako sa na
pdklad skôr písalo. Každý obsah ·v tomto 
zmysle vyž,aduje a Tozvíja svoju zvuko·vú 
formu. V našom ·pdpade t o predovšetkým 
znamená ústup patetičnosti, zjed noduše
nie, zhustenie, akúsi sk~artku, dikto•vanú 
život ným tempom. Tomu teda zodpovedá 
norma •požiadaviek na dnešný hlasový pre
jav. 

Ak hov-oríme o h1asovom preJave, mieni 
me tým •všeobecné -označenie pre hovorené 
alebo s pievané slovo. Pojem hlaso'Va kul
túra potom postihuje kvalritu hl-asového 
prejavu - teda Teči alebo spevu. 

PožiadaV'ky, ktoré kladieme na reč alebo 
spev z hľadislm 'hlasovej kultúry, -sú v zá
sade spoločné : 

L Vyžadujeme zdravý :zJVuk (nezachrí-p
nutý, neunavený), hygienicky správne tvo
rený, aby na ·prvé počutie bolo jasné, že 
jeho tvorenie nerničí hlasový ústroj, zvuk 
plynúd úplne nenútene, bez násilného pre
konávania prekážok, zvuk, ktorý svedči 
o duševnej uv·oľnenosti a chuti, .s akými 
je tvorený. 

2. Vyžadujeme ·zvUik tv-o rený vo vyhorvu
júcej polohe, s optimálnym využitím rezo
nancie, teda zvučný ( to neznamená silný !), 
nosný, farebne bohatý (max-imálne vyba
vený a.Jikv·otnými tónmi), znejúci ľudské
mu sluchu príjemne (teda nie napr. ostro, 
rezavo a pod.). 

3. Vyža>Ciujeme hlasový preja·v schopn:~o' 
výlra:zovej modulácie, významových akcen
tov a správnej, obsahovej stránke tohto 
prejavu zodpovedajúcej intonácie. (Pojem 
intonácia sa týka tak ·spevného, ako -aj ho
vorQvého 1prejavu. Pre oba druhy prejavu 
existuje int-onačná norma: rpre s.pe'V pred
·písaný notový zápis, pre Teč nie s1angová, 
periferná, -ale ušľachtilá intonácia bez V'Ul
gárneho vysp.evovania koncoviek a ,pod.). 

4. Vyžadujeme výr•azne, -presne pret lmo
čený obsah prostredníctv-o:rn zreteľnej , 
zrozumiteľnej artikulácie. 

KultÚJra hlasového rpr eja>vu sa buduje 
nielen priamym cvičením a zošľachťova
ním jeho zák!.adnýoh foriem, t. j. hovoiľe
ním a spi-ev-aním, ale tie.ž vzor mi okolia, 
celkovým životným ,prostredím a záuj
mami. 

Prostriedky cieľavedomého budovania 
kultivovaného hlasu sú tieto: 

a) Dychová technika. Znamená t·o správ
ne, prJr odzené dý0hanie, .ale uvedomelé , 
ked' sa s dychom -narába ekonomicky, 
správne odmer-iava množstvo vdýchnutého 
v.zduchu, keď členenie hovororvej i Sjpevnej 
frázy ,sa ovládra myšli-enkou, jej dlžkou, 
výrazom , intenzitou, s akou ~sa má rprejaviť. 

b) Technika tvoreni.a h!.a:su (tónu), a to 
najmä hlasových začJ.atkov (norma: mäkký 
hl-as ový začiatok). 

c) Artikulač.ná technika. Znamená to 
presnosť, zreteľnosť ra · rez·onantnosť spolu
hlások .a vokálov ·a správnu väzbu (s ·po-



jovanie hlásky, ktorou sa slovo konči, 
s hláskou nalooujúceho slova). 

d) Využitie obsah;! hovon:ného i spie
vaného slova (pri hudobnej výchove v ško.Je 
býva často veľmi zlá recitácia textu pies
ní!) . To :zmamená v materinskom jazyku 
a .literatúre (čítanie, recitácia), v hudob
n ej výchove (Sipievanie, recitácia textov), 
pľl odpovediach v ktoromkoľvek predmete 
- sledovať hlasový prejav -a z obs-ahu 

.navodzovať jeho zjemnenie, S;pevnenie a 
pod. K tomu ·niekedy môže .prispieť i vhod
n&, vkusne :riadená dramatizácia textu. 

e) Vzory okolia. Sú to jednak rQdičia, 
jednak učitelia, ktorí majú základný vplyv 
na rozvoj kvality hlasového prejavu. Kva
litný hlasový prejav má mať však nielen 
učiteľ hudobnej výchovy, ale vôbec uči
telia všetkých predmetov. S•voje vplyvy 
uplatňujú na rozvíjajúcu sa kvalitu Maso
vého .prejavu t iež spolužiaci a "ulica". 
Veľmi dô'ležit ú ú]Qhu tu· hrá aj vplyv ži-

votného prostredia a záujmová orientácia 
(divadlo, koncerty, výstavy a pod.). 
Zvlášť významnú úlohu má otázka vkusu. 

Treba upozorňovať na dobré vzory (herci, 
recitát o ri, speváck e výkony detské i do
spelých) . 

Pre hlasovú kultúru je dôležité vychá
dzať zo zásad l. všeobecnej hygieny, 2. 
špeciálnej hlasovej hygieny, 3. hygieny 
duševnej. 

To znamená doddovať nielen zásady 
spxávnehQ režimu dňa, zásady s tarostli
vosti o čistQtu a správnu životosprávu 
a chrániť h las pred onemocnením :a pre
pín-aním, ale aj •pozorne prihliadať na 
vplyvy duševného stavu na hlas.orvý prejav, 
Je nesporné, že i v oblasti psychických 
,procesov, ktoré hlasový prejav sprevá~ 
dzajú, možno pre , reč i spievanie vyťažiť 
uvedomene a cieľavedome mnoho k ladné
ho. No to j e už ďalšia špeciálna otá2lka. 

Jarmila Vrchotavá-Pátová 

HUDOBNÁ VÝCHOVA 7 

Oprava tlačových chýb 

Učebnica hudobnej vycnovy pre 7. ročník obsahuje veľa tlačových chýb, ktoré sú 
na prekážku úspešnej p ráce s ňou. Už prípravy na jej spracovanie mali zvláštny 
priebeh. Práce na nej sa začali 15. 9. 1960, o tri m esiace bol schválený jej koncept, 
V prvom polroku sa dvakrát menil kolektív autorov. I napriek tomu bol rukopis 
učebnice autormi odovzdaný do SPN 15. 4. 1961, po recenziách ( Bende, Laborecký, 
Pavlovská, Soltýs, Zikavská) doplnený a upravený a dňa 6. ll. 1961 schválený SN R 
OSK a navrhnutý na publikov:mie. Podľa plánu učebnica HV pre 7. roč. m ala vyjsť 
od l. 9. 1962. No zásah zhol'a odsunul vytlačenie všetkých učebníc HV, vraj pre 
nedostatok papiera. 

Mŕtve obdobie sa rozhodlo oživiť MSK v Prahe. Bolo to v časoch, keď sa úst1·edné 
úrady v zmysle boja za odstráneni e chýb, ktor é vznikli v dôsledku predchádzajúcej 
decentralizácie, snažili rozhodovať vo všetkom. Dňa 21. 2. 1962 zvolalo na vyššej 
úrovni ústrednú schvaľovaciu komisiu (bola prvá a zároveň posledná!) a rukopis 
učebnice zamietlo. Hlavné dôvody : učebnica poskytuje hotové l ekcie, obsahuje me
todické poznámky, značne sa rozchádza s českou verziou. 

Po vyjasnení niektorých autorsko-právnych otázok autori rukopis spracovali na
nov o. Totiž až pražská polemika si vynútila definitívne rozhodnuti e, že ku každej 
učebnici vyjde samostatný metodický sprievodca. Na základe toho bolo potrebné 
intonačné a hlasové cvičenia, technické a metodické poznámky presunúť do sprie
vodcu. 5. 3. 1963 autori odovzdali nový rukopis SN P, ktoré ho spoločne s odborom 
SNR pre školstvo a kultúru schválilo 30. 8. 1963. A na údiv autorov schvaľovanie 
prebehlo bez MSK, ale aj bez úradných recezentov, ktorí iste nad novým znením 
učebnice poriadne otvárajú oči. Autorov by, prirodzene, zaujímalo, čo si o tomto 
znení myslia, ktorú ver ziu považujú za lepšiu a účelnejšiu. 

Učebnicu vytlačiLi v novom závode v Košiciach. Menej skúsený personál urobil 
veľa chýb, ktoré, žiaľ, málo pozorná odborná redaktorka pustila pomedzi prsty. SPN 
errata do učebníc vložiť odmietlo, a tak využívame ttíto možnosť na ich zverejnenie. 
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8. str. - '" 2. volte pod notu "fi" chýba dvakr át (pre obé strofy) slabika "-nier" 
(zo slova pionier), 

17. str. 

21. str. 

22. str. 

27. str. 

38. str. 

51. str. 

52. str. 

54. str. 

56. str. 

57. str. 

61. st r . 

62. str. 

- v 1. volte p od notami h-a-g a v 2. volte p od C durovým ak<>rdom chý-
bajú slabiky "la", 

- štvrtá osminová nota v 9. takte má byť "c2" (a nie bi), 

- v 8. takte prvá osminová nota v druh:Jm hlase má byť "f1", (a nie gi), 

- v piesni "Hej, h ore háj" škrtnúť predznamenanie (ide o dórickú tóninu 
na "d" ), 

- v 1. taklte druh~ho hlasu má byť p osuvka krížik umiestnený pred notu 
"dl" (a nie pred e 1), 

- v stupnici e mol chýbajú svorky na označenie poltónových vzdialeností, 

v 7. ta:kte prvá osmin ová nota v prvom hlase má byf "b1" (a nie c2
) , 

- na začiatku 3. riadku osnovy bulharskej piesne chýba predznamenanie 
2 krížiky, 

- správne členenie maďarského sl·ova je: m u-tas-sa- tok, 

- v nemeckom texte 2. s trofy vo štvrtom verši má byť slovo "steht" (a nie 
stech), 

- v dvoch posledných riadkoch osnovy piesne "Poďme, chlapci, aj diev
čatá" chýba v predznamenaní druhý krížik "cis" , 

- pod noty predtaktia 2. st rofy nepatrí text "makat ... " (je p:)d n :)tami 
2. volty), 

65. str. - v 1. takte d'ľuhého hlasu na druhej dobe chýba osminová nota "c1", 

68. str. - 2. takt ukážJky motívu a rovnako aj 2. t akt druhého motívu v strede 
.st~any majú mat noty : cis2 štvrťová - a1 osminová - ei osminová, 

109. str. - nad 11. a 12. taktom p iesne "Karnevalová" chýba označenie pre l. a 2. 
voltu a nad 13.-18. taktom označenie pr e 3. voltu, 

lll. str. - autor hudby Májovej piesne je P. Kadossa (a nie P. Kardoš) , v 3. takte 
tretieho riadku osnovy majú byť prvé dve noty osminové (a nie štvrťové) , 

114. s tr. - harmonické trojzvuky na začiatku osnov Intona[-nej prípravy majú mat 
noty: d 1-gi-hi (a nie e-g-h), 

121. str. - refrén piesne "Raketa mládí" má mať v predznamenaní 3 krížiky (a nie 2), 

107. str. - v 27. takte piesne "Vítame máj" štvrtá osmička v prvom hlase má byť 
"ai" (a nie c2), 

124. str. - v texte druhej strofy p iesne "T áborový trubač" v 3. takte tretieho riadku 
osnovy chýba slabika " jak", 

166. str. - v 10. takte árie V-odníka chýba označenie pre zmenu ta.Jmu .na 3/a, a v po
slednom takte chýba oblúčik medzi príraz "h i" a not u "ai", 

176. str. - v 15. taikte piesn e "H ej, pijú chlapci, pijú" p.osiedná oota má byť štvrťové 
"e1" (a nie di). · 

V odka:wvom aparáte chýba zoznam fotografií, svoj účel by iste aj v tomto p rí
pade splnil obsah učebnice. Učebnice? - text na obá·lke núti aj n ás, autorov, po
chybovať, či sme .napísali učebnicu a lebo cvičebn.ieu. Neverte titulnej strane, je to 
naozaj učebnica. 

Zaiste p ochopíte, že toľko tlačových chýb v jednoduchej sadzbe nás nesmierne 
mrzí. Nepripisujte ich na vrub autorom, tí odviedli čistú r obotu. 

Leng - Sedlický, autori 
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V í t a j t e, v í t a j t e 
AutO!r : BARTOLOMEJ URBANEC 
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v húdbe. n ·äšho storočia 

tradičné prvky harmónie zdôrazňovaním lineárneho prvku, pretože to mu umožnilq
získat zvukové výslednice nových vlastností. 

Pre Bartóka bol problém tonálnej či atonálnej hudby vyriešený v prospech to
nality tým, že sa nevylučuje rôzna hustota zmien tonálneho centra. Spomínaná práca 
s charakteristickými intervalmi sa neraz spája s bitonalitou (napr. priebeh dvoch 
súčasne plynúcich línií na t;lvoch rôznych hladinách; ak sa "takto .striedaj ú, napr. 
malé a velké tercie, ide tu skutočne aj o aspekt charakteristického intervalu). 

Vo· svete hudobnej formy osvojil si Barták cit pre širokoklenuté hudobné formy 
z dov tedajšej tradície. Objavenie ,.mikrokozmu" ludovej hudby naučila ho však rov
nako citlivo a nekonvenčne narábat s hudobným detailom a drobnokresbou. Jednotlivé 
skladbičky jeho pedagogicky zameraných cyklov stoja ako logicky uzavreté samo
statné celky s bohatstvom rôznych formových riešeni POPri veikých symfonických 
dielach. Ani z ludovej ani z umelej hudby nečerpal formové podnety pasívne. Jeho 
oblúková cyklická forma (5 častí, tažisko skladby je na st·rednej čiže tretej časti) 
r eprezentovaná napr. v Concerte, stavba Tanečnej suity (epizódy s variovaným ri
tornelom), forma VI. sláčikového kvarteta (motto pred k.aždou častou), využitie 
formovaného princípu zlatého rezu v Hudbe pre sláčikové, bicie nástroje a čelestu, 
v Sonáte pr e dva klavíry a bicie nástr oje - to sú veimi svojrázne riešenia dodnes 
nemálo podnetné. 

Bartókov zmysel pre využitie farebného elementu sa formoval na vysokom lesku 
neskororomantickej orchestrácie. Lež tento lesk čoskoro bolo treba umelcovi oboha
ti! a zbavit svojej romantizujúcej príchutí. Casto sa vracajúci obraz ,.Hudby noci·' 
s tendenciami zvukomalebnými stupňuje Bartókov zmysel po zvukovost i. Bola to 
cesta predznačená Debussyho sklonom pre senzuálny zážitok zo zvuku a Bartók 
celý svoj život ostal tejto antropologicky danej devíze verným. Verným aj vtedy, 
keď sa obrátil k zvukove asketickejším žánrom, ·ako je napr. komorná hudba. V jehcr 
sláčikových kuartetách sa začína prejiwovat zvukovost ako integrálny komponent 
rozv íjania hudobného diela. Venuje čoraz väčšiu pozornosť problému artikulácie 
zvuku a rôznym možnostiam tejto stránky hudby (napr . využitie glissánd, pizzicata 
a i.) , čim sa približil problematike, ktorá sa stala aktuálnou v hudobných štýloch, 
ktoré vznikli až v päťdesiatych rokoch nášho storočia. 

Rovnako významný je dôraz tohto skladateľa na využiti bicích nástrojov, ktoré 
vystúpili nad úlohu ibaakcentovania rytmických procesov prebiehajúcich v iných 
nástrojoch a stávajú sa suverénnou zložkou hudobného diela (Sonáta pre dv a klavíry 
a bicie náStroje). Clovek nášho veku pohýbal mnohým, čo sa zdalo dosial pevné 
a nemenné. Pozornos!, ktorú venovali skladatelia posledného polstoročia rytmickej 
zložke hudby, priniesla veľa plodného. Rytmus sa stal schopným oveľa väčšej dyna
mičnosti v svojej menlivosti tak v základných metrických modeloch, ako aj v celko
vej evolúcii metricko-rytmickej zložky hudby. Metricko-rytmický element sa tak 
mohol stat v nových štýlových podmienkach formotvorným <;initeľom v dialektike 

u nás nemôžme byf zatiaľ spokoj.nf. Casto sa ~ ňom prejavuje snaha po ab s o l ú t 
n ej n e g á c i i všetkého, čo sa v prvých pofebruárových rokoch v našej hudbe, 
kritike a hudobnej vede odoh ralo. Pred podobnými tendenciami treba varovať pre
dovšetkým z gnozeologických a metodologických dôvodov, lebo abso l útna ne
gácia nemôže viesf k u skut o čnému poznaniu. Jediná cesta k reál
nemu, historicky, filozoficky i veene pravdivému hodnoteniu tohto- obdobia vedie. 
od starostlivej d i ferenc i á cie všetkých "pre" a ,.proti", od podrobných histo
rických, estetických i te•oretických analýz faktov, tendencií a samotnej tvorby cez . 

. d i a l ek t. l c k ú n e 1l á c i u všetkých n esprávnosti a omylov k n ovému, kvalita
t ívne vyššiemu vedeckému poznaniu. A o to nám musí ísf predovšetkým! 

.. , VACLAV KUCERA 
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svojej identity a rôznosti, statičnosti a pohybu. Ze to bola práve ľudová hudba, a to 
aj hudba severnej · Afriky, ktorá nauči~a Bartóka mnohému novému, nie je pochybné 
{nápr. tzv. bulharský rytmus). Allegro barbaro, jedna z Bart6kových klavírnych 
skladieb, sa stalo symbolom jednej stránky Bart6kovho štýlu. 

Ak možno hovorit o polarizme v Bartókovom hudobnom štýle, tak sem patrí predo
všetkým spomínaný vztah diatoniky a chromatiky, rytmické ostinato a bohatost ryt
mických zmien, zvukovost a náročné hudobné myslenie neraz s prevahou linearity, 
"barbara" a lyrizmus, ľudová hudba a európska umelá . tvorba posledných 5 storočí, 
prostá homofónia a dômyselná viachlasnost. 

CLOVEK 20. STOROCIA A PRÍRODA 

Vo vymenovávaní kontrastov možno pokračova(. Bartók poznal najmä po prvej 
svetovej vojne niektoré príznačné črty života vyspelej pTiemyselnej spoločnosti a sú
časne so všetkou dôvernostou život agrárnej dediny. NačTel do dualizmu týchto 
skutočností: na jednej strane je to expTesivna dravost, akú poznáme napr. z hudby 
Podivného mandarína so všetkým dynamizmom a "tovarovým zvecnením" vášne 
a ľudských vztahov, na druhej strane je to špecifický pohľad d edinského človeka na 
.svet - so všetkou čistotou a úprimnostou. Bartók spieva za seba v Cantate profane 
ústami zakliateho jeleňa, že už nebude viac pit z pohára, len z čistého horského 
prameňa. Nielen dedinský človek, ale aj dieta a priToda je pre Bartóka žriedlom 
čistoty, obrazom normálneho stavu existencie, pozitwny svet. 

Nie je tažké ukáza(, že to nebol u Bartóka postoj bezo zvyšku rousseauovský ani 
meštiacko-rustíkalistický. Oproti Rousseauovi sa n esnaží o návrat k primitív nemu, 
lež o syntézu dobových daností a vymožeností so všetkým kladným, pochádzajúcim 
z dediny a prírody. Oproti falošnej idyličnosti, povTchnosti a triednej determinácie 
meštiackeho pohladu na vidiek je to u BaTtóka pravý opak. Vlastne odtiaľ pramení 
:aj nedorozumenie medzi ním a vtedajšou spoločnostou v koncepcii, čo je v lastne 
ludové. 

Jed na z Bczrtókových klavírnych skladieb, Hudba noci ( 1926), je jeho .PTvým vý
~raznejším vyznaním pocitov odcudzenia moderného človeka. Ide tu o napätie osamo
teného človeka uprostred nočnej pTírody (zrejmá "paralela medzi vztahom Novek
.spoločnost ). Táto výpoveď stiesnenosti objavuje sez potom častejšie v ďalších BaTt6-
kových skladbách. Iba niekedy, a to aj na sklonku svojej životnej dTáhy, necháva 
zaznie! tón satiry a karikatúTy (negatívna tváT z Dvoch poTtrétov, paródia na 
opeTetu v Concerte). K tomu pribúda postupne poznanie, že človek tejto doby sa musí 
zmieTit so skutočnostami, ktoré nemôže sám zvrátit - móže sa však vlastnou psy
·chickou silou dostat nad ne. Odtiaľ azda pramení akýsi pocit vyrovnanosti, lásky 
k životu takému, aký je. Tragizmus sublimuje do uš'lachtilého jasu vyrovnanosti. Tón 
-nostalgie v jeho ameTickom období pristupuje k tomuto myšlienkovému svetu 
.a vytvára tak tón, ktorý možno azda prirovnať len k bolestive krásnym tváram 
El Grecových obrazov, na ktoré sa chodil do obrazární dívat celé hodiny. 

To je ži votná múdrost odchádzajúceho Bartóka, múdrost človeka zmietaného 
v kataklizme protirečení a konfliktov doby. Možno je to viac než svedectvo. 

AKO MÁLO MOžEME ROZUMIEŤ NOW A MLADE BEZ TOHO, ABY SME V TRADICil 
BOLI DOMA, TAK NEPRAVÁ A STERILNÁ MUSI ZOSTAŤ LÁSKA K STAREMU, AK 
SA PRED NOVru, KTORE Z TOHO VZIŠLO S .DEJINNOU NEVYHNUTNOSŤOU, UZATVÁ
RAME. Thomas Mann 

PRIRODZENE, VšETCI SME V DVADSIATYCH ROKOCH HLÁSALI A OBJAVOVALI NOVú 
HUDBU, VSETCI SME JU VSAK SPAJALI S TOU TRADICIOU, Z KTOREJ SME 
O DESAŤROČIA PREDT'2'M SNAžiVO VYRÁSTLI. I go r Str a v in s k i j 

HUDBA HĽADÁ NIE OPOJEN"iCH~ ALE ZANIETEN"iCH. Arnold Schanberg 
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Zmodernizovaný 
Beethoven 

l 
L. v. Beethoven: Fidelio 
Dirigent: Anton Buranovský 
Režisér: Koloman Čillík 
Výtvarník: Pavol Herchl 
DJGT Banská Bystrica 

Kaž-dé divadlo - najmä mladé - !POtre
buje z času na čas "zdvihnúť latku" svojho 
priemeru naštudovaním nároč.ného diela. 
A tak ·Sa nemož-no diviť, že ban&kobys·tric-

. ká spevohra na záver minulej sezóny na
študovala Beethovenovho Fidelia. 

Toto p-redstavenie je zaujímavé najmä 
dmmaturgickou koncepciou, ktorej auto
·roon je režisér K. Čillík; prerastá v samo
rastlú ú px a v u. Jej osou je zmena vzťa
hov Pizza ro-Florestan- Fernando. Minis
ter Fernando sa stáva jedným z pôvodcov 
zla (konkrétne Florestanovho uväznenia) 
a Pizzar.o eo ipso jeho - i keď ~tívnym 
- :prostredníkom. Táto zmena je usku
točnená novou textáciou listu, ktorý do
stáva Pizzaro: m Lnister mu v ňom o2)na
muje, že .. z mčitých politickÝch dôvodov" 
príde urobiť prehliadku žaláoo a z&oveň 
ho ž~ada zariadiť,. aby všetko bolo v po
riadku. Lenže keď Rocco privádza Flores
tana, je nútený pred tvá!rou ľudu nechať 
svojho spoluvinníka a služobníka uväzniť. 
Odvádza ho ten istý veliter stráže, ktorý 
guvernérovi slúžil roky a tesne predtým 
sa st&ral o ministrovu bez;pečnosť počas 
jeho prejavu, ktorý má vyznieť demago
gicky a trázovito. Ľud síce oslavuje slo
bodu a vernú lásku, ale neveľmi presved
čivo (čo je nevdojak zavin€'11é aj malým 
s borom). 

Aktualizačný zámer režiséra a upravo
vateľa v jednej osobe je nad slnko jas
nejší: do javiskového príbehu vkladá skú
senosť človeka nášho veku - nijaký zloč1n 
nemoino utajiť, pôvodca zla však neraz 
zostáva neznámy a hromozvodmi rozhor
čenia sa zväčša stávajú príliš oddaní slu
žobníci. Táto koncepcia nepostráda pre
myslenosť a občiansku zaangažovanosť; 
ro:cllodne nie je lac-ne konjunkturalistická. 
Okrem toho wnožňuje nekonvenčné poní
manie postavy Pizzara - meni sa z čier-

neho singspielového odroňa na zákerného 
trýzniteľa, predlžujúceho 1lráipenie obete 
nesprevodlivých potriadko'V zo zverskej 
r·ozkoš.e 'r•adosti z utrpenia iných. 

Lenže partitúra Fi delia - a tá m u s i 
byť základom režijného stvárnenia - ne
dovofuje akýkoľvek výklad; jednoznačne 
oslavuje voľnosť i läsku a šetrí jasom 
veľmi dlho práve preto, aby záver vyznel 
čo n ajoslnivejšie. P.reto tento zämeil" mu
sel nevyhnutne stroskotať - a je para
doxné , že k tomu prispel nielen Beethoven, 
ale aj sám režisér, a to rozpornosťou_.me:
dzi qoosi civilnými kostýmami ~ klob~~l, 
evokujúcimi Francúzsko VeľkeJ revoluc1e, 
ako aj medzi upravenými a pôvodnými 
z,reteľne pat1nou minulosti poznačeným! 
- t extami. 

Kladom režis.lé.rovho poňatia je štylizo
v·anie celku ako neskoršieho ekvivalentu 
antick ej drámy, potláčanie singspielových 
prVIkov začiatku, .spojenie prvých dvoch 
ob,r.a:rov v jeden celok - a vynechanie 
ouvertúry Leonora III medzi obrazmi zá
verečného dejstva, čím nedochádza k dr~
maticky neúnosnému predelu. Záporom ~e 
neveľmi nápadité svietenie, naviac .s pn
m es·ami •pastelovej hnede v žalálrnej scéne, 
čo dodáva skôr roZJprávkový n ež tragický 
nádych. 

Výtva-rník Pavol Herchl navil"hol scénu 
slohove jednotnú, jednoduchú, tvoriacu 
dejisko všebkých obraz·ov (len pre prvý 
obraz II. dejstva sú potrebné malé úpra
vy). Kostýmy sú taktiež jednoduché a ,pri
liehavé .režisérovej koncepcii. 
Vď·aka 1práci dirigenta Anrona Buranov

ského bol notový zápis v zásade zvládnutý. 
Treba však ešte pracov•ať na vyčistení .in
tonácie najmä drevenej harmónie (labilná 
I. hobojka !), zrýchliť niektW"é t em,pá, naj
mä záverečné úseky árie LeonW"y a Flo
restana a vôbec sa viac zamerať na štýlo
vé muzicírovanie. Výborné boli leSil'lé rohy, 
obzvlášť prvý z nich! 

Sbor naštudovaný Karolom Bélom na
priek rozšíreniu z radov príslušníkov iných 
zložiek divadl-a nezne.l dosť sonórne, aj 
-presnosť súspevu treba zväčšiť. Herecky 
je v poslednom obraze ·príliš meravý. 

Predstaveniu dQillinuje zjav a premys
lený herecký prejav Márie Urbanovej v ti
tulnej úlohe. V próze transponuje svoj 
hlas do značnej h1bky, čím ilúziu svojho 
veľmi [podareného chl!llpčenského preoble
čenia ešte zväčšuje; pravda, v próze nie 
je jej slovenčina vždy najspráv;nejšia. Na 
úpl·né zvládnutie náročného partu by bolo 
treba menej únavy ako na p-remiére. kde 
po množstv,e skú$ok (Fidelio je v Banskej 
Bystrici naštudcwaný bez alternácii) bola 
nútená ne= forsÍJrovať, čo miestam! za
pričinilo nejpresnú intonáciu. 
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Forsírovanie vo výškach je jediným ka
rom aj inak dobrej kreácie Rocca v podani 
FranNška Macešku. Ľudmila šomorjayová 
ako MarceJína USJpokojivo zvládLa početné 
ko loca túry ; ty>pove veľmi dobre vyhO'Vuje 
pr e túto úlohu, len jej krehký hlas neraz 
zanikal. O to lepšie vyzniev-al suverénny 
prejav Milé•na Kopačku (F1orestan), ktorý 
sa za rpol ~kuha roka vypracoval na jed
ného z •najrpozoruho,dnejšfch slO'Venských 
tenorov. 

Piz.z:aro Ladislava Longaue:ra pôsobi mat
ne - spevák zrejme prechádza hlasovQ'U 
krízou, ktorú sa snažf zakryť n~prirodze
nou a:rtikuláciau, 'čfm sa ona ·StáVIa temer 

neZlľ.ozumiteľnou. Sústredenie ·sa na hla
sové jproblémy ·nedovoľuje Longauerovi 
zamerať sa na herecky náTočnú úlohu -
.a tak napr. jeho vinou vrchOilná scén-a zá
pasu o 'Flóresta'nov .život vy2lniev,a t rálpne. 

J<Jzef Konder '(Jacquino) a F1rantišek 
Caban '(Fernando) upútavajú. sviežim spe
v<im ; Jlereoky je uvoľnenejší prvý z nich; 
Caban v s.nahe splniť režisérove poži·adav
ky dostáva sa do diskrepancie medz·i ges
tami a hudbou. Myslfm, .že ideálne vyho
vuje stelesneniu tej postavy, ktorú mal na 
mysli Beethoven, a prihováram s'a za to, 
aby sa Bystričania k t<>muto , ;poňatiu" 
VlrátLli. ra 

·Dni komornej hudby v Banskej Bystrici 
Klrajská organizácia Sväzu sl<>venských 

skladateľov v Banskej Bystrdcd ZJa výd,atnej 
;pomoci bratislavského Sväxu us~oriadali 
t ohto roku po prvý raz Dni komornej hud
by v Banskej Bystrici. Tak vzniklo záro
dočné jadro plánovanej tradície budúcich 
r aonikov komornej hudby medzinárodného 
významu v centre Stredosl•ovenského kraja. 
Myšlienka bezpochyby podnetná a S!právna 
·- veď trmčianskoteplický festrvaJ s a dnes 
už nezameriava len na komornú hudbu, 
skôr nao,pa!k ( ok:rem toho sa t am má každé 
dva roky konať prehliadka mladých inter-

tpretO!V). Treba však domyslieť a najmä 
doriešiť otázku t ermfnu týchto Dní. Prvý 
ročník sa uskutočnil v lieni Filmového 
festivalu pracujúcich na rozhraní júna 
a júla, teda v čase začínajúcich dovoJeniek 
- a tak nie div, že spoločenský ohlas 
neboJ t aký veľký ako pri iných koncer
tantných banskobystrických podujatiach. 
Dni komornej hudby by sa mali stať vy
vrcholenfm banskobystrickej Hudobnej 
jari - alebo otváracou bráJnou jesennej 
hudobnej sezóny. 

28. júna 1965. Otvárací koncert. Očinkujúci: František Hanták (hoboj), Libuše Vťicha
lová (harfa) a Bratislavskí madrigalisti (dirigent Ladislav Holásek). Program: Karel 
Reiner: Dve skladby pre hoboj a harfu, Ilja Hurník: Sonatína pre hoboj a harfu, Peter 
Eben: Ordo modalis · - suita pre hoboj a har fu; Hans Leo Hassler: Za tebou, láska,. 
mriem, Jak mám s tebou sa lúčif, Chcem skákaf, výskat v tanci, Giovanni P. Palestrina: 
Krásna ukrutnica, Thomas Morley: Ohňa žiar, Car lo Gesualdo da Venosa: Mlčím a narie
kam, Orlando di Lasso: Mlynár mlel, Claude Jannequin: Spev vtákov, Hermann Schein: 
čarovné kvietky, Pierre Carton: Klebietka z jarmoku, Giovanni Gastoldi: Gondoliér , 
A ntonio Scandellus: Sliepočka. 

Prín osom .prvej polovice otváR"ecieho 
!Podujatia bolo uvedenie na Slovensku 
prakticky nehrávaných skladieb českých 
autorov :pre nezvyčajné nás-tr·ojové obsa
denie - hoboj + harfa. Kým ReinerO'Ve 
dve sk.lad·by pôsobili skôr ako etuda pre 
toto farbisté a k ultivované duo (všeobec.ne 
i jedinečne vzhľadom na účinkujúcich 
umelcov), .zatiaľ diela Hwmfka a Ebena 
pripravili .poslucháčom nie kiBždodenný 
.pôž.itok : prvá najmä svojím humorom 
.a groteskou, miestami pripomínajúciiili 
Prokofieva, druhá svojim modálnym po
T·iadikom, dávajúcim možn<>Sť nekOII'lvenč
ného tonálneho usporiadania, oscilácie m e
·dzi ar·cha-ičnosťou a modernosťau. Vedú
cou osobnosťou dua je zrejme Hanták, 
majster mnohotvárneho, timbtove n.evšed-
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ného tónu; VáchalO'Vá svojtm mäkkým 
úderom j e ·na najlepšej ceste stať sa mu 
~<>vnocennou .partnerkou. 

Bratislavsk! m adriga.Jisti pr~pravitd štý
lový rproglľam z diel hudobnej renesancie. 
Omladený, uedukoV'8Ilý a čiastočne po
zmenený súbor ,pod vedenlm Ladislava 
H<>láska dokázal, že má predpoklady pre 
.rast. Pra·vda, ešte v nejednom smere má 
čo zdokonaľovať ; komornosť ·poreja.vu nie 
je vž·dy ideálna vinau niektorých jednot
livcov, ktorí vyčnievajú zo súspeV'U, dyna
mioká paleta je niekde šedivá, i:nde zas 
odstupňovaná v •pritvrdých kontúooch. 
Najrproblematickejšie je prtliš vysoké · la
denie, nútiace sopranistky a tenor<>v pre
chádzať miestami do falsetu a spôs•obujúcé 
absenciu hlbok (basy znejú ako barytony). 

29 . "úna. Koncer t Hudby dneška za di~igovania Ladislava Kupkoviča. Prog_ram_: Ro-n:an. 
Berge~: Sonáta 1960, Karlhei nz Stockhausen: Refra~n(!, Peter Kalman: Moltzácta, ~tlko 
Kelemen· Radiant Ladislav Kupkovič: Rozhovor· casu s hmotou, /l.nton Webern. _Va- . 

-- · · 27 Ro'man Haubenstock-Ramati: Mobile for Shakespeare (sólo Alzbeta rwcte, op. , 
Seereihnerová). 

Hudba dneška sa snažila predstaviť 
v Banskej Byst rici atraktívnym progra
mom. Ptľeto vyocala zo svojho základného 
re.pertoáru skladby, s ktorými sa uviedla 
na svojom prvom koncerte (Bergerova 
Sonáta Webernove Variácie, Stockhause
nov R~fraine) , ak<> aj diela u nás eš~e 
nehrané (Kalmanova Molizácia, Kupkovl
čov Rozhov-or času s hmotou a Kelemenov 
Ra-diant); Ramatiho Mobile_ for Sh~es
!Peare tvoril vyvrcholenie vecera. O t.;tasu;
dovej- interpre,tácii kl.a vlrnych skladieb. J€ 
zbytočné opakovať už napísané : treba. v: sak 
vyzdvihnúť obetavosť mladé.~o klavlľls~u 
službe Novej hudbe. Z prem1er mala naJ
väčší úspeeh Kalmanova Molizáci.a .pre 
flautu a vibrafón, dielo vo voľnej forme, 
zvukovo krehké, motivicky nápadité. Kup-

kovičov Rozhovor 1b<>l 'príj emným !l)rekv>a
·penfm - doteraz zväčša exp1"esivny jazyk 
tohto avantgardistu dostal neoimpresio
nist ické 2l8fa.rbenie, zvukovú decentnosť, 
dosahovanú najmä neobvyklými kombmá
ciami zriedkavo počutých nástrojov (ja
va.ns<ké a mutadné gangy, go.ngy s obru
bou čínske činely, jun- lo). Ke.Jemen<>v 
Raďiant zaujal svojou sonoristikou, pri
padá však hodne vykonštruovaný "sucho~" 
- t. j . racionálnou cestou. Ne,porovnate:l 
ne· emocionálnejší účinok zanecháva alea
tOII'ický Haubenstockov Mobile - len je 
·Otázne, či by nebol ešte väčši, keby s~la~
ba bola kratšia; zotrváv,anie v jedneJ vy
l-azovej atmosfére ku koncu nevyhnutne 
unavuje. 

1. júla 1965. Recital Milana Bauera (husle) a Michala Karina (klavír). P;ogram: Wolf 
gang Amadeus Mozart: 12. sonáta pre husle a klavír G dur, KV 296, L udwtg van Beetho 
ven: sonáta pre klavír f mol, op. 57 "Appassionata", Frico Kafend_a: Prelom, ~ugen 
Suchoň: Poeme macabr e, Giusepp·e Tar t ini: Sonáta pre husle a klavtr g mol ,.Dtablov 
trilok", Camil Saint-Saens: Rondo capriccioso. 

Kombinovaný recital dvoch našich zná
mych interpretov nepriniesol hodnot! ob: 
javné, ale predO'Všetkým overené - c.o ~a 
v ikrajovom kontexte rozhodne SV<lJ vy
zn81U (mimochodom: bol to n.ajle,pšie na
vštivený koncer t Dní komornej hudby). 
V M<JoZartovJ zopakovalii obaja úspech :o 
svojho hratislavskéh<> januárové:Jl? vystu
penia; obzvlášť štýlove hral k.lavu"llsta. Me: 
nej sa mu darilo v Appass1<mate, ktoru 
k oncipoval na spôsob poetických Beetho
venových sonát posledného obdobia, r es.p. 
Mottdscheinsonaty; "žeravá láva v žulovom 
·riečišti" (Ro.lland) sa zmenila na zurč~ad 
horský !POtok - -čo ešte .ak<>-tak mozno 

prijať v 2. a 3. óasti, ale nijako už -n~e 
vv vstu,pnej ! Kafendov Prelom pre klavllľ 
bol vzdaním hoJ<lu Karina svojmu učite
ľovi Suchoňov P-oéme má v Bauer<>vi a 
Kanlnovi zatiaľ svojich naile,pšich inter
pretov. Sklamaním bol záver ·pro~!ľ~mu : 
Tal'tin:iho vychýtrená skl·aodba dnes uz Clt~ľ
ne vybledla popri iných dielach s·~oJh~ 
aut()ľa, o iných velikánoch :baroka uz OOl 
nehovoriac· navyše jej ,prednes bOli posu
nutý smer~ k o st<> rokov n.e&kor~.iemu 
obdobiu v dejinách hudby; Samt-Sa~~~ 
efektne zaliečavý a sentimentälne l ub1vy 
výtvor dnes už pôsobí vyložene trálpne. 

2. júla 1965. Koncert Slovenského kvarteta. Spoluúčinkujúca: Wibecke W arley, Dánsk~ 
(klavír). Program: Dmitr ij Sostakovič: Sláčiko?é kvarteto č. VII, op .. 108, Cés~r F_r_~nck: 
Klavírne kvinteto, Ladislav Holoubek: III. slácikové k varteto, Maunce Ravel. Slactkove 
kvarteto F dur. 

Záverečný koncert mal ozaj festi'V18lový 
progTa.m, ktorý by mal byt vzo.r<>m i b~
dúcim Dňom kom·ornej hudby: dve vym
kajúce kvartetá svetovej literetúry, jedno 
málo hrávané kvinteto a významná pre
miéra · domáceho autOII'a. Naviac všetky 
uvádzané diela sú postavené na cy:k.lickorn 
princtpe - FranckO!!l počfn~túc. a Ho
loubkom končLac. V SostakoviCOVI m ohol 
poslucháč obdivovať .autorov<> ~chitekto
nické umenie, epickú šírku jebo tém i cud-

nú l yriku moderného človeka. Frenck fra
poval dramatičnosťou prvej časti, kanta_
bilnosťou druhej a uvoľnenosťou treteJ; 
okrem menej závažnej záJverečnej oas·t i je 
dielo rrovnocenným komorným pendant~ 
jeho Symfónie ·d mol. Holoubkovo ~fons
ticky stručné tirojčasťové diel<> och-áza pulz 
modernej doby; je napísané v n~todoxn: 
!PQnlmanom dvanásťtónovom sys>teme. ~rv'! 
časť otv·ára 1pomalý úvod; jeho .t~a.t1cke 
jadro má funkciu leit motívu. Po n&m sa 
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r02Jvinie pohyblivá fúga,- prerušená po ex
pozíCií akocdioky stavaným úsekom. Druhá 
časť '(bola publikovaná v 6. čísle vlaňaj
šíeho' ro~níka Slovenskej · hudby) je troj
dielna, -stavaná kánonicky. Tretia časť 
strieda parodlické valčikavé úryvky (ho
mofónoosťou nadväzujúce na spomínanú 
epizódu_ I. časti) s rozvíjaním úvodného 

jadn.-a kvarteta, č1m celok dostáva logic
ké formové uzavretie. Písať o Ravedov<Jm 
kvartete, ako aj o majstr<Jvskej interpre
tácii Bratislavského kv.arteta, by bolo no
sením d<reva do lesa - ~odobné večery 
bývaJú vzácnosť<Ju aj v centrách hudob
ného života! 

ra. 

Cyklus organových koncertov -
· a ďalšie perspektívy 
HLavnou novinkou sezóny 1964-65 boi 

vopred pripravený dramaturgický plán, 
ktorý KDK zverejnila vo forme tlačených 
bulletinov. Väčšina prog.ramov ukazovala 
snahu o tematické 21ameranie. Pmvda, ne
boLa tu úplná dôslednosť a dodatočné 
zmeny programov a termínov tiež značne 
narušili pôvodne stanovený dramaturgický 
plán. Koniec-koncov, to nie je podstatné. 
Každý pokus o usmernenie výberu skla
dieb, o zorganizovanie cyklu koncerrtov 
a pod. v .kone<::nom dôsledku slúži tomu, 
aby S•a v koncertnom pubLiku získalo so.
lídne zázemie, bez ktorého je nemysliteľný 
rozvoj koncertného života ani umelecká 
erudícia sólistov. Hlavnou úlohou pri hod
notení uplynulej sezóny je preto zistiť, d-o 
akej miery sa spl-nili predstavy v · tomto 
smere oa aké poučenie vyplýva pre budúc
nosť. 

Na prvom koncerte jarného cyklu 26. ja
nuára účinkoval Joachim Gr ub ich -
prvý poľský orga11ista, ktorý zavítal do 
Bl'atislavy a jediný zahraničný hosť v rám
ci sezóny. Jeho program bb-l typ-icky orga
nový: prierez výv·ojom hudby od 16. storo
ma podnes (Bruhns, Ján z Lublina, Swee
linck, Bach, Franck, Brahms, Messiaen). 
Najmä pr i interpretácii diel barokových 
majstrov ukázal vynikajúcu techniku a 
zmysel pre klasic'ky vyvážený rrytmus. No 
v registračnom vystrojení skladieb - po
dobne ako väčšina hosťujúc-ich umelcov -
už nestačil zabez•pečiť adekvátnu pl-astič
nosť. Škoda, že namiesto č-asto hraných 
skladieb nepredviedol viac ukáž-ok z tvor
by _ poľských majstrov. 

Na ďalších piatich koncertoch jarného 
cyklu sme počuli bratislavských organis
t -ov. 23. februára hral Ivan K <J ze l štyri 
sonáty (Bach, Guilmant, Mendelssohn, Re
ger), 9. · marca dr. Ferdinand K l ind a 
(Bach, Bonnet, Vierne, Messiaen), 30. mar
ca Boris T u r z a ( ( Guilmant, Sa-int-Saens, 
Franck, Vierne, Alain), ll. mája Ján V a
l a ch (Bach, Reger a Dv-oi'ákove Biblické 
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piesne, spievali Ľuba Baricová a Andrej 
Mal-achovský) a konečne 6. júna Irma 
S k u h r ·o v á ( chorálové pre dohry a fan
tázie od Sweelincka·, Bacha, Mendelssohna, 
F·rancka, Pospišila, "Michálka a Regera). 

Nie je možné v I;~iekoľkých vetách - bez 
riskovania powchrfých úsudko'V - zhod:. 
notiť detaily a najmä vzájomne porovnať 
jednotHvé výkony. VceLku možno k·onšta
tovať, že koncerty boli svedomite pri-pra
vené a ich úroveň ukazuje skôr vyrovna..: 
nosť než jednoznačné kategodzov,anie po
dľ,a výkonov. Rutina hráč-ov s ·väčšou kon-' 
certnou praxou, samozrejme, má vplyv na 
ce.lkový efekt koncertu. Nedostatok rutiny 
sa však neprejavuje v slabšej technickej 
pripravenosti, skôr v zostaveni ,progrr-amu, 
v .registračnej výstav<be a Y ďalšieh nále
žitootiach. Nejde iba o štýlové požiadavky, 
ale o celkové "zvukové rozvr-hnutie" kon
certu; aby úseky charakteru pleno či ·piano, 
zvukofarebné pasáže alebo časti s funk:.. 
ciou sólový hlas + Siprievod boli zastúpené 
v optimálnom pomere a slede. Obecenstve 
organových koncert-ov práve na tieto po
žiadavky reaguje najcitlivejšie, v o.pačnom 
prípade - priznajme si - ocganový kon
cert ľahko unavi poslucháčov. A keďže 
budúcnosť organových koncertov aj naďa
lej závisi od záujmu •pUblika, treba si 
bližšie všimnúť práve túto stránku. 

Je iste správne, ak zav!ľhujeme stere<J
typný výber skladieb, v ktorom sú zastú
pené všetky historické obdobia. Pri takejto 
praxi sa totiž často opakujú najznámejšie 
diela a na mnohé sa celkom zabúda. No 
uplynulá sezóna ukázala, že ani tematicky 
výber nie je všeliek a nie vždy s:plňa spo
mína nú požiadavku, aby koncert mal pat
ričný spád. Napr. I. Koze! si vybral štyri 
.sonáty, teda .rozsiahle cyklické skladby. 
Ak k tomu prirátame, že v •prog.rame pre-
vládalo romantické obdobie, je zrejmé, že 
-znovu a znovu sa opakujúce pomalé časti 
·pri známej rozvláčnosti romantických 
skladieb nemohli poskytnúť ~iadúcu kon-

trast-nooť a sVliežosť. To isté sa swlo B. 
Turzovi, ktorý v rámci koncertu z fram
cúzskej hudby uviedol veľa šďroko konci
povaných skladieb z neskocoromantickéh<J 
obdobia. Ak uvážime, že mladi umelci 
vzhľadom na skromný r~pertoár musia 
uvádzať väčšinou (alebo výlučne) novo
naštudované skladby, že veľké roman
tické kompozície vyžadujú obrovskú re
gistračnú prípravu, no <llľgan v Redute 
v tomt<J smere nemôže uspokojiť priľ'O
dzenú požiadavku obec-enstva o variabilnú 
a ušľachtilú zvukovosť v každom dyna
mickom stupni, resp. o plynulé crrescendá, 
je takáto prax neúnosná. J. Valach vystu
poval sólove iba v •prvej časti programu, 
po prestávke sme si vypočulti kompletné 
a veľmi kvalitné -predvedenie Dvoi'ákových 
Biblických piesni, ktoré malo mimoriadny 
úspech. I keď tu (prísne vzaté) nejde 
o úspech orrganovej hudby, s,poluúčdnkova
nie speváka či inštrumental-istu na orga
novom koncerte S'a ukazuje stále vhodným 
riešením. V súvislosti s programom kmy 
Skuhrovej (chorálové predohry a fantázie) 
vzniká tiež pochybnosť, či bolo únosné ve
novať celý koncert t<Jmuto tematickému 
zámeru. Ak skúmame celú uplynulú sezónu 
z tohto hľadiska, za programovo najvyda
renejši. možno azda pov·aŽiovať novemhrový 
koncert I. Sokola (Messiaen, Bach). I pro
gram F. Kl-indu, oproti pôvodne ohlásené
mu pozmenený, vyznel sympaticky (Bach 
a traja Francúzi: jeden ~rásny, druhý 
.zaujímavý, tretí podmaňujúci, no všetk,o 
v adekvátnom dávlwvani). Zdá sa teda, že 
najvhodnejší výber by sa mohol stanoviť 
asi takto: 

l. dve historicky vzájQIIIlne kontrastu
júce ob-dobia, ktloré a priori zaručujú 
aj odlišnú zvukovosť, 

2. z romantickej hudby stači vždy jediná 
ukážka, 

3. moderná hudba má byť zastúpená na 
každom koncerte, a to nie hocakou, 
ale významnou skLadbou - v opačnom 
prípade or ganista sám seba odsúva na 
vedľajšiu koľaj. 

Je, pravda, otázne, či sa budú môcť zu
žitkovať doterajšie skúsenosti. Ukazuje sa 
totiž, že KDK mieni obmedziť iPOčet kon
certných vystúpeni domácich -organistov 
na minimum. Ak niečo "neklape" tak, ako 
s i t o prajeme "(v otázke návštevnosti pre
žívame chronickú bízu), každý sa us iluje 
o nápravu. Žiaľ, vzniká dojem, že sa ne
držíme celkom dôsledne nejakého per
spektívneho plánu, ale meníme rozhodnu
tia z rok-a na rok podľa subjektívnych, 
heslovitých argumentov, hoci tu ide o zlo
žitý komplex problémov a súvislosti už 
dosť dobre známych. V nastávajúcej sezó- . 
ne napr. majú účinkovať väčšinou zahrn-

~ ~ ~ ~l~ .. 
MÁ SLOVO 

Vonkajšia koncepcta tohtoročného festi~ · 
valu Pražská jar bola veľkolepá. V jeho 
rámci 'sa vlastne uskutočnilo niekoľko fes
tiv-alov - napriklad festival komorných 
orchestrov, festival sláčikových kvartet, 
hosťovanie kompletných umeleckých ko
lektívov zo zahraničia (orchestre, opera). 
festival zahraničných operných umelcov. 
Je to teda rámec viac než dôstojný. PrraJV
d~podohne tu pôs-obil aj zvyk majestátne 
oslavovať okrúhle dáta národnej histórie 
- dvadsatročie čSSR. V tomto ohľade· 
musim povedať, že Pražská jar má naozaJ. 
festivalovú pod-obu, že ďaleko prevyšuje 
mnohé také slávne festivaly (napríkla~ 
v Dubrovníku) a že výdatne mu v tom 
pomáhajú aj najkrajšie ročné obdobie, 
umiestenie na k!onci sezóny a hudobná po
vesť Prahy. 

nični a mimobr-atislavskí organisti - v zá~ 
ujme zvýšenia príťažlivos-ti -organových. 
koncertov. Možno nastane nejaký zá21račný 
ohrat k lepšiemu, doteraj-šie skúsenosti 
však ukazujú pravý opak: l. rekocdné, 
návštevy dosahujú vž-dy bratislav-ski orga
nisti, hosťujúci umelci hráv-ajú pred tak
mer prázdnou sálou; 2. väčšina d-oteraz. 
plánovaných koncertov zahraničný-eh umel
cov sa neuskutočnila a termíny ostali ne
obsadené; 3. zo zahraničných organistov. 
ktorí u nás vystupovali za desať rokov, 
skutočný prínos, mimociadnu úroveň zna
menalli najviac dvaja. 

Vcelku možno konštatovať, že iPO uply
nut ! obdobia (pri nedostatočnom spontán
nom záujme zo strany publika) nemá veľ
ký význam vykazovať, že v Bratislave 
účinkovalo toľko a toľko cudzich (}rga
nistov. No každá 'POdpora poskytnutá slo
venským umelcom sa citeľne prejavi na. 
rozvoji nášho -organového umenia. Pokiaľ 
sa nezabezpečí možnosť koncertov-ania vo· 
vidieckych mestách, r<Jzhodne nie je správ
n e _pripraviť slovenských organh>toov o m<>ž
nosť účinkovať aspoň raz ročne. Otázka 
budúcnosti organových koncertov by sa 
-pret<J mala prerokovať komplexne a zod
po·vedne z hľadiska dlhodobej perspektívy. 

Ladislav Dóša 
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P.rogramová koncepcia už merná tak vý
razn e j.asný ráz, ale zdá sa, že istá všeho
chuť a všestrannosť ostane "osobitosťou" 
Pražske j ja.ri. Veľa :ráz sa poukazovalo na 
to, že jej chýba určité vyhranenie, že 
medzi niemľkými dn ý,mi festivalmi (Salz
burg, Bayreuth, V.a:ršava) nemá svoju 
vlastnú tvá.r, že je kompromisná a ·bez
tvár-na. Mysl!m, že na tomto tviľdeni je 
stále veľa pravdy, i keď ho netreba brať 
veľmi drramaticky. Nie je potrebné vytvoriť 
novú Va·ršavskú jeseň v Prahe, ne·treba 
~pakwať to, č·o je inde. Bolo by však 
:pr o•Sipešné, keby konce•pcia P.ražskej ja.ri 
bola dôslednejšde všestranná, k eby fe.s.tival 
;poskytol informáciu i možnosť po·čuť kaž
·dý d•ruh hudby, keby v inter.pretačnej 
-óblast i r eprezentoval čo najširší te.rito

· riálr~y záber. Tak napr. na Pražskej jari 
·dôsledne chýba Nová hudba, nedokážeme 
dokMca presadzovať v tejto oblasti ani 
vlas·tnú tii'O'l'bu, ktorá predsa len nie je 
bez významu. Myslím, že vystúpenia sú
bocov, ako j e Musica viva, Musica nova, 
Sonatoci di Praga a ďalších skupín venu
júcich sa .pravidelne novej tvorrbe, by stálo 
za zaradt111ie a že, ak tieto kolektívy a ich 
hudba na festivale chýbajú, sám fest iva
·lový výbor (ktorý si vždy zakladal na vše
strannosti ) nedodržiava svoju vlastnú k()n
C€fPCiu. Tak _napríklad n emali by chýbať 
.produkcie elektronickej hudby, predvá
-dzanie experiment álnych filmov s Novou 
hudbou. To je jedna stránka veci, nevy
hranenosť programovej koncepcie smerom 
'k Novej hudbe. Zdá sa mi, že je to záv-ažná 
otázka, najmä preto, že mriohí hudobní 
návštevní-ci zo z·ahxaničia sa pýtajú na vý
sledky ·na~ej ·práce v tomto odbotre a n1e
'kedy sa dokonc.a mýlne nazdávajú, že tento 
druh hudby je ešte stále na indexe, lebo 
ho na festivale nenachádzajú. 

.Podistým by t vá.r festivalu získala väč
š iu plastičnosť, k eby bola dôslednejšie vy
užívaná skúsenosť z minulých rokov, že 
vždy určitá osobnosť alebo hudobné obdo
bie sa s tanú programovou chrbticou veľ
·kej časti koncertov a predstavení. Keď 
bol festival prokofievovský, ja.náčkO'vský 
a lebo festival hudby 20. storočia, mala 
Bražská jar jasnú koncepciu, :pričom vôbec 
neutrpela jeho všestrannosť, lebo pri gi-
11antickej rozlohe času, ktorý má k dispo
zícii, j e vždy dosť miesta aj na ostatnú 
hudbu. 

Záverom tby som t eda k · programovej 
koncepcii chcel zdôrazniť, že by iste bolo 
pr-os;pešné, keby Pražská jar bola v·o vý-

bere diel čo n&jvšestrannejšia a v zame
raní na základnú progr amovú "tematikuv 
dôslednejšia. 

Toht o roku m usíme vyzdvihnúť výlxxrnú 
konCEWCiu vo výbere účinkuNcich. Ešte 
nikdy sa n€1PQda.rHo pocuť sústredene tol'
ka významných operných spevákov, väčši
nou p!ľVoradých kvalít (Siepi, Višnevskaja, 
Wunderli~h • . Her lea, Escriban-o, Czerwenka, 
Jurina.cová, Petrov, Korošec, čangalovič). 
T.o bola naozaj vzácna príležitos( k tor!\ 
·prvý raz urobila z opelľných predstavení 
organiqkú súčasť festivalu. To isté by sme 
m ohli povedať o kvartetách, symfonických 
orches.t roch (3 zahraničné telesá) a ná
všteve opery Sadle•r's Wells. 

Radostné je aj to, že až na odhor oper 
ného speváctva môžeme konštatovať, že 
porov·nanie s cudzino·u .našim umelc-om na 
cene nič neubralo, často skôr pridalo (na
priklad v odbore kvartet). No stále ostáva 
problémom upla tnenie našich umelcov. 
Predovšetkým sa na festivale v množstve 
koncertov objavHi výkony niekedy veľmi 
slabé. Naprík lad na niektorých koncertoch 
_pražského rozhlasového orchestra boli nie
ktorým dirigentom zverené nevďačné úlo
hy, k torých sa zhostili s pôsobom b ežných 
koncertov (Trhl!k, Waldhallls), a trvalou 
otázk-ou , o ktorej som už p.redtým neraz 
písal, zostalo uplatnenie slovenských umel
cov. 
Každoročné hostovanie Sl-ov enskej fil

harmónie na festivale považujem za veľmi 
nešťastný spôsob u.platnenia. P·redovšet
kým preto, že na rozdiel od väčšiny iných 
a:·chestl:'ov účinkuje vždy so svojím trva
lým dia:"igentom, ďalej preto (a bude sa t o 
7Jdať absu.rdné), že hrá diela s lovenských 
autor ov. Za d nešnej situácie návštevnosti 
už tieto dve skutočnosti stačda na to, aby 
sa z j eho koncertu stalo vystúpenie okra
jového rázu. Nie preto, že by neboli dobrí 
jej dirigenti a lebo súčasná slovenská hud
ba, no v rámci fes tiv·alu je to postu,p 
neatraktívny a nedobrý. Podľa môjho ná
zoru, by bolo vecou fest ivalového výboru, 
aby Slovanskú filharmóniu zásadne uplat
ňovali so zahraničným dir-igentom, aby jej 
dirigentov uplatnil u českých orchestrov 
a aby zásadne sl-ovenské súčasné skladby 
hraJi occhestre české. Pražská jar už dáv
no nie je záležit<>sťou Prahy. Je to festival 
významnej bradície, je reprezentáciou náš.
ho hudobného .života ako celku a pr ipadá 
mi smiešne, ak sa v jeho rámci hrá úzlro 
teritociálna politika. Škodíme tým len sami 
sebe. Sloovens:ká hudba a slovenskí umelci · 

Turandot v SD K ošice-: sborová scéna (v popredí E. Smáliková aJ, Regec); ľúbost- ~ 
.né duo (G. Abrahámová a O. Bugel). . Foto: O. Béreš 1111"':'" 
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vždy musia a bud\1 mať sv·oje •pevné m iesto 
na festival·e , ale treba i ch lepši•e využiť 
a začleniť . 

Za zvláštnu kapitolu by stála nefestiva
lová úr~veň niekt~rých operných predsta
vení (napr. Aidy) , n~ o tomto ,probléme 
sa už veľ.a písalo. Je isté, že m enej by bolo 
viac. 

Ku k ladom tohtoročnej Pražskej jalfi 
treba pri.rátať dobré hospodárenie s kon
certným prostred!m, napr. koncert v Ba
zilike sv. J.irl, v Betlémskej kaplnke a i. 
Najmä pre cud:z.lnoov boli tiet o akcie veľ
kým zážitkom. Azd.a len v or ganizácii by 
bola potrebná väčšia starostlivosť, najmä 
tam, kde ~a koncertuje p.ravi<ielne. 
Otázk~u ostáva l naďalej 1rozsah festi

valu, ktorý tohto Doku zabral celý m esiac. 
Myslim, že mnohé ·pri em erné výkony uká
:z.ali, že je to stále vera, že festival by 
potreboval st1st'ľedenie a viac kvality. 
Okrem toho by možno i jednotlivé t ýždne 
mohli získať istú .pr.ogramoru koncepciu, 
aby i krátkodob! návšte<vn!ci mali určitý 
obraz o kultúrnom živote v Prahe (napr. 
do každého týždňa zaradiť aj nejakú ve<i
ľajšm akciu, ako filmové predstavenie, 
koncert experimentálnej hudby atď.). 

Tieto vedľajšie akcie by vôbe·c stáli za 
uváženie, lebo festi valu dáV1ajú príťažlivosť 
a infmmatívnu bohatosť. Myslím si, že je 
nevyužitá myšliienka, kt.or\1 nadhodil už 
A. J. Liehm v Literárnych novinách, že by 
sa z Pražskej jari mal stať kultúrny festi
val (azda na spôs·ob Edinburghu), kde by 
sa venovala ,pozornosť aj filmovým .pred
staveniam, činohrám, kabaretom, ľudovým 
koncertom, ktoré sú našou atrakciou -
nll!pr. Jwncerty dychovej hudby vo vhod
nom prostredí atď. Nazdávam sa, že by 
napr. na žiadnej P.ražskej j·a.ri nemal chý
bať Fdalka s Pantom!mou, 3 - 4 filmové 
Eredstavenia, večer Trnkových filmov, 
Cer né diva-dlo atď. Vhodným časovým roz
vrhnutfm (pre cudzincov sú t ieto akcie 
dostupné aj dopoludnia a popoludní) by 
nemuselo dochádzať ku k~!Iziám a festival 
by len získal. Praha by mala celá ožiť 
festivalom, tak ako ním žije Salz<burg ale 
bo Bayreuth. 

Toho .roku sa konečne •pod&rilo, že na 
Pražskej jari boli vi:a<:jazyčné programy. 
Veľký úspech, ktorý, dt1fame, bude trvalou 
zásadou do budúcnosti. 

Otázkou ostáva súčinnosť televízie a fil
mu. O rozhlase nie je potrebné ,písať, jeho 
podiel je vzorový a rozsiahly a prakticky 
sprístupňuje celý festival. Lež počet tele
víznych p.renosov je celkom kabastrofálny 
a vzhľadom na k ultúrny i politický význam 
Pa-ažskej jari celkom smiešny. Ani filmári 
sa veľmi ne<vyznamenali, lebo tých niekoľ
ko málo snímok, ktoré zachytild, naposta1:1 

ani na d·okume.ntärne účely v pot rebnej 
šírke. Iróni~ osudu festival kompletne 
nafi1m<l'Vala len Bavorská televízia, ktorá 
urobi.la zo všetkých jej dostupných akci[ 
(1-2 ·denne) reportáful.e záznamy. Podľa 
môjho názoru netreba k tejto skutočnosti 
ďalšieh komentárov, lebo je to fakt, ktO'ľý 
je (,prepáčte) dôkLadným :z.auchom pre 

. tých, ktorí v našich obd~bných inštitú-
ciách premýšľajú neprestajne~ tom, či . je 
festival ( = vážna hudba) dosť ľudový, dosť 
potrebný, dosť výnosný, d·osť únosný atď. 
Nie je asi ďaleko čas, keď si fdlmy o fest iva
le Pražská jar budeme požičiavať z Afriky. 
Skončením fe5tivalu Praha vždy akoby 

si vydýchla, unavená a zničená hudbou, 
poslucháči finančným zruinovaním. (Festi 
val sa skončil.) P.o dohasínaní sezóny v júni 
prichádza leto, ktOTé má tentoroaz chvala
bohu pomerne dosť slušnú koncertnú po.
nuku. Ak je možnosť vypočuť s.i koncert 
Smetanovho kvar.teta, výborne .programovo 
!p'ľemys.Jené koncerty (Bach) U Jakuba, 
komornú hu dbu v záhradách - potom tre
ba povedať, že predsa len sa pamätalo na 
cudzinecký ruch. Je charakteristické, že 
až 70 per<:. - niekedy aj viac - návštev
níkov hovorí inou rečou. Zrejme treba 
v budúcnosti inte•nzfvnejšie využívať letnú 
sezónu, o ktorej už dávno n€\l)latí, že je 
mftva. Jirí Pilka 

Zaany.slieť sa nad činnosťou .ro,zhlasu 
v letnom obdo.bí znamená ko:nštatoV1ať ab
solútnu nemimoriadnosť programov uply
nulej sezóny. Dominovala hudba úžitko
vého a príležitostného charakteru. Popr' 
niektorých monotematických reláciách sa 
všaik obj·avili i prdame prenosy z kon
cer tných 1pódií. Išlo poväčštne o· spro·
stredkovanie záberov z hudobnéh~ festi 
valu Bratislavské hudobné slávnosti 1965 
(2. júna účinkovanie SF, Symfonického 
orchestra čs. rozhlasu v Prahe a . Symfo
nického orchestra čs. rozhlasu v Bratisla
ve, 4. júna účink~vanie Z. Ružičkovej , 
V. Soukupovej, A. Holečka, ma·nželov Ma
cudzinských, Slovenského kva.rteta ·a 12. 
júna priamy prenos koncertu Clevela.nd.
skej filharmónie ). Pohotovým dramatur
gi-ckým činom bol i priamy prenos kon
cert u Detského &peváckeho sóoru Bulhar-
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ského rozhlasu a televízie v Sofii ·pod 
vedením Christa Nedjalkova 29. júna. Ako 
jlustráciu skutoč-nosti, že sa nepozabudlo 
na občasné sprostredkovanie priamych 
prenc>sov ani v mesiaci júli, s,~meni~~ 
prenos z prehliadky víťazov sútaze Hlas1 
sa Východná 196517. júna a prenos z Tren
čianskych Teplic, keď v rämci XX. hudob
ného leta účinkovali M. Abramianová a F. 
Chistofol!. Nevyužitú príležitooť však vidím 
v nezara-deni ukážok z koncert<>v prvého 
r-očníka Dní komornej hudby v Banskej 
Bystr·ici. Myslim, že išlo o udalosť vý
znamove adekvátnu vysielaniu prenosov 
z BHS a závažnosť tohto tY'Pu prenosu by 
bola len pomohla priblíženiu a s.propagc>
vaniu nll!pr. umeleckej činnosti Hudby 
dneška a Bratislavského kvarteta, ktc>ré 
uviedlo o. i. i premiéru III. sláčikového 
kvarteta L. Holou'bka. Letné "uhorkové 
·obdobie" by malo priam prov-okovať k vy
užitiu každej príležitosti a najmä . takej, 
kde závažnosť spočíva práve na reprezen
tačných národných domácich súboroch. 
Videla by s-om v tom kus tvorivého pro
cesu, ktorý sa neuspokojuje len_ s tn"čit~u 
dáV'kou remeselnosti, ale hľadamm nacha
-dza a realizuje nové tvorivé prínosy. Po
kiaľ ide o výraz ,,remeselnosť", aplikujem 
ho v súvislosti s vysielaním budobnovyde
lávacich relácii v priebehu mesiaca augus
ta, ktorý sa v rámci Obr~Z!kov z de~ín 
hudby niesol v znamení 1repr1z. Sledovamm 
koncepcie reprízových re.~ácií bol~_ badať 
snahu i po ich ,,spestrení . Od 4. JUna do 
27. augusta to bolo Rozprávanie c> progra
mových dielach majstrov, 3. septembra sa 
už "objarvili" Básne v tónoch ~ 10. sep
tembra ·pokračovanie reprízo:'eho cyk~u 
Ro2lprávan!e o programových d1elach maJ
strov. Vidieť, že išlo skutočne o precízne 
"dlhodobé plánov-anie". 

V polovici júna odznela posledná relácia 
Letné hudobné festivaly z cyklu Spomí
nate si a na jej miesto · nastÚipila ďalšia 
cyklická .relácia Zivot s tanečnou hudbou 
(od 21. júna do .2. augusta). V tý<:hto ty
,poch relácií (i keď v druhom menovanom 
cykle išl-o o viace~ré ·reprízy) badať snahu 
·po cieľaved-omom novátorstve - vytvorit 
svojský typ relácie, v . kt~~ prevlá?a 
,potencia autor-ovej subJ~tlvneJ_ mven<:Je, 
ktorou je schopný umocmť dany tematic
ký materiál. 

Od 5. júla do 2. augusta v rámci relácie 
z pokladnice hudobných krás sme mali 
možnosť sledovať k-ompletné predvedenie 
'Beethovenových 5 klavio:nych koncertov 
v podani Wilhelma Kemp-fa a dd.rigenta 
Berl!nskej filha~rmónie Paula van Keri!GJena. 

. Na margo tohto tYIPU vysielania chcem po-
vedať len toľko, že mál.oktocý program 
vysielania Z pokladnice hud·obných krás 
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zodpovedal i kritériám výchovného význa
mu. či už 1po stránke hudobnej alebo l vý
chovou umenim tak, ako to bolo v ·prlpade 
predvedenia Beeth-ovenových klavírnych 
koncertov. z hľadiska usmer nenia hudob
nej výchovy rozhlasového poslucháča na
vodila stručná textová .príloha takú at
mosfér·u, že poslucháč - hudobný laik 
.registroval hudobný tok s_ P?chopení~ 
jeho umeleckej hodn-oty a vyv-oJového vy
znamu. A to išlo c> diela skladateľa, kt-o
rým wchoH obdobie hudobnéh~ klasid~u 
a vzniká 1nová eta1pa romantizmu. O co 
dôležitejšie a zodpovednejšie by s~~: ma~o 
prist1.11povať k programovaniu vys1elama 
napr. súčasnej hudby, kde často progra
mové údaje tvoria jediný spôsob, napomá
hajúci jej umelecké vnímanie! 

z nového sborntka IV. zvä7Jku edicie 
Slovenské ľudové piesne, kt01rých materiál 
z ·obci Cičmany Zuberec, Batizovce a Hro
choť spraoovaľ dr. Pol.oczek, zazneli dňa 
13. jún~ spevné ukážky Sp~ nášho do
mova. T~mto tYJP, ako i vsetky pred
chádzajúce relácie, splňa .pôvodný z~m~ 
- .p~r1bliilit r-ozhlas-ovému tposluchačovl 
IJ'Opulárno-vedecké zbierky, :reprezentu
júce slovenskú pJesň-ovú tvorbu doma 
i v zahranič!. 

Aik som na začiatku tohto príspevku 
konštatovala, že JPre letnú· .sezónu rozhla
sového vysielania bolo typické reprízova
nie hudobnovzdelávacich relácií, toto kon
štat-ovanie sa nevzťahuje na všetky pripady. 
K tomu, aby rozhlasová činnosť v letnom 
obdobi zodpovedala ·programovej úrovni 
celého roku, je potrebné d l ho do b é 
plán ·o v an ie. A tu treba vysloviť otáz
ku: · Ako je možné, že koncepcia prog["a:rnu 
napr. Ľuby Ballovej je vždy nová, objavná 
a svedči o jej vyhranenej individualite 
a oieľaved<lllllosti? Na.príklad od 10. júna 
d·o 26. augusta, teda v období "uhorkovej 
sezóny", v ·rámci cyklu P.re priateľov ope~ry 
odznelo 12 relácii s ukážkami najlepších 
vôbec existujúcich nahrávok, z ktorých 
3 ;relácie v Opernom magazíne priniesli 
zpNlvodajstvo zo sveta apery, a len v jed
nom 1prlpa~e išlo o rEWflzu dávno vysiela
nej relácie s názvom Manuel de Falla: 
Bábiky dona Pedra. Tento dlh-odobý cyklus 
reHtcii, ktorý si ziska! mnohých "skalných" 
poslucháčov ·a záujemcov i hudobne málo 
vzdelaných, .nie je ojedinelý, čo pútavou 
formou plni výchovnovzdelávaciu funkciu 
rozhlasovéh<l vysielania (prínos tr.eba vi
dieť i v použiti najor.iginálnejšich hudO<b
ných nahrávok). Pri konkirétnom skúmani 
a ~onf:rontovaní jednotlivých typov hu
dobných relácif v letnom obdob[ . sv?jou 
realizáciou a premyslenou orgamzacnou 
prá·cou upowňovalo na seba už len Hu
dobné .7!pravo·dajstvo. P.osledná relácia toh-

to ~pu 28. augusta ipr.i!lliesla trozhovor 
Ľuby Ballovej s Júliusom Pántikom, s J. M. 
Dobrodinským a Iljlom Zeljenkom o licll 
nekonvenčných pohľadoch a názqroch 
na bratislavské predvedenie Zeljen_:koveJ 
skl.a.dby Osvienčim. Je radostné konstato
vať, že záshlhou i týcht o menovaných 
ty.pov Telácií má bratislavský rozhlas 
k dispozí-cii i tvorivé reprezent·ačné pro
gramy a myslím, že treba pouvažo_yať, 
prečo je to v niektorých prí•padoch mozné, 
ba _priam symptomatické, kým inokedy 
momto stoja v ;pqpredí )en pro:blé:rny bez 
podstatného riešenia. 

Edita Hartmannová 

••• 
Televízia, najmla·dší výhonok t elekomu

nikačnej vy.moženostd, je dnes oprávnene 
stredobodom poslucháčskej i kritickej po
zoxnosti. Za to .prvé desaťročie svojej 
existencie toho ešte vera nena.rob!la a 
hlavne nie pre hudbu. Nie že by n ebolo 
možností, námetov, t a lentov, spolupracov
níkov, ale zrejme celý šir-oký komplex 
otázok súv.isdaci s organizáciou a posta
vením' hudobného oddelenia 'V· televizii, 
urobil z hudby v televizii popolušku, ZJI'e
dukujúc ju takmer na jeden jediný samo
spasiteľný žáner, a nebyť necitlivej mánie 
tónmi ozvučiť i to, čo s.a nedá, tak by 
postupne vymizla. Leto sa takmer vša_de 
SQ>ríjemňuje,•prog.ramový pojem rekreatlv- . 
nosť dosahuje obludné for.t;'lY 11: ~inimál~y 
obsah. často sme v lete cttal!, ze Brati
slava i mnc>hé iné mestá zostáiVajú v lete 
bez kultúry, no je teda !PriJrodzené, že 
všade, i v rekreatívnych pniestoroch, sa 
cez l etné prázdniny - a hlavne tohto 
roku - sústreď-ovala pozomosť .na t ele
vízne ;programy. Je však !Paradoxné, ž~ 
v čase zvýšenej požiadavky rekreatívnost1 
boli .práve programy splňujúce tút-o funk
ciu pod:priemerné, a naopak, niektor.é dra
matické relácie dosahovali i nadpr~eme~r
nú, alebo aspqň priemernú h-odnotu. 

Zaill!ime monštruóznym programom z Ne
meckej d emokratickej republiky "Z me
.}ódie <1<1 melódie", kde ä napriek tpohosti·n
nému účinkovaniu nášho pcwredného or
chestra Gustáva Broma so speváčkou 
Helenou Blehárovou sme dos·tali naserví
orovaný vyvetvaný .pre.c\l.k,rovený šlágrový 
.prc>gram. V p-atrádnej pozlá1lke sa tentoxaz 
začernela prázdna sentimentálna invencia, 
kt-orá mohla us.po:kojiť iba výslovne pasív
neho diváka s podpriemerným vkusom -
a o toho našej televízii, dúfame, n ejde. 
Viaceré skladby z repertoálru G. Broma, 
ovplyvnené progresívnym jazzom, trčali 
t u ako osamelé ostrovčeky v mori •bana-

lity. Jediné; čo 1pro9I'amom z NDR môžeme 
závrldieť, je zručná aranžérska ťíroveň a 
zvuková kvali ta. Na tú, žiaľ, naša technika 
ešte nedc>rástla. Aby som sa neopak oval: 
ni2lka zvukov-á kvalita sa t ýka všetkýc~ 
r elácií, o ktorých tu bude reč. 

Finále- súťa2íného s eriálu "Pesničky na 
zaj.tra" ohol-o celkom skr-omné a my-slím s i, 
že oprávnene. Nebolo totiž nad čim ~robiť 
parádu. z troch vit\azných pesničiek si 
zmienku zaslúži iba pieseň I. Kotrča a Zb. 
Vävi'lna Tam, kde chodí vietor spať, ktorá 
v interpretácii K. Got ta dosiahla úspechy 
aj v iných súťaži,ach a aaJ.ketách. Zat o 
pieseň poctená tret ím miestom, Mareošova 
ľudovka" U Kokoi'!na, je skôr ukážkou 
~ieravého gýču, ako dielka hodného sú
ťaže. Plravda, ·vôbec sa nemožno d-iviť', že 
táto -pieseň v širokých masách "zaber~e". 
Je to prirodzené: vtieravé šlágre '-:zdy 
z!sikavali širšiu popularitu ako kvalitné 
piesne. Otázka však je, aké wstvy poslu
cháčov reprezentujú účastmiikov ·ankety, 
a či si tak Iahko a lacn-o napodkopávame 
to čo sme horko-ťažko ziskaH. Po vyhlá
se~ trroch víťa2lllých ·pesniČiiek sme videli 
montáž zúčastnených piesni v novom ex
trémnom vydan!: takmer oo pesni~y 
k pesničke sa opakovali Si:nonová-Chlad1l. 
Bez účasti Pilarovej , Matusku a za oi)me
dzenej účasti Gotta sa, žiar, v súť_aži vy.
tratilo interpretačne i dramatu.rg1cky to 
najlepšie. 

Ak som spomínal, že paoodoxOI!ll let né
ho, rekreačného prog~ramu boli dr amatické 
programy, tak som myslel aj na večer 
venovaný 20. výročiu Hirošimy. Po veľmi 
zaujimavom talia•nsk<lllll filme sme na obra
zovkách zhliadli Bukového balet Rozka~ na 
libreto Vl. Vašuta. Toto dielo s i zlskalo na 
divadelných javiskách ·dobré m eno, a ,pr e·· 
to je správne, že bolo konečne uvedené 
aj televízne, a to hneď v koprodukcii 
s rakúskou televiznou &poloČillosťou. Re
žisér Pavol Hobl v Ogounovej choreografii 
vytvoril skut-očne výsostne t elevízny adra
maticky účinný fi.lm. Len škoda, že o po
d-obnú ,realizáciu sa nepokúsil nik v b.Nlti
slavskom štúdiu. Napríklad pred rokom 
z ostravskéh-o štúdia s i aj u širšieh vr stiev 
získala ohlas Picassi áda na Kupkovu bud
hu. Myslím, že a j v slovenskej hudbe by 
sa našl-o vera ,partitťlr, ktoré by .zniesli 
t elevizny i balet ný obraz. Okrem iného by 
to v.iac (pOSlúžilo popuLarizácii našej tvor
:by než neustále obohrávanie šlágrov bez: 
kúska hudobného pô.vodného n~padu. 

Ďalšie veľké sklamanie nám priniesla 
finMová !Pfehliadka z V. medzinárodnej 
súťaž-e ·O tanečnú, šansónovú pleseň zo 
So;pot. Z.díhavý, netelevizny prenos, ne
m ožný (~s !Prepáčením) anonymný konfe~ 
trenciér z 1pražského štúdia, ,prešanzóno-
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van ý program, slabé spevácke výkony, 
šedivé, zastaralé skladby, to sú hlavné 
ôrty tohto ·programu. Aj naša Hana Hege
rová inter,pretác·iou francúzskeho šansónu 
sa výraznejšie neuplatnila - dostala vraj 
Cenu kritiky, o tom však hlásateľ mlčai, 
zato ps.pevoval !pOČasie frázami ako ,.Pes
nička se neoojí bláta, ·pesnička se neboj! 
louží" a pod. - a mal som s iLný dojem, 
že porota je značne konzervatívna. Nás 
však, prirodzene, v t<>mto článku zaujíma 
aj forma priameho ·prenosu - a tá oola 
celkom netelevfzna. Ušetlrené peniaze za 
vyslanie odborníka do Sopot. aby odtiaľ 
pravdivo a jasne a .predovšetkým o d
b o .r n e komentoval, s a znova nevy.pla
tili. Boli to ·premárnené nielen pooiaze. 
ale aj čas pri .obrazcwke. . 

A čo nám po t ejto nevy4arenej záplave 
ľalrl<ej múzy priniesla t e levízia z oblast! 
hodnotnejšieho hudobného žánru (z ťaž
kej hudby ·pre ľahké hlavy)? Nebolo toho 
veľa. Ale aj z toho mála predsa niečo 
Kvrltujeme cpredovšetký.m ten fakt, že tele
vízia si j e d in á všimla nedožitých 80. 
narodenin významného bratislavského skla
dateľa Alexandra A l b r e c h t a. I keď 
vý·ber z jeho tvorby bol priúzky, aby mo
hol objektívne charakterizovať jeh<> ume
lecký .profil (azda \Práve ·preto tu mohlo 
byť dvojminút·ové zainter escwané slovo), 
no .predsa sa i na kolísavých vlnách do
stala ~o vysielania hudba skladateľa tr<J
chu nesprav·odlivo obchádzaného. 

Pozoruhodný bo.! tiež 'Pr.ogram Lntffvízie 
zo Zirkadlovej siene Klementína v Pr·ahe, 
odkiaľ štýlove :pôs<Jbivou formou za=ela 
sbor<Jvá hudba v !pOdan! českého spevác
keho sboru za d irigcwania ·prof. J. Ve-.c;e<llm. 
Vhodný reper toár, komentár, interview 
a hlaV'ne zvuková stránka prenosu prin1iesl•. 
pekný :zážitok pri vzácnom vokálnom ·pre
j·ave. 

.S veľkým záujmom sme preto sledovali 
bratislavské vysie lanie Madirigalového sbo
ru SF vedeného Ladislavom Ho láskom. 
Môžeme len kvit<JVať fakt, že sa torto t eleso 
dostalo na obraz·ovku. Svoj im komorným 
la-dením, cpe5trosťou repert oáru , tempera
mentným IPodantm vYvracajú neskutočnú 
legendu, vymyslenú nepriateľmi dobrej 
hudby, že tzv. vážna hudba do televízie 
nepatr!. Mysllm si, že patrí. A veľm1! 
Svedčí {) tom aj desaťminútová relácia so 
Sl{)venským komorným odchestrom, ktorý 
predniesol diela Correliho a Vivaldiho. 
Komu môže 1prekäžať tichá, nežná, čistä, 
melodická a poko jná hudba v tomto pre
taJlcovanom stwočí ? A p.ritom sa j ej po
sluchá.čom dostáva tak málo! Výborný 
výkon - zlá zvuková kvalita ho trocha 
znížila - a ·pôsobivé štýlové ·prostredie 
boli pr!jemným osvieženlm programu. A to 
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je ·Okrem prenosu Ksrútňavy z Devína (kto
rý by iste nebol nebyť devínskych sláv
ností!) ,všetko z toho, č-omu hovoríme 
umenie. 

Ostatok opäť patril zábave. Z~bavne 
mali pôs•obiť aj -dve folklórne relácie -: 
jedna zo záznamov SA V a druhá z reper
t<láru SĽUKU. No obe nepriniesli nič nové. 
pričom <prvá relácia ,.Za ľudovými hudob
nými nástrojmi ... " nemala šťastnú dra
maturgiu. 

Z ľahšlch zábavných relácií treba najprv 
s-p-omenúť druhú časť revuálneho progra
mu Šláger je náš osud. Skromnosť t-ohto 
programu bola ·práve jeho najsHnejšQIU 
z;braňou. Nenútený konferenciérsky prejav 
s peváka Jil'ího Popera (nie·kedy sa O<platL 
hľadať a trJskovať) vyslovene antidv<>l'á· 
kovským \Príst upom k téme bol veľmi prí
jemný a vkusne uvádzal jednotlivé sklad
by i zahraničných účinkujúci<;h, z ktorých 
mňa najviac zaujal tempffamentný a bez
prostredný prejav bratov Jaroschlikovcov 
z Viedne, Sveen Jensen z Nemecka a Ot o 
Brandenbwg z Dánska. Rozhodne to bol 
príkilad, ako sa dá mbiť dob.rá, hodnotná 
umelecká zábava bez piv:ného humoru a 
dvojzmy.selných narážok. 

O tejto nežiadúcej stránke zába-vného 
progranw nás •plne presvedčil prog:ram 
z Prahy ,.Až s tíchnu tranzistory". Televíz
na kamern n ás zaviedla do ·pr<lStredia 
tra~skej osady, kde sme ok.rem t ramp
ských súborov videli aj známych umel
cov ... Výsledok bol horš! než rozčarova
nie. Okrem sentimentálnych ,piesn! bola 
t o, ako som už napísal v Smene, ,.vrcholná 
znôška vulgárností , hrubosti, prizemného 
pi'lľného humoru a negustiózneho kome
diantstva". Pričinil sa o to hlarne tzv. 
komik J. štercl ... ! Ďalš! komentár je 
zbytočný! 

Z pr·o·gramov, kto•.é by už nemali uzrieť 
sve<tlo televíznych lámp, je .program bra
tislavského štúdia ,.S pesničkou na pe
rách", záznam sovietskych tanečných pies
ní. Primitívne zostavený a a:ranž·cwaný 
program zo starých m elódii v diletantskej 
inter.pretácii len kazí m eno televlznemu 
štúdiu. Rovnako podpr iemerne, ba až za
strašujúc-o pôsobili filmové záznamy z ví
ťazm.ých pesničiek v Splite z festivalu 
,.Pesničky Jadirai!Iu 1965". Ak sl niekto 
myslí, že naša tanečná hudba je najhoršia, 
tak je na omyle ! Oproti tomu, čo sme 
poč·uli zo Splitu, je na vysokej úrovni. 
Nástlné a schematick é úsilie niektorých 
autorov s-pojiť ľud<JVú pieseň s mode~ným 
tanečným \Prejavom je už dávno prekQna
ným anachr·onizmom. f:r.a slcwenských fo
xov a sJ.ovens.kých täng je dávno mŕtva, 
a tak 'ľOvnako .anachrQilicky ;pôsobili aj 
piesne z Jadranského fastivelu . Pri tejto 

H udobná estetika v Berlíne 
'LADISLAV BURLAS 

T<>horočný seminár o marxistickej hu
·dobnej estetike, Oiľganizovaný Sväz<lm ne
meckých skladateľov a hudobných vedcov 
v Berline, sa vyznačoval novou formou 
prípravy. Dva h1avné r eferáty boli pri·pra
vené a vopred roz.oslané účastníkom semi
nára väčšiny európskych socia.listie<kých 
kraj•n. Jeden z n ich - autor prof. L. A. 

:Mazeľ - zaoberal sa •problematikou výv<~ja 
hudobnej reči 20. storočia. Druhý, pochá
dzajúci od maďarských kolegov Ujfa lussy
ho, Maróthyho a Zoltaiho, skúmal vzťah 
hudobnej estetiky a ideológie. Obidva lľe
feráty vyšli tlačou, a .preto nie je potrebné 
s-nažiť sa o ich č-o naj.podrobnejšie pQpi.,
sanie na tomtD mieste. O ich •podst-a:tných 
myšlienkach sa ZI!Tlienim. 

Charakteristickou črtou seminärn bolo 
že tu odznelo nielen množstv.o diskusnýc.h. 
príspevkov · o rôznych detailných témach 
vývoja. hu{} by v 20. storočí, ale že vMikla 
dosť d1ferencowmá situácia, v rámc.i kto
rej sa rešpektovali nielen špecifické po
stoje jednotlivých národných delegácií, 
a le, samozrejme, aj TJostoje osobné. čo 
však spájalo účastníkov seminára, <bola 
sna~a nájsť orientáciu v zložitej proble 
matike hudobného vývoja z hľadiska so-

prrležitost! ·mi však prišlo na um, že 
v Euró,pe je dosť festivalcw tanečnej hud
by, ktaré by ~-i zaslúžili väčšiu pozornosť 
::ež tento lokálny festival, a mys lím si, 
ze telekomunikačná a oznamovacia mož
nosť i S·cho;>nosť televízie .nie je vôbec 
využitá. A to nielen pri prenos<~ch zo zá
bav ných festivalov, ale je t u aj Viedeň, 

:Salzburg, Záhreb, Varšava, Budapešť, Be
n~Ucy a:tď. , atď. Práve tieto najvýznamnej 
Šle umelecké uda los-ti leta nám t elevízia 
dlhuje IIJ.aj·viac. 

Tým som sa vlastne už dostal k záve·ru 
.svojich poznámok zo sústavnejšieho sle
dOV'ania letných televíznych ,programov. 
Zážitkov máJlo, problémov veľa. To je po
zna~t.ok nie rados.tný. No myslím si, že jeho 
.prícma je zákonitá v dôsledku ľahostaj
-ného postupu vedenia televízie keď zru-
-šila hu_?obntí redakciu. Nejde le~ o to, aby 
·t~nto záner mal svoje vyhranené t eritó
.num, ale o to, aby tento žáner hol riadený 
a ~vedený odbome, aJby. nesuploval a vy
;p.!nal, aby len nezabával, .ale aby aj provo-

cialistickej -kultúry. Nie unifikácia za 
každú cenu a vo všetkom, lež komplex 
pohľadov, pr ibližujúci sa k živej proble
matike súčasnej hudby z ll:'Ôznych strán. 
Na ilustráciu uvediem .as.poň jeden vý
stižmý ,prLpad. Pre našich n€mecl<:ých kole
gov je ťažko ·pochopiteľné' a ešte ťažšie: 
uskutočniteľ·né to, čo viacerí bulhaoskí 
kolegovia vyzdV'ihovali ešte ako aktuálny 
estetický prog·ram: využiť dot eraz ne•zú
ž~tkov.ané folklórne bohatstv.o pre rozv·oj 
wnelej národnej hudby. Pre mnohých je 
tento cprogxam už ,.vych.ladnu tou kávou", 
no niet dôvodu nerešpektov,ať tento .postu
lát v rámci vývoja niektorej hudobnej 
kultúry. 

K obrazu pluralizmu treba napokon :pri
poeLtať aj oso,bnu orientáciu jednotlivých 
zúčastne.ných bádateľov: len z českoslo
ve.~kej delegAácie odznelo vcelku šesť vy
s túpem na rozne témy. Podať prehľadný 
obraz o diskusných príspevkoch celého 
rokoV1anÍI8 sa tiež zdá nemožné a nepo
trebné, pretože materiáiy z celého semi
nár-a vyjdú tlačou. Ostáva teda :pisateľovi 
možnost a vlastne i nevyhnutnosť ,povedať 
niekoľko subjcekt!vnych poznatkov o tomto 
.podujatí. 

k oy;al myslenie, a•by aktivizoval diváka. 
V žiadnom ,prí·pade nemienim súhlasiť, že 
vážna, res,p. symfoni·cká hudba je netele
vizna. Je rovnako televízna ako pesnička, 
ale závisí od prístupu. Aj opera je trovnako 
televíZiila ako hra, a le záV>is í od prístupu 
a inscenačného tvaru. Tam, kde niet ·pra
C·Ovného prostredia, kde nie je problema
tika sústredená do jedných xúk, do jedného 
kolektívu, ktorý si r-ozumie, to •. ·prirodzene, 
.nejde. Tak to opootom nakoniec vy.páli ak-o 
'Prog,ramy tu s,pomínané. Nevidieť z nich 
žiadnu cieľavedomú črnnosť, Zába'V'!1osť a 
umenie nie je to isté, i keď môže byť 
totožné. Ale diletantsky, ľahostajne k hu
dobonému umeniu ip.rí:stu'!)Ov.ať nerno·žno. Ak 
z 1pražskéhD štúdia cítime akú- takú cieľa., 
vedomosť, ak vidieť, že -sa tu dopracova.!i 
aj k akémusi vlastnému ll'Ukopisl,l (napr. 
Hoblove réžie, Ogounove a Srn-okove cho
reografie), ·tak z b.ratislarvského štúdia 
vMieť i·ba improvizáciu. A to len ,preto, 
že niekto si 'PQved!ll, že hudobnú redakci u 
_nepotrebujeme ... 

Mar ián ·Jurík 
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NAJPRV MALA POLEMIKA 
S REFERATM,l 

Podstatu náz·orov prof. Mazeľa tvorí téza, 
že medzi obsahom hudby a hudobnými pro
striedkami niet síce úplnej väzby, jednako 
len objektívna P?V·ahé1: p~o~~edk~v .vedie 
k istej obsahoveJ preJUdlk_aC;Jl. InJ:IU slo
vami: niektoré techniky a styly maJú.spr~
vidLa svoje tyopické obsahové Lad~m~, co 
najlepšie v~dieť na:pr. na ex.pres1·~11zm_e, 
postwebernskej línii a po~. Ďa!eJ .. . ze 
človek sa celkom inak stav1a k tonom _a~·o 
k šumom, pričom tónový svet sa povazu~e 
za prirodzený, a preto i pr~- hudbu P:~- . 
márny. Vo vývine hudby nash~ storoc1a 
najvýznamnejšou črtou bola knz~ tonáJ
neho harmonického systému. O teJtO kríze 
hovorí re•ferát že bola vlastne len tenden
ci-ou v rámci jedného štýlu, že táto_ kríza 
boLa prekonateľná a bol.a .prekon~na. Iba 
jeden zo smerov alebo Jedna z c1est po
číta stále ako so sk~točnos!ou, že t~ma.lit~ 
vo vývoji zanikla. T1et-o konsta~o~ma vedu 
napokon ku kritike dode~kaforue a tzv. 
avantgardizmu. 

Referát maďarských kolegov vidí v este
tike špecifickú tnkarnáciu filozofie. Vzhľa~ 
dom na hudbu a jej zvláštnu podstatu boh 
v najnovších dejinách viac než inde priaz
nivé možnosti pre značné uplatnenie ob
jektívneho a subjektivneho idealizmu, ďa
lej mechanického materia>liz:rnu. Medz.i. 
takéto neresti patrí ·absolutizovanie ima
nentných vlastností hudobného vývoja a 
popderanie, reS;p. obchádzanie iných fak
torov určujúcich v~'Yoj hudby. Rozk~~d 
mešttackej spoločnosti chápal-o vted~JSle 
s-poločenské vedomie ako ro:z!kl·ad vobec. 
Tento našiel svoj odraz aj v hudobnom 
vývoj i 19. a 20. storočia. Subjekti:vizm~, 
negácia, odcudzenie, protest - to Je. ~f~ra 
·pocitov ume.lca. Iracionaliz:rnus, poz1tivlz
mus, fenomenológia a elcistencializmus 
zasa t eO!I'etickým prej•avom tohto procesu. 
Socialistická hudba a j e j marxistická teó
ria sa dopustili v minulosti všelijakých 
chýb a nedostatkov. Niet v§ak iného vý
chodiska .pre este.tiku ako tieto nedostatky 
odstrániť a rozvinúť di-alektiokú ·metódu 
v m at eriali:stickom nazeraní na danú prob
lemat iku. To je záver r eferátu. 

Niektoré osobné výhr.ady ·k týmto dvom 
vystúpeniam formulujem i'ba celkom téz<J
vite: 

1 . Zasadnutie sa nez·aoberalo definíciou 
pojmu tonality a a ni iných pojmov, s kto
rými sa narábalo. Lenže iba '{>Otom sa 
môžeme dohodnúť o tom, či k·ríza tonality 
zo zači·atlku 20. .stor<Joia bola ·prekonaná 
a ako, čo je v hudbe ,;prirodzené" a čo 
nie atď. 

2. Polemizovať dnes so Schonbergom 
aleb~ jeho žiak·mi je dosť ill.llZórne. SchOn-
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berg, Webern, Berg a i. sú už dnes hist~
rickým a . umelec,kým faktom. Tr.~ ba ·skor 
hľad.ať .objektívne hudobné ·a soc1áJ.ne k:>
reme týchto faktov - ako to ~p_orúca 
maďarský referát. Ďalej ~kúl_llat,_ co_ sa 
v tej<to hudbe realizuje ak-o JSty obJeiktlVne 
pla-tný proces a čo nie. . _ _ . . _ 

3. Oba referáty uznal!, ze tymt 1stynn 
prosbriedkami bolo doteraz moiŽ!lé vytvoriť 
diela neg.atívnej i pozitívnej svetonázoro
vej a obsahovej hodnoty. Ak je 't<;' tak. 
nemala by estetická prax vychádzat_ pre
dovšetkým len z kompozičných syst~~ov. 
ale z hudby vlastnej. Vyhneme sa nz1ku, 
že buderrie ideologicky hodnotiť j-avy tech
nického charakteru. 

4. Maďarský referát je siLný - mož~o 
až silácky - v !kritike doterajšieho vý~oJa 
estetických náhľadov. Stačí_ však pre .s>p_~
ciálnu vedu konštatoVlanie, ze treba vyuzl
v·ať poznatky a metódy dialektického ma
terializmu, ak sa o to sám referát kot;
krétne nepokúsi? Veď práve v tom Je· 
úloha, .pre ktorú sa účastnki z toľkých 
krajin zišH! 

NAPOKON O DISKUSII 

Zdá sa, že každý z úoas.tníkov vystúpil 
s diskusným príspevkom, pod čím tr~ba 
rozumieť nielen pdpomienky k tematike 
načrtnutej v hlavných referátoch, ale viac
menej samostatné spracovanie niektorej; 
ak•tuálnej témy. Rôzna odb?r~~ ú~o~e~ 
a veľa čiastkových tém znemozmh p.~1dfzat 
sa niekoľiký·ch otázok a tie dôkladne p_:e
rokovať a osvetliť z rô:mych stanov1sk. 
Jednako len k základnej problematike 
odznelo viac poz•oruhodných príspevkov. 
z n ich vyberám aspoň názory dvoch mla 
dých nemeckých mu:mkológov: A. ~ro~k
hausa ("Ober eLnige Probleme und Kr1ter~en 
des Neuen iiJl. der zeitgenoss ischen Mus1k) 
a Giintera Mayera (Zur Diale·ktiik des mu
s ikalis ohen Mat erials) . 

Brockhaus stavia úvodom tri zákLadné- · 
otázky. Po prvé, aký je vzťah medzi tec~-:
nikou (~deologicky indiferentnou) a t·vora
vou metódou umelca (podmienenoo i-deol?
gkky) . P.o druhé, ·nak'Dľko sa ~~odanlo 
doteraz tv·orivo špecifikovať .poz1adavky 
m arxistickej estettky. Po tretie, ako .po
znať pr ogresívny či r egresívny charakter 
nových tvárnych •prostriedkov. P.ri sfére 
problémov d·otýkajúdch sa tr.et~J o~ázky 
sa zdržal najd:lhšie a tu odzneli aJ na ]tpod
netnejšie myšlienky. Pokrok a jeho opak 
·nebol zart: i.aľ v hudobnej estetike definova
ný; uplatňujú sa tu súdy subjekt~~m;ho 
charakt eru zal-ožené zväčša na tra-d1cnych 
analytický~h postupoch. Hovorí, Ž': s~ 
stretávame v·celku s dvoma koncepcla~t. 
ktoré tento p.ro.blém chcú nejakým spo-

sobom vyriešiť. Jedna z častých tendencií 
je,. že sa za pozitívnu hodnotu •považuje 
hudba tonáLna, rešpektujúca zásady hu
dobného myslenia, ak·o sa vyvňnuli v novo
veku. Za .negatívnu hodnotu platí atonálna 
hudba, seriálna atď. Tu sa quasi kom
plexne odmietajú posledné plody vývoja 
pozdnej meštianskej spoločnosti. Druhá 
koncepci.a predvída možnosť funkčného 
pretvorenia týchto •prostriedkov pre po
treby hudby soci·alistickej spoločnosti. 
Sám sa za takéto kritické prehodnotenie 
prihovára. Popiera, že by dodekafónia eli
mLnovala možnosť uplatnenia indiv~duál
nyoh štýlov. Nazdáva sa, že táto téma 
o perspektívach kompozície v parametrál
nom systéme sa príliš dostala do centra 
našej problematiky. Pokúša sa sám o cha
rakteristiku sú6asnej hudobnej dekadencie 
a •pokroku. O pokroku hovO!I'í, že znamená 
diferenciáciu umeleak.ých prostr.iedlm·v za 
cieľom opUmá-lneho vyja•drenia podstat
ných síl člo·veka a :za cieľom plnosti zá
žitku zo sbrany posluchá6a v zmysle etic
kovýchovnej funkcie socialistiokého ume
nia. Prihovára sa nevzdávať sa kladného 
významu sJ.ova "a'Vantgardizmus". 

Mayer ak·o hudobný sociológ postavil do 
ohniska svojich myšlienok vz1lahy hudob
ného mate.riálu a spoločnosti. Konštatuje, 
že rue je identita medzi hudobnou a ideo~ 
logickou pr·ogresivitou (porovnáva napr. 
Stravinského s Prokofievom, Hindemitha 
so šostakovičom), rob! otáznym tézu ma
ď·arského referátu, či je kategória este
tična .jen médiom ideológie. Mayer má 
dojem, ako keby súčasná teória socialis
tickej hudby počítala len s nekonečným va
riovaním už osvedčených postupov v rámci 
rozšíreného tonálno-harmonického systé
mu a ak·o keby neraz ·obchádzala možnosť 

lwalitatívneho nového usporiadania hu
dobného materiálu. Ak platí eislerovský 
pojem "nátlak hudobného obsahu" (r·ozu
mej na hudobné prostriedky), potom je 
celik<Jm zákonité, že táto snaha po novom 
sa ce~om zákonite presadzuje. Ak máme· 
zodpovedne riešiť otázky vývoj-a hudobné
ho materiálu v imanentnom význame, treba 
vedieť analyz·ovať tento proces aj v jeho 
koiD!Plexnom ~po\.očensko-OIZllamovacom 
význame. Z tohto aspektu porovnáva po
tom •práce Th. W. Ad·orna a Hansa Eislera, 
zástancov vlastne dvoch protichodných 
svetov. Nachádza ich styčné body - na
kol%:o sa obom podarilo rozvinúť dialek
tickú metódu - a napokon i veľké rozdiely 
v konzekvenciách medzi kritickým repre
zentant om pozdnomeštiackeho sveta a re
prezentantom úsilia za socialistickú hudbu. 
Končí konštatovaním, že vedecky podlo
žený 1pok:rokový svetonáror má objektíynu 
tendenciu prisv·oj•ovať si historicky na)po
kr·okovejšie štádium materiálu. Moderný 
svet a jeho jednota s notovým obrazom je 
podstatou odi.alektic~ých proces-ov hudob
ného vývoja. 

* * * 
Ak rk tomuto opridám čo len nieko.fko 

ďalších vystúpení, naor. Harryho Gold
schmidta v snahe hľadať "nealľistotelovskú 
estetiku", nášho Jaroslava VoJka s úvaha
mi o e~perimente v umení atď., vzniká 
obraz svedči·aoi o tom, že hudobná estetika 
sa v tejto fáze vývoja dostáva do pohybu: 
snaží sa o vedeckosť svojich náhľ·adov a 
metód a súčasne chce byť pomoonikom 
·v .najlepšom 7lmysle slova konkrétnej kul
túrnej •politike, U~meranej na rozV<Jj hudby 
socialistickej epochy. 

Ladislav Burlas 

Poznámky z Darmstadtu 
IVAN HRUOOVSKÝ 

Známe medzinárodné .prázdninové kurzy 
novej hudby v Darmstadte (Internationale 
Ferienkurse fi.i<r Neue Musik) s ú a myslím, 
že ešt e dosť dlho zostanú atraktívne svo
jou rušnou konfrontáciou s aktuá,IJ1ou 
prolblematikou rôznych t endencií súčasnej 
hudby. Aj tohtoročný jubilejný 20. kurz -
iktorého som sa zúčastnil ako člen dele
gácie Sväzu československých sk1adateľov 
v dňoch 18.-31. júla t. r . . - ukáza,J dosť 
pozitív a priniesol via c h-odnôt do výmeny 
náZ·O!I'Ov a ·postojov, charaikteristic kej .pre. 
kryštalizačné 1ls1lie dnešného hudobnéhf.l 
umenia. Samozrejme, že náplň a zamera-

rue darmsta.dtských kurzov sú upriamené 
na konfesiu avantgardnej estetiky západo
euró,pskej hudby s jej pennanentnou in
klináciou k technickému eXIperimentu; kur
zy nastoľujú len potenciá lnu problematiku 
a v . hoočom sú nám svojou výlučnooťou 
dosť ďaleké. Ich nespO!I'nou prednosťou. 
vy:pestoV'B.nou -bohatou tradíciou, ·je však 
tematická a programová mnohosta:-annosť 
(oproti i•ným festival•om a podujatiam po
dobného druhu na Západe). Darrnstadtské
kurzy sú vLastne akýmsi dvojtýždenným 
seminárom, inšt.ruktážou o súoosnej hudbe 
v rovine t eoretickej (pred111.ášky s iinfor-

391 



maUvnym i vede.oko-18nalytiakým zamera
ním) i ,praktickej (intenpretačné kurzy 
súčasnej hudby na rôznych nástrojoch 
a komo:rné .i ·orchestrálne konceu:ty). Hoci 
teoretická zložka kurzru obsahove nesúvisí 
s koncertnou, interpretačnou, ich súbež
nooť zaručuje kontinuitu atmosféry, v kto
rej sa výsledky a hodnoty z obi-dvoch 
oblastí vzájomne pľelínajú, konfrontujú. 

Dominantou tohtoročného dannstadtské
ho kurzu boli analytické prednášky Pierra 
BouleiZa Zvuková predstava a jej realizácia 
a Náuka <> kompozloii a inštrumentačná 
techn~ka, dokumentované množstvom roz
borov z diel Debussyho, SchO.nberga, We
berna atď. Boulezova exaktná, 1premyslená 
i•nterpretáaia danej témy, pohybujúca sa 
·prevažne v rovine enllpilľickej analýzy. 
mala vysokú teo:retickú úroveň a doku
mentovala autorovu všestrannosť a roz
hľadenosť ako čelného prota.g•onistu a znal
ca súčasnej hudobnej teórie i kompozičnej 
-techniky. Sympat·ickou črtou Boulezo-vých 
.predmášok bolo zámerné akcentova.nie k la
sických rprejav-ov a základo·v hudby xx. 
storočia ako nutného východiska pre •po
chQPenie kontinuitného vývoja k dnešným 
tvorivým tendenciám. Škoda, že Boulez 
nedotiahol uro<:hu ďalej svoje vynikajúce 
analytické ,postrehy a nedo•spe1 k zovše
obecňujúcejším f.ilozoficko-estetkkým zá
verom. Jeho prednášky dop-lňoval Bruno 
Maderna (K-ompozída •a zvukový tv·ar) tak 
isto s pozoruhodnými •poznatkami z oblasti 
blím<.ej Boulezovým prednáš~am. 

Večerné prednášky v rámci !kongresu 
boli venované otázkam foemy v dnešnej 
lludbe s vi.ac-me•nej odchylnými va:riantmi 
(rprednášky boli parafrázami SJpolo•čnej té
my Form in der Neuen Musik). Bola to 
predovšetkým myšllenkoye bohatá .a za
svä.t ená ú vodná prednáška Theodora W. 
Ad·orna, ktorá argumentačne prevýšila 
takmeti' všetky ďalšie príspevky k tejto 
téme. Prispeli k nej P. Boulez, E. Brown, 
štyliza-čne .a logicky pozoruhodný výklad 
R. Haubensto~ka-RamatihD, sympatickými 
a našej koncepcii modernej hudby blíz
kymi" •ar gume.ntmi podopretý príspevCYk G. 
Ligetiho, ktorý vyvolal azda najväčší ohlas, 
pr ednáška R. Stephana a najmä Maurícia 
Kagela, venovan á te·oretickému výkladu 
i zvukovo~proj ekt-orovej demonštrácii jeho 
najnovšieho diela Dia-phone pre s-bor, or
.che.ster a d-va •p.rojektory (KageJova nová 
notačne-i'l1teJ1pretačná realď.zácia pomocou 
,projektorov ·otvára ďalšiu interesantnú 
kapitolu do hristór-ie aleatori·ckej kompo
·zície, ale súčasne odkrýva aj jej s labiny, 
ktoré sa odrazili aj na umeleckej ;proble
matike SJamotného diela. Kagelova t eore
tická demonštrácia bola však exaktná a 
-systematická.) ~re neodkladný predčasný 
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odchod z Darmstadtu .nemohol s-om sa 
však už zúčastniť na záverečných pred
náškach kong.resu, na druhej prednáške 
Ligetiho a na zhrnujúcom hodtnooacoan 
referáte Cada Dahlhausa. 

V rámci kurzu odznelo olcrem menova
ných centrálnych prednášok niekoľko se
minárov o elektronickej hudbe s ukážka
mi, ktorý však už nemal takú úroveň. Ich 
ťažisko -spočívalo na mnkhovskom sklada· 
teľ-ovi G. M. Koenigovi, ktorý vo svojej 
prednáške naj:prv i•nformov•al ·o komfor.t
nom vybave.ní mníchovského štúdia elek
troniokej hudby a potom sa zameral na 
vlastnú tému svojej prednášky (Kompo
zičná technik-a e1ektr•oniokej hudby). Koe
niga doplnili H. Briln (Kompozi-čný prístup 
pre komputery) a L. A. Hiller v :informa
tívnom •príspevku o elektr·onic!kej hudbe 
štúdia v Illinois, ilustr-ovanom ve•ľmi pú
tavými ukážkami amerických kompozícií 
z tejto obLasti. Kurz elektro111ickej hudby 
akoby odrážal isté prešľapovanie na mies
te, čo je charakteristické pre jej dnešnú 
situá-ciu. Vyhýbanie sa filozofia-ko-estetic
kej a kompozičnej problematike, spojenej 
s t outo hudbou, nemôže nahradiť ani naj
dokonalejšia technická systematika dneš
ného stavu "výroby" elektronickej hudby 
s jej množstvom i:nf.o:rmácií a údajov. Zdá 
sa, že to p-otvrdil jediný verejný koncert 
elektroniokej hudby, na ktorom odzneli 
diela Koem.iga (Suita ), J. A. Riedia (Kom
pozíc.ia pre elektronické zvuky č. 2), J. G. 
Fritscha (Fabula rasa) a M. von Biela 
(Fassung -pre elektr. zvuky). Z množstva 
zvukove a technicky dokonalých, ale ste
·reoty·pne sa opakujúcich známych konfi
gUJrácií, tv-arov, šumov etc. - ktorým 
väčšinou chýbal prvok stavebnej konti
nuity a umelockej potencie - bola rela
tívne naj.zrelš.ia Koenigova Suäa, tvor.iaca 
sugestívne ovz-dušie svoj-ou zvukovou a 
architektonickou vynaliezavosťou. Celkove 
však k·oncert neprinies-ol nič objavného, 
vyv-olal azda .pochybnosti o účelnosti celo
večerných konceu:tov elekt-ronickej hudby 
a nastoHI opäť jeden zo zákla·dných prob
lémov tejto oblaGti, ktorým je ,problém 
formy. 

Z mimoteo'ľetických zložiek darmstadt
ského kurzu mali vynikajúcu úroveň inter
preta·čno-metodioké kurzy súčasnej hudby, 
Vynikajúci hráči, pedagógovta a · sólisti, 
špecializujúci sa na interpretáciu dnešnej 
hudby, demo.11Štrovali záujemcom virtuóz
·nu ná-strojovú techniku a .prednes rôznych 
diel. Súčasne vedúci kurzu prakticky de
monštroval svoj metodicko-výchovný .po
stup - každý záujemca, ktorý sa chcel 

· zdokonaliť v prednese tej-ktorej skla-dby, 
dostal· "bleskovú", ale o to dôkladne•jšiu 
-a vy-če:npávajúou inštruktáž o problémoch 

inter.piretácie diela. Sledo•vať famó=eho 
klavilristu Aloysa K·ontarského, vynikajú
ceho inter,preta kLavírnych diel súčasnej 
hudby a -pohotového pedagóga pri jeho 
metodických pokynoch bolo jedinečným 
zážitk<>m a neoceniteľným .poznaním. Kon
tarsky sa delil o kurz s kl·aviristom Alf-on
som Kontarskym, s ktorým viedol tiež 
seminár hudby aJU:e 2 klavíry (Nová hudba 
pre klavír a kLavírne duo). Aj kurzy ostat
ných nástrojov boli veľmi ~nteresantné 
a náročné svoj-ou interpretačnou a meto
diokou ná•plňou. Viedli ich: S. Gazzelloni 
(flauta), A. Rabat (fagot), Karl-Heinz 
Bottmer (gi-terr-a), J. Ba.rrenin (husle) , S. 
Palm . (V'iolončel·o) a J. Camur.an (kontra-
bas). · 

Konce-.rtmé podujatia darmstadtského 
kurzu stáli však v tieni osbatných zložiek 
kurzu. Koncerty neboli organickou súčas
ťou· celého podniku, ale skôr akýmsi inf-or
matívnym doplnkom, dosť nesfuodým pre
hľadom najnovších i starších diel zväčša 
západoemópsokych skladateľov. U niekto
rých koncertov d·okonca zarážala aj nízka 
inte11pretačná úroveň (s výnimkou .rue
koľkých znamenitých výkonov, zväčša só
listických) a z hľadiska •Skladobných hod
nôt nesúrodá programová štruktúra. Dis
proporcie medzi umeleckými kv-alitami 
predvádzaných skladieb bold niekedy za
ráž-ajúco veľké a neúnosné - poukazuje 
to azda na to, že centrál•nym kxitériom 
výberu kompozícií nie je stále ich myš
lienkový, umelecký •pr·ogres, aJe i-ba tech
nická exkluzívnosť vyjad!rovacíoh .pro
striedkov? Zdá sa, že Darmsta-dt si e·šte 
nevyrie.šil pojmy experimentu a výlučnos-ti 
v ich primitívnom, mechanickom Zl!llysle. 
Nepochybne · tu h:rá rozhodujúcu úlohu 
u niektorých skladateľov moment spolo
čenských konexií a umele udržiavanej po
pularity; ~náč by nebolo možné, aby sa 
osobnosti takého formátu, al~o s ú Piera:-e 
Boulez a Bruno Maderna. podujaLi diri
govať vedľa dobrých i priemer-ných diel 
také konfúzne a umelecky nezmyFelné 
kompozície, ako boli napr. Tance z laby
rintu P. Schata, Reflexie pre 8 nástrojov 
R. ZUipku, Brunove Sonorifer-ous Loops pre 
i nástrojov •a magnetofónový pás a nie
ktoré iné kompozície. Bolo .potešujúce, že 
vy51pelé dl!lrms tadtské ,publikum prísluš
ným spôs-obom reag-ovalo na tieto kompo
zície a živo vyja.droval-o svoj nesúhlas. · 

Na prvých dvoch koncerto<:h darmsta-dt
ského kurzu vyst upoval holandSJký Het 
Re6identďe-Orkest Den Haag pod stlrieda
vým vedením P. Bouleza (l. konceu:t) a B. 
Madernu (2. k·oncert). Haagsky or<:hester 
je síce pohotové teleso, ale celkove prie
mernej LnterpretaĎnej úrovne so zjavnými 
slabinami najmä v súhre. Nevedel z neho 

vyťažiť viac ani precízny a premyslený· 
dir.igentský výkon Bouleza, ani i technic.; 
ky -rovnako dobrá, azda trochu oduševne~ 
nejšia interpretácia Madernu. Z .prvého
koncertu kOJiliPOzične vynikli Boulezove 
Doubles IP'ľe. orchester, skladba, ktorej 
peknú konštrukciu prežaruje typická auto
rova lyrika a veľký zmysel pre zvukovosť. 
Lnteľlpretačnými nedostatkami však trochu. 
trpelo klasických a stále živých 5 skladieb 
pre sláčiky o,p. 5 od Webexna a pozoiľu
hodné, svieže Three Places in New England. 
od amerického Ch. Ivesa. ~koda, že ,prie
merný výkon orchestra postihol na dru
hom koncerte geniálnu We-bernovu tran
S•k.rilpciu Bachovej 6-hlasnej Fúgy a De
bussyho málo hraný symfonický fragment 
Umučenie sv. Sebastiána. Dominantou toh
to koncertu bol jedinečný výkon Aloysa 
Kontalľského v zaujímavom Koncerte pre 
klavír a orchester Ke es ~an Baarena a zna
menitá skLadba 9. Ligetiho Atmosféry, 
jedna z najlepších timbrových kompozícií, 
aké · som kedy počul, podmaňujúca sv-oj-ou 
zvukovou sugestívnosťou. Mad&nov Hy
perion II (prvé predvedenie) doplňoval 
vysoko umeleckú úr-oveň koncer•tu, hoci 
nedosahuje takú presvedčivosť ako .iné 
autorove diela. Ostatné 3 koncerty obsta
ral technicky .perfektný Internationales
Kammerensemble Darmstadt, zložený pre
dovšetkým z vynikajúcich sólistov. Súbor 
doplňovali ako sólisti hostia, vedúci SIPO
menuté vntenpretačné kurzy. škoda, že 
celková Úl:roveň predvedených kompozíc.H 
už bo~a zmateľne nižšia. Týka sa to s.chäf
ferových Permutácií .pre 10 nástroj•ov a 
takmer celého programu 2. koncertu darm
stadtského ensemblu (J. L. de Délas -
!mago pre 12 nástrojov, G. Berker -
Mokologi pre soprán, 3 klarinety a harfu) 
s podmanivým výkonom so,pranistky E. 
Markgoo.f F, Va1dambr-ini - Gantica, ko
mor.ná hudba pre 2 flauty, hoboj a kom. 
súibor, H. U. Lehmann - Kornp01zícia pre. 
19 inštrumentalistov) . Výnimku tu ne
spravila a'l'li Lnte.resantná .Machine Music 
pre klavír, bicie a magnetofónový pás, 
komponwaná v cageovskom duchu s prí
s.tušnými efektmi, ktwé vy=eli v neodola
teľných k-omiokých účinkoc.h . Za najle.pšde 
diela týohto dvoch _koncertov považujem 
objav·né a nesmierne frarpantné Monologi 
pre 2 klavíry od Bernd A. Zimmermanna, 
ktorých závažnosť však vystúpila na po
vrch hla•vme zásluhou perfektných výkonov 
interpretov Alfonsa a Aloysa Konta.:rské
ho, a predovšetkým k81lltátu Slnko Inkov 
(Soleil d es Incas) ;pl'e soprán a ll inštru'
menta lis tov od sovietskeho sklaäateľa Edi
sona Denisova, dielo ,poeticky neoby-čajne 
sugestívne, ktoré okrem iného vďačí za 
svoju záv,ažnooť voľnému, Jl,ek<mvenčnému 
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využitiu dvanásttónovej t echniky. Bohu
žiaľ, účinok diela skireslila slabá interpr e
tácia sopranistky (G. Charlent). Posledné
ho darrrustadtského koncertu som sa už 
nemohol zúčastniť (Calonne - Métalepses, 
Kopelent - Sláčikový kv.artet č. III -
j ediné dielo nášho skladateľa v Darm
stadte! - Miroglio - Réseaux, L. de Pablo 
- Módu.l-as I, M. Kelemen - Dessins com
ment és, J. Wyttenbach - Divis1on). Aj 
koncerty dM'ITlstadtského komorného zdiru
:ženia dirigovali B. Maderna a P. Boulez. 
Poučenia z Darmstadtu pre nás? Predo

vše·tkým v budúcnosti si už nesmieme do
voliť ďalšiu ignoráciu podobných podnikov. 
Chýbala účasť če.skej a slovenskej hudo.b
nej vedy. Myslim, že. by bolo osomé nad-

viaoať na darmstadtskú tradíciu Aloisa 
Hábu a zúčastniť sa na niektorom kurze 
nejakými závaž·nými prlspevkami. Dnes už 
máme dosť teoretikov, najmä mbdých, 
ktorí úspešne roZJpracúvajú tú-ktorú pro•b
lematiku súčasnej hudby. A napokon -
nevieme pro,pag<Jv>ať ani svoju najnovšiu 
hudobnú tvorbu. účasť jedin ého nášho 
skladateľa na tohtoročnom darmstadtskom 
kurze, hoci s dielom vraj veľmi ús.pešným, 
je predsa len veľmi mái<J. Máme už dos~
tok závažných a talentovaných kompozícii, 
ktoré by mohli dobre obstáť v darmstadt
skej konkurencii , dokonca verím, že by 
mnohé diela ďaleko prevýšiJi. Snáď sa tak 
stane v najbližšej budúcnosti. 

Ivan Hrušovský 

Klasifikácia hudby 
Dalo 'by sa ipovedať, že problémy. syste

mizácie od1lrkadľujú úroveň vyhodnoco
vania hudobného folklóru, a podľa toho, 
ako to kde robia, vidíme, čo o piesni vedia, 
ako hodnotia jej jednotlivé parametre a čo 
z toho vyvodzujú. SQ bo akési s-pojité ná
doby. Doklady pre túto súvislost nachá
dzame aj v h istórii : podľa kvalitatívnych 
.zmien v nazei'anl na ľudovú pieseň pre
chádzalo sa od lincipitoyÝch katalógov 
textov neskôr melódií ku komplexnému 
vyhod~ocovaniu väčšieho či menšieho poč
tu .prvkov zúčastnených na výstavbe for 
my. V otázka·ch systemizácie sa zobrazujú 
'takmer všetky problémy výskumu; pretože 
bez dobTého katalógu nemožno urobiť spo
·rahlivé vyhodnotenia, zdá sa, že aká dávka 
presnooti sa do systemizácie investuje, 
taká sa vráti v ,podobe rezultátov iprci práci 
s mat eriálom. 

Problémy systemizácie sú veľmi závažné 
•pre hudobnofolkloristickú prácu a nie div, 
že sa ~m v poslednom čase začína venovať 
mimoriadna pozornosť. Téma katalogizácie 
··bo~a jednou z hlavných tém na XVII. kon
fel'lncii IFMC v Budapešti a založenie Study 
Group of Folk Music Systemat.isatio.n ako 
jednej z prvých poocovných skupin IFMC 
túto dôležitosť len podčiarkuje. Je pre náS 
,potešujúce, že prvé pracovné zasadnutie 
tejto skupiiny bolo v Bra tislave od l. dv 
4. septembra 1965. Na zasadnutí bolo prí
tomných 30 folklvrist o'V, z toho 12 zo za
hraničia (Juhoslávie, Maďarska, NDR, NSR, 
Poľska a Rakúska) . Vyznačením bola ;prí
tomnosť sekretálrky IFMC dr. B. Kradwo
vej. z Londýna. 

.394 

Ako sa ukázalo v referátoch a v disku
siách, problémov na riešenie je až p~iyera. 
Takmer všetky sy.stémy vychádzaJU zo 
svojich lokálnych ,potrieb. Podľa toho, 
ktorý prvok piesne _?1~1 v ~om-kt?ro.m 
.prostJ:'edí bohatšiu škalu diferenciácie, 
zvoli1o sa kritérium hodnotenia celku 
(prol>lémy metricko-ryt:ni<;ké, ·~onálne a 
pod.). Tak sa vlastne aJ du>kus1a musela 
obmedziť .na objasňova.nie t ých najrozlič
nejších prlstupov. Navyše sa znovu uká
·za.lo, že pojmový aparát je s tá!_e n:USJ~
kojivý, a mnoho nejasností sposob1lo, ze 
sa nerozlišovali kritériá na systém, katalóg 
a register. Každý z nich vyžaduje iný 
prístup a môže uplatniť iné ~r!<tériá . Sy~-: 
tém ako usporiadajúca báza musí uplatrut 
čo najviac funkčných prvkov, rozhodnE_; 
sa nemôže uspokojiť len s jedným, ktory 
je najčlenitejši. Z tohto hľadiska sa dá 
pristúpiť ku ·katal-ogizácii alebo regi~trom. 
Ak by sa stanovili takéto - pochopiteľne, 
presnejšie - členenia, zostalo_ b~ nám 
z t oho čo sme v .referátoch pocuh, málo 
pdstu;pov, kt01ré by sp!ňa.li kritériá pr.e 
systém. Nie je nič m eneJcenné zostaviť 
dobré kritér iá na dobrý lokálny kat alóg 
alebo regjster, ale m.ožno nie neprávo~ 
sme na tomto zasadaní č!Vkali, že sa veci 
budú .oozývať ·pravým m enom. L. Bielawski 
z Poľska na t ento problém v diskusii upo
zornil, žiaľ, nenašiel dostatočný ohlas. 

Z desiatich referátov, ktoré na zasad
nutí odz.n.cli, len referát J. Markla z Prahy 
sa venoval historickým pro)>lémom kata
logizácie českých ľudových piesní a ne
uvádzal návrhy pre konkrétne riešenia. 
Ďalšie referáty by sme mohli utriediť po-

-<lľa pr istup.u k s.praoovoan4u do štyroch 
~upin: 

l. Na základe incilpito.v melodických riad
.kov ;z,aložili svoje tJ:'iedenie: W. Deutsch 
z Viedne (Zákonitosti tonality a melodic
.kého registra) , R. Kvétová z Plrahy (Nové 
usp.or.iadanie českých ľudových piesni 
z hľadiska melodických inci'Pitov) a s uve
·domenlm s<i väčšieho komplexu problémov · 
by sme mohli k tomuto typu pripočítať aj 
·'referát dr. W. Suppana z Freihurgu (Me
lodický katalóg v Deutoche Volkslied-archiv 
in Fr eaburg in Breisgau) . Istú ol>menu 
·tohto prístupu na základe kadencie využil 
vo svojom riešen! dr. B. Rajeczky z Buda
p ešti (Melodioké usporiadanie Monumenta 
Medi! Aevi). 

2. Z metrkko-rytmickej bázy vychádzali 
·predovšetkým J. Gelnar a dr. K. Vetterl 
z Br.na (Melod•ioké usporiadanie v rámci 
m etiricko-rytmických štrukstúr), ďalej J. 
:St~szewski a L. Bielawslci z Varšavy 
(O systemiz ácii poľských ľudových piesn!) 
a ryt miC'ko-tektonickú bázu s ledovali aj 
L Gal:ko a dr. F. Poloczek (Systematika 
formotvwných ,prvkov v slovenskej ľudo
vej hudbe). 

3. SledovanLm výstavby formy, vychá
dzajúc z int'Onačných zreteľov, sa zaoberal 
:P. Járdányi z Budapešti (Nové usporiada
nie maďarských ľudových piesní). 

4. Najbohatší bol stPôsob A. Elschekovej 
! Bratislavy (Technológia SPMcOVania in
formácií pr i k lasifikácii ľudových piesni). 
Uplatnila najkOiffilpletnejš! pr!stu'P k rie
šeniu problémov, pričom veľkú prednosť 
mal tento ·prístup aj v t<m1, že sa pri ňom 
poč!ta s využitím dierko-štítlkových metód. 

Posl•aním prvého zasadnutia Study Group 
of Fol!k Music SystematLsation nebolo do
hodnúť sa na jednom sy.stéme, ale spoznať 
spôsob !práce v rôznych krajinách. ?tr eto 
kladné hodnotenie podujatia súvis! hlavne 
s jeho pers,pektívami. Pre najbližšie pra
covné obdobie. sa určili p redovšetkým dve 
pracovné úlohy: 

l. má dôjsť k výmene piesňového mate
riálu medZJi zúčastnenými ústavmi, pričom 
kaŽidý z •nich na celom mateiriáli Ulplatni 
svoj systé-m (spolu to bude asi 9 ústavO'V 
a každý prispeje počt·om 100 piesn!). 

2. Najbližšie zasadnutie sa bude venovať 
už len jednému z problémov, pravdepo
dcfu metricko-rytmickým otá2kam. 

INa záver treba po-veda~ že or ganizáto
rom tohto podujatia - ustavu hudobnej 
vedy SA V a československému národnému 
komitétu IFMC sa podazilo usporiadať 
d obrú vec, a potešiteľné je, že n ielen po 
wganiz·ačtnej, ale aj •PO pracovnej stránke 
to možno ~rirátať k úspechom. ik 

Hudba Karpát a Balkánu 
Opr oti niekdajšiemu QZOlovanému skú

maniu problémov v rôznych vedných od
bor och n astu,puje v posledných rokoch do 

'popredia snaha po zjednoteni. Vedci" sa 
snažia poznávať práce sv.Ojich loolegov 
z iných odborov a veľmi často ich metóda 
práce z inej oblasti inšpiruje k novým 
postl.llpom vo vlastnej ,práci. No nielen 

"tieto pralktioké zret ele určujú túto no·vú 
odentáciu. Celostné hľ·adisko, r esp. potre
ba jeho vytvorenia sa zdá prov·o.radou úlo
hou a j preto, že podstatne prLs,p:ieva k no
vým pohľadom na výskum vôbec. Je 
opotešiteľ.né, že prvé kroky k takémuto 
;prístupu podnikla aj hudobná folkloristika 
na medzinárodnom sympóziu o Stratigrafii 
ľudovej hudby v Karpatoch a na Balkáne, 
ktoré us poriada Li v dňqch 26. - 28. mája 
J.965 v Bra.t.islave ústav hudobnej vedy SAV 
a Medzinárodná komisia pre výsktml ľudo
vej ~ultúry v Karpatoch pri SAV. Dote
rajši•a činnosť väčšiny bádateľov všetkých 
-štátov spadajúcich do tej,to oblasti. sa 
::zJameriavala na vyhodnocovanie p roblémav 

v rozmedzí svojho teritória a len zrie.d:ka 
hľ18 dala porovnávaci materiál v susfrdných 
oblastiach. Týmto izolovaným skúmaním 
sa stávali problematické otázky - čo je 
naše a čo je vaše - a venovalo sa im 
niekedy viac času ako serlóz:nemu výsku
mu. Pritom je evidentné, že najmä kalľ.pat
skú a balkánsku oblasť s pájali -v minulosti 
mnohé S·poločné problémy, v r ámci týchto 
oblastí sa uskutočnili aj veľké presuny 
obyvateľstva, čo nemožno nevidieť a ob
chád.ooť ani .pri výskume. Nové výsledky, 
samoZlľejme, nev21niknú deklaratívnym vy
hlásenlm akýchkoľvek dobrý·ch snaženi, 
a tak 1 väčšina príspevkov vychádzala aj 
na tomto sympóziu zo starších s;pôsobov 
práce, sústredených predovšetkým na do
máce oproblémy, hoci bolo vidieť snahu 
,predostrieť okruh spoločných tém. 

Sympózium otvoril dr. L. BU'l'las a v me
ne Karpatskej komis ie pozdravil účastni
kov dr. J . Mja!I'tan. Potom odzneli referáty: 
Predpoklady o možnosti hudobnej strati
grafie ľudovej tvorby v Ka·r,pa.toch a na 
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BaLkáne (0. Elschek, Bratislava); Vzťahy 
novovzniknutých eléglií 'PO zemetrasel\í 
v Skoplje s hud-obným folklórom v ~ar-pa
toch (V. Hadžimanov, Skop lje); Výstavba 
piesňových druhov j'l!žného Teší1na (J. Gel
nar, Brno); Ukrajinské dialoogické spevy 
vo východných Km·pat·och ako semiotický 
systém (V. Hošivskij, Ľvov); O skupine 
bulharských irecitatívnych melódií (R. Kat
zarova, Sofia); Penta tonická vrstva v ob
lasti juhoslovanského Balkánu (V. Vodu
šek, Ľubľana); Formy vokáLneho viachlasu 
v Karpatoch a na Balkáne (A. Elscheková, 
Brati-s lava); Goralská ,.Nuta" a jej rozší
re-nie na Mor·ave (K. Vetterl, Brno); Skupi
ny ty<poiV tanečných .melódií v oblasti Ta
tie•r (F. P.oloczek, Bratislava); K typológi:i 
hudobných nástrojov (E. Stockma.nn, Ber
lín); K typológii východoeurópskych aero
'fónov (L. Leng, Bratislava); Problémy slo
vanských enkláv vo východnej Európe (S. 
Burlasová, Bratislava). 
· Na záverečnom zasadnutí sa účastníci 

sympózia dohodli, že v najbližšom pracov
nom období budú pracovať v ta:och komi
siách: 

l. Epické piesňové druhy ako hudOJbcné 
formy (vedúci .prof. R. Katzaro·va). 

2. Pentatonik!a v Karpatoc.J.:t a na Balkáne 
(vedúci dr. V. Vodušek). 

3. Pastierska hudba (vedúci dr. F. Polo
ozek). 

Súdiac z priebehu tohto sympózia a h lav
ne konk.rétnych .plánov na najbližšie obd@
bie, nastúpila naša hudobná folkloristika 
cestu k novej et~pe svojho významu. ik 

B. V . . Asafiev, Muzykaľuaja f·orma kak pro .. 
ces, Gos. Muz. Izd. Leningrad 1963, str. 
378. 
Hudební forma jako proces, Státní hudebni 
vydavatelství Praha 1965, str. 402. 

· Dvojdielna Asafievova práca vyšla tak
mer po 35 rokoch v Sovi€•t&kom sväze 
konečne v úpil.nej podobe a o 2 roky ne
skôr - ide o par.adox - u náos; až teraz 
vychádza d!ielo, o ktmé sa Ofpiel'a1a česká 
muziko lógia ako o klasicku prácu po viac 
ako 15 rokov. Be2lpochyby v tomto one
skorenom vydaní zohralo svoju úlohu aj 
nedoce-nenie alebo len deklaratívne oceňo
vanie Asaf;ieva najmä z hľadiska .násilne 
S(Jlloštených estetických dogiem 50-tych 
rokov. Asafiev 'bol osobnosťou dobre orien-
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tova.nou . v svetovej mu2likológii 30-tych. 
~·okov - myslíme tu hlaVil'le na oblasť hu
dobnej analýzy a estet~ky - a preto Hu
dobná · f.orma ako proces sa vyznačuje· 
nie•len jemu v.lastnou originalitou logrické
ho rozkladu elementov hudobného diela 
na pozad! sociálnych a psychických sti
mulov, ale aj vysokým stupň·om syntézy 
súdobého bádania (najmä E. Kurtha). Asa
fieva sa v minimálnej miere dotkla postu
pujúca politika kultúrneho a vedeckého· 
izolacionizmu, ktorá sa stala určujúcou 
v druhej polowci 30-tych J:'okov a .po dru
hej svetovej vojne. Asafievovi zostala ešte 
cesta pre relatívne samostatnú lj)rácu: 
otvorená a túto cestu aj ·dôkladne využiL 
HudCJbná forma .ako proces, ktorá vznikla 
v r. 1930 a počas voj.ny, je v určitom,. 
zmys'l.e jeho život nou sym.té:wu, vedeckým 
krédom. Ako každé originálne ".pirvé" dielo· 
svojho druhu, aj toto má svoje peripetie· 
a problémy. Pokúsime sa stručne charak-· 
terirovať jeho obsah. Prvá kniha sa za
oberá zákLadnými otázkami v:zniku a exis
tencie hudby (kapitolami I. Ako sa utvára 
hud!ba, II. Podnety a f•aktory hudobného· 
prejavu, III. Prindp identity a kontrastu. 
- ich realizovanie vo vykryštalizovaných 
f.ormách). Nóvum celého Asafievovho prí
St1J!PU ku skúmaným otázkam možno vidieC. 
asi v týchto zložkách: 

l. Pr.istupuje ku skúmaniu hudby ako 
ku ko!l11!P~exu, resp. priesečníku troch síl 
- formovanie, tvorba hudby, realizácia 
hud·obného prejavu (repr·odukcia), proces 
jej v.nímania. Hovorí napr. " ... vnirrnanie 

.znovuorganiz_uje p·ohyb orgllonizovaný skla
dateľom. To sa môže usikutoooiť len preto, 
že samotná výstavba hudby, organizácia 
tónového .pohybu, ale!)o - čo je to isté -
reaLizácia hudby v zákonitej väzbe intono
vaných prvkov (hudobná forma) .prebieha· 
v súhlase s podmienkami a možnosťamt 
vnimani~a . ·. /'. 

2. ZákLadným vý.chodiskom jeho skúma
nia Illie sú str.nulé "diela", peviTié formové· 
schémy, univerzálne navždy dané vzťa
hové stereotY'PY. ale naopak, skúmanie· 
dynamickej procesuálnosti vzniku a exis
tencie hudobného diela. 

3. Oproti tTadičnej hudobnoteoretiC'ky 
fundovanej formálnej analýze skúm·a Asa
fiev aj psychické zázemie diela, pričom 
.prihlia da aj na sociálne a ideoiVé tenden
cie, ktoré sa premietajú alebo môžu ,pre
mietať do hudobného diela. 

4. Neskúma prvky, elementy, parametre 
hudobného diela ako imanentnú logick~) 
štruktúru samu osebe, ale ako štruktúru 
súvzťažnú so zámerom skladateľa, ~kúma 
ju nie ako štruktúru formálne logickú 
alebo dialektioko-logickú, ale predovšet
kým ako .sémantickú štruktúru.V tejto sú:-

vislosti hovori o dTuh·om dodaUm (k prvej 
knihe) s názvom Základy hudobnej into
nácie z r. 1925-35 .,Bolo by omnoho vý
stižmejšde a presnejšie používať jazyko
vedný termín a V•O všetkých prípadoch 
tesnejšie spojenie hudby s okoLiU:>u sku
točnosťou prostrr-edníctvom vys,lovene ob
razných intonác.ií, zaraďovať túto súvzťaž
Jiosť alko výraz celkom reáLneho vzájomného 
vzťahu 9-o oblasti h u d ·Ob n e j s é ma n -
.ti k y. Stúdi-um, analýza a svojho druhu 
SY'Stemat.~a týchto prejravov hudobnej 
sémantiky by bola neobyčajne cenným 
a ,proste nutným východiskovým materiá
lom tak pre náuku o hudobnom obsahu, 
ako aj pre definovanie súčrurmosti zvuko
vého jazyka a hudobných intonácií ... ". 
Tak sa zdá, že v týchto AsaHevových zá
verečných vetách je vyjad!rený záokladný 
metodický zámer, ktorý sa usiloval vo 
svojom di.ele realiz.ovať. Preto sa zdá po
divné, že na . pražskom med2linárodnom 
seminári r. 1963 bol podobný môj termino
logďcký návrh (hudobnosémantioká ana
lý2!a) zamietnutý českými kolegr.lmi (aj 
v Hudební vede 1963), ktorých možno 
považovať za znakov Asafúevovho diela, 
hoci, .ako vidieť z citátu, sáom tento ling
vistický termLn použil bez najmenších 
škru.púľ, a to pred 40-timi r'Okmi, keď sa 
tento termín pre hudobnú vedu nenasto
ľoval v takej naliehavosti ako dnes. Zdá 
sa, že Asafiev bol v tomto smere menej 
konzervatívny ak.o jeho dnešní nasledo
vatelia. 

Druhý ďiel knihy (Intonácia), ktorej 
zmysel AsaHev chara'kterizuje ako ,..pokus 
o zdôvodnenie hudobnej intonácie" jé 
veľmi. heterogénny a pr·otirečivý. Jej' zá
kla~nym obsahom je podanie .,dejín" hud
rby z hľadiska intonácie; nejde v-šak o kon
tinuálne dejiny, ale skôr o esejo'Vité štúdie 
ku kľúčovým vývicnovým obdobiam, r e sp. 
naj·dôležitejším osobnostiam - viachlas, 
18. storočie, Beethoven, opera, ústne tra
doV'ané kultúry, reformácia, francúzska 
revolúcia a pod. Používa tu termíny into
načiné krízy zhruba na štýlové prelomy 
(skúma ich ako proces ro~du i konšti
tú-cie nových kvalít) - ako vôbec štýlové 
.problémy sú v popredí jedlo záujmu -
ďalej intonovarne ako živé p!ľejoavovanie .sa 
~udby, symfonizmus a pod. J.eho prikl·ady 
1 t eórie, hypotézy, .súdy i analýzy prechá
dzajú krížom krážom európskymi hudob
nými dej~nami, raz ich póužíova ako de
monštrr-áciu pre svoje metodické aspekty, 
raz ak·o formu preniknutia do príznačnej 
~'ľll!(iobnej, psychickej a lebo s ociáln ej štruk
túry y jej ViZťahu k princípom umeJeckého 
s·tvámenia. C.elá druhá kniha (ktoOrá bola 
u · nás známa už tesne po v<Jjne z vydania 
r. 1947 a neskôr z jeho zobraných spisov) 

:pôsobí dQjmÓm jednej v·cl'kej hypotézy, 
veľk_ej hudobnomstorickej skice, je viac 
akýmsi ,.hudobnohistarkkým zošitom" (ako 
pendant k Leninovým Filozofickým zoši.
toom) ako nej-akej systema-tickej práce. 
Priam hýri náJpadmi, postrehmi, myšlien
kami, ale chýba jej jednotnosť koncepcie 
(alebo jej k<Jnciznejšie vyjadrenie), logika 
presvedčivých argumentov, · rozvíjaných 
s vedeckou konzekventnosťou. Nie je to 
div, veď Asafiev písal túto prácu v depre
sii obliehaného Leningradu, bez literatúry, 
bez prameňov. Ide o pomerne krátke ka
pitQlky .postreh·ov, štýlu, ktorý poznáme 
z literatúry a z estetiky povedzme u Di
derota alebo Stendhala, a možno pove{l.ať, 
že talk ako u týchto je táto foruna ich 
diela nielen slabinou, ale skfu jej ,pred
nosťou - táto ničím neviazaná forma 
k!ontemplácie a uvoľnenej Inšpirácie. Preto 
možno azda zaujímav.osťou a bohatosťou 
stavať druhý diel Asafievovej práce nad 
diel. prvý, ktorý je sice systematickejší, 
ale aj ro.zvláčnejší a miestami nejasnejší. 
Inak však v štylistike a v osobitosti vy
jadrovania a formwovania problémov majú 
oba diely veľa blízkeho. 

Bezpochyby ide vcelku o prácu, ktorá 
sv·ojou úrovňou ešte vždy ďaleok·o prečnie
va cez dOiboiVú a súčasnú sovietsku hudob
noved-eckú produkciu origináln.osť~Ju, sme
losťou, otrrorenosť-ou prístupu k problé
mom, ale i svojimi re-láciami k te.ndenciám 
vt-ed,ajšej svetovej muzikológie. Asafdev 
je osobnosť'Ou v určitom zmysle jedineč
nQU, originálnou, preto majú jeho nasle
dovníci toľko ťažkosti, buď lipnú na jeho 
kqpírovaní, alebo prechádzajú v·edľa neh-o 
s úp1ným nepochope.nfm jeho základných 
princLpov myslen~a. 

V sovietskom vydaní tejto práce je pŕi~ 
.pojený dobrý fil.ologieikokritický úvod i p{o.J
známkový aparát od editorky E. M. Orlo-: 
v·ovej; český :preklad B. Jičínskeho je 
vskutku na vysokej úTOvni, č·o je ,pr,i ob
ťažnostiach a niekedy aj nezrozumitel'll'losti 
Asafievovho textu i · spôsobu myslenia ob
zvlášť chvályhodné. I. Vojtech je uvedený 
ako autor V<Jľnejšie konci·povanej úvodnej 
s ,ta.te k Asaf,ievownu dielu. 

Oskár Elschek 

Nové cesty hudby, Sbornik sttidií a novo
dobých skladebných smerech a vedeckých 
pohledech na hudbu, Státní hudební vyda
vatelství, Praha 1964 

· Uvedená publikácia je be:zipo<:hyoby umi
kátna v našej •povojnovej hudobcnovedec
kej spisbe. A to z niekoľkých hľadisk Jéj 
ústredným problémom s·ú hudobnoteore
tické otázky skutočne súčasll'lej . hudby, bez 
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&platenia minimálnej dane kl·asiok<~-romacn
tickej prizme. Aj výber preložených stati 
(hoci zväčša len v:ýňatkov) možno pova
žovať za viacmenej reprezentatívny, a tu 
nakoniec ~ čo je najpotešiteľnejšie -
v niekoľkých príspevkoch domácich auto
rov sme svedkami samostatného tvorivého 
vyrovnél'nia tak so súčasnými hudobno
teoretic-kými i skladobnými principmi, ako 
aj s aplikáciou informačnorteoretických 
postulátov na hudobný materiätl. Presnej
šie vy~drené: iďe o seriálnu t echniku, 
ktorá sa stáva s tredobodom niekoľkých 
úvah (J. Rychlík, Prvky nových skladeb
ních technik v hudbe minulosti, v hudbe 
exotické a lidové; A. Hába, Hannonické 
základy dvanáctitónového systému; J. 
Burghauser, Seriálni harmonický princí·p; 
E. Herzog, úplný rejstľík dvanácti.tó"no
vých všeint-ervalových i'ad; A. Webern, Ces~ 
t{)u ke skladbe s dvanácti tóny; P. Boulez, 
Dnešní hude.bní myšlení). Bezpochyby sú 
posledné dve · state osobitého význam~; 
Webenn podáva v kocke genézu, l<ompo
zičnotv<>rivé a logick•o-mysliteľské krédo 
dodekafónie, ale aj jej · estetickú plat~ 
fcr.mu. Nájdeme tu jeho odpoveď napr. na 
otá:nku "čo je hudba?". Odpovedá: "Hudba 
je jazyk. Človek chce v tomt<> jazyku vy
jadriť myšJienky, nie však myšlienky, ktoré 
je možné previesť v pojmy, ale hu dob
né my š l i en ·k y." Podobným hudobno~ 
teoretickým prehodnotením pohľaoov na 
hudobné elementy a parametre spod zor
ného uhla seriálnej techniky je s•tať "Hu
dobná technika" (z práce Hudobné mysle
nie) od P. Bouleza. Je to však nielen akési 
kompozične-technické "kompendium" dru
hej skladateľskej generácie 50-tych rokov, 
ale neobyčajne konzekventné a teoreticky 
fundov:ané premyslenie morfológie hudob
nej matérie. Zrejme sa v stat iach tejto 
generácie od·búrav.a takmer 200-ročná prie
·pasť, ktorá oddelila špecializ<J,vaných h~
dobných t ecr.etikov od tvorivých hudobm
kov. Boulezova stať má určite eminentný 
význam pre súčasnú hudobné teóriu svo
jimi vývodmi o výškových parametroch, 
o tempe, dynamike, farbe a priestore. 
Rychlíkova stať uvádza v aforistickej foo--

OPRAVA 

V minulom čísle Slovenskej hudby v re
feráte Z. Zouhara o t<>h<~rOčn{)m brnen
skom sborovom festivale na strane 339 
dostala veta o vystúpeni Moravana ne
správny zmysel. Správ·ne znenie je takétQ: 
"Moravana (J. Veselka) tentor·az prvýkrát 
verejne (mimo JAMU) dilrlgoval zástupca 
<lirigenta J .. Rezníček." 
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me paoralely i pramene seriá!Lnej techniky
(resp. aonticipátor<~v). Hábov príspevok mä 
s Burghauserovým spoločné východisk<~ · 
v skúm8Jlí vertikálnych momentQ!V dode
kafónie; je to be21pochy,by obmedzený 
čia~Stkový .pohľad, poplatnejšl viac tradič-:;
nej "harmonickej" platforme, i keď dr~~ 
z autorov to v úvode state chce popnet. 
U Hábu je tent<> kompromis hodne' ďalej 
od podstaty dodekafónie (ide však o stať 
z r. 1938). E. Herzog podáva úplný výpo
čet všeintervalových radov, pričom vy
svetľuje ich pr.indp výs-tavlby a metódu 
ich získania. 

Druhý problémový okruh soorníka osci
luje okolo inf<>rmačnej teórie. Je to pre
dovšetkým excelentné zhrnutie J. Cohena 
"Teória informácie a hudba", najmä v ka
pitolách aplikácie teórie. in!ormácie .na 
hudbu s analytli.C'ko-syntettckym, syntettc
kým a analytickým prístupom, zatiaľ ~o 
v záverečných Ioopitolách nachádzame kll'l
tiku d<Jterajších projektov aplikácie teórie 
informácie na hudbu a najmä as.pekty, 
ktoré majú · význam pre postihnutie psy-:
chologickej, ·sémantickej a estetickej 
štruktúry hudby. Stať M. Filipa "Zákoni
tosti vývoja harmónie vo svetle základ
ných myšlienok teórie informác;ie" rozo
berá možnosti postihnutia kva.ntitatlvnyc~ 
a kvalitatívnych momentov; cenné su 
v úvodných častiach najmä niektoré hypo
tézy <1 vnímaní, dekódovanl diela, najmä 
o možnosti zväčšeného ~nformačného "o·b
sahu" ·dieLa v pro·cese spätnej väzby, pri
čom hrá pamäť a permanentný styk s voo
kaj&ou skutoonostou rozhodujúcu úlohu. 
Flililpova hudobnoteoretická aplikácia sa 
týka, samoz.rejme, pred<~všetkým harmo
nickej zl.ožky. Zaujímavá stať A. Sychru 
"Hudba a kybernetika" aná dve stránky, 
S veľkým zaujaUm možno sledovať origi• 
nálnu cestu demonštrácie a výkladu prin
cípov teórie informácie na jednotlivých 
pracovných fázach e:x;perimentu s výcho
domoravsk<~u-slováckou ľudovou hudbou. 
s jej melodioko- rytmickou štruktúrou a 
štabistickými tabelárnymi xostavami. Na 
druhej strane nemožno nebyť sklamaný 
záverečnými regionálno-žánrovými cha
rakteristikami piesní (str. 249), ktoré ne
prinášajú žiadne nové poznatky. Teo:etic
ká a metodická stránka stoji be:z.pochyby 
vysoko nad gnozeologickými výsledkami 
štúdie a nad niektorýŕni vývodmi v 8. a 
najmä v 9. bode. 

Oproti tejto hoan<>génnej študijnej prób
lematike stoji niekoľko - z hľadiska te
matického - v·iac-<tllenej okrajových štú
dií. "Uvedenie do súčasného stavu hudby" 
od A. Molesa ne1prináša vlastne dnes už pre 
nás príliš nové poznatky, i keď podaniu 
fa!ktov sociologických ani tých, č.o sa týkajú 

moderných pr·os·tried.kov komunikácie, ne
chýbajú originálne autorove kontemplácie. 
Krátka stat L. Janíka "K problémom ste
reofonického prenosu a reprodukcie hud
by" podáva serióznu, experimentmi podlo
ženú informáciu o tejto novšej technike. 
A nakoniec ·prvý príspevok z pera VL Lébla 
a L. M{)krého "0 súčasnom stave nových 
skladobných. smer·ov u nás" podáva sčasti 
n·iekoľko úvah, iktoQI'é sa ki>nečne museli 
otvorene povedať, a to najmä na donedáv
na pštrooiu pootiku voči Novej hudbe. 
Príspevky majú však lnform~tívno-"hist<J
r.ický" char•akter akejsi sJtua.čnej 2lprávy 
o Novej hudbe. 

Z vymen<>vaného "<~bsa-hru" celej publi'
kácie je z.rejmé, že je neobyčajne rozma-

nitá a bohatá, svoj·ou úrovňou pa-trt bez
pochyiby k tomu najlepšiemu, čo po vojne 
z oblastlli hudobnej vedy u nás vyšlo. A to 
možn<~ vysl{)viť i .5 vooQil1Im toho, že nos
né piHere sú niektoré iprekla!dy (Boulez, 
Cohen) - ale konečne .sa začalo prekladat 
t<>, čo treba - a že aspoň v tejto publi
kácii bol 1prelomený kultúrny a vedecký 
izolacionizmus a v skladobnotechnickej 
i hudobnoteoretickej hudoonej praxi sa 
k.onečne pohybujeme v -druhej polovici 
20. storočia. 

Redakcii treba za •prípravu tejto publi
kácie vysloo·viť plné uznanie, na druhej 
strane sa však nemožno nespýtať obchod
.ného 1partnera, :Prečo sa kniha začala dis
tribuovať až pol roka ,po jej vydani. e 

l ALBERT SCHWEITZER l 12. l. 1875 
4. IX. 1965 

Mlčanlivý sprievod sa pohybuje na brehu 
rieky Ogowe smerom k malému cintorínu 
na okraji pralesa. To bieli i čierni spolu· 
pracovníci vyprevádzajú na poslednej ceste 
"svojho" doktora. Skromný pohreb ·skrom
ného človeka: len jednoduchý drevený kríž, 
ktorý si kedysi sám zhotovil, bude hlása!, 
že tu, v riedkom tieni paliem, leží Albert 
Schweitzer, jeden z najväčších duchov 
nášho storočia. 

Albert Schweitzer sa narodil 12. januára 
r oku 1875 v Kayserbergu v Elsasku. Hudbu 
si zamiloval od ranej mladosti. Už počas 
gymnaziálnych štúdií ho pri hre na organ 
zasväcoval Eugen Milnch do sveta hudby 
Johanna Sebastiana Bacha. Keď o niekolko 
rokov neskôr študoval v Strassburgu teo· 
lógiu a filozofiu, brat jeho učiteľa Ernest 
Milnch ho pribral ako organistu ku kon
certom, na ktorých predvádzal diela Bacha, 
najmä kantáty. Neskôr pokračoval v štúdiu 
organovej hudby aj u vynikajúceho fran · 
cúzskeho organového umelca Ch. M. Wi
dora a krátko aj u známeho berlínskeho 
interpreta Bachovej organovej hudby Hein
richa Reimanna. 

Medzitým skončil filozofické a teologické 
štúdiá doktorátom, pracoval v duchovnej 
správe, od roku 1902 prednášal na stras s 
burskej evanjelickej teologickej fakulte 
a v rokoch 1903 až 1911 bol aj organistom 
Bachovej spoločnosti v Paríži. 

Do dejín hudby vošiel Albert Schweitzer 
najmä svojou knihou o hudbe Johanna 
Sebastiana Bacha. Na podnet Widora na
písal najprv niekoľko statí o Bachových 
orgatwvých choráloch, venovaných fran
cúzskym organistom (1905). Pre nemecké 
vydanie z roku 1908 rozšíril svoju prácu 
na ce!ú Bachovu tvorbu. Schweitzerova 
monograf ia o B.achovi je jednou z najlep
ších prác, aké boli dosiať o lipskom maj
strovi napísané. čoskoro sa rozšírila v mno
hých vydaniach a vo piacerých rečiach: 

po anglicky, taliansky, rusky, španielsky, 
dánsky a hebrejsky. Schweítxer zameriava 
svoju pozornosť predovšetkým na Bachovu 
tvorbu, ktorú osvettuje z estetickej strán
ky, a všíma si hlavne to, ako Bachova 
vokálno-inštrumentálna tvorba (hlavne 
kantáty a pašie) vyrastá zo slova a jeho 
obsahu. Vo vzťahu hudby a slova nachádza 
Schweitzer vysvetlenie zmyslu Bachovej 
hudby a jej hlbokú póetičnosť: "Man hat 
den Eindruck, dass der Meister filr den 
Wortlaut und die Geschmacklosigkeiten 
seines Textes sogar indifferent ist ... weil 
er ein Bewusstsein davon hat, wie wenig 
von den Worten zurilckbleibt, wenn er mit 
seiner eigenen dichterischen Gewalť daril
ber kommt" (!. S. Bach, str. 408-409). 

Schweitzer síce nebol muzikológom v tom· 
zmysle, ako tento pojem dnes rozumieme, 
v podaní historických skutočrwstí sa opie-
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:ral o dovtedajšie výskumy, najmä o prácu 
'Ph. Spittu, avšak má vetkú výhodu, že je 
{lj vétmi dobre pripraveným praktickým 
hudobníkom, značnú časf Bachovej tvorby 
pozná z vlastnej hry, takže jeho vývody 
..sú podopreté dôkladnou znalosfou diel 
z praxe. 

Ak hovoríme o štýlovosti v interpretácii 
.Bachových diel, staviame Alberta Schwei · 
tzera na prvé miesto ako predstaviteľa 
staršej generácie organistov. Dnes sme si 

.zvykli pozerať na Schweitzerovu interpre
táciu Bachových organových diel ako na 
."romantickú". Medzitým sme totiž prešli 
.cez veta teórií o klavírnom údere, od Mme 
.Jaell - ktorá bola ostatne aj Schweit ze
.rovou učitetkou klavíra - cez metódy 
.Breithaupta, Margit Warró a ďalších, čo 
.malo vplyv aj na hru na organe, najmä 
po vo svojich dôsledkoch nie najšťastli
.vejšej náuke Hermanna Kellera o artiku
.lclcii, teda nie div, že hra mnohých orga
.nistov strednej a mladšej generácié jé 
vlastne na organ prenesenou klavírnou 
hrou. Keď sa na vývoj pozeráme z odstu
pu, zisťujeme, že práve hra Schweitzera, 
Duprého, .Franza Schíltza a ich bezpro
:stredných žiakov napriek zmenám názorov 
.na štýlovosť hry v mnohom oveta lepšie 
.zodpovedá povahe nástro ja. 

Pre Schweitzera je legato základným 
.spôsobom organovej hry; ak modifikuje 
trvanie tónu, robí to pomerne zriedka, no 

-.v legatovom konte:cte to má primerane 
..väčší význam. Schweitzer vytvára vetké 
vetné celky, nerozbíja ich na drobné dycha
.vičné úseky. Schweitzerovo tempo v pred- · 
.nese Bachových skladieb je pomalšie než 
u starších (Griepenkerl, Reimann) a aj 
u dnešných organistov. ?omalšie tempá 

.odôvodňuje esteticky. Jeho registrácia vy

.rastá zo zvukovosti vynikajúcich nást ro jov 
Aristida Cavaillé-Colla a jeho nástupcov 

.a vyznačuje sa jasným, homogénnym zvu
kom o niečo užších principálov, sláčiko
.vých i jazýčkových hlasov. 

Zvukovú ušľachtilosť týchto nástrojov 
-analyzuje Schweitzer vo svojej práci o ne
.meckej a francúzskej stavbe organov, ktorá 
bola t iež jedným z mocných podnetov tzv 

. organového hnutia. Schweitzer so svojimi 
_priateľmi Emilom Ruppom a Karlom Strau
bem upozorňoval n·a jasnú zvukovosť ná-

-strojov Gottfrieda a Andreasa Silbermanna, 
.ktoré sa stali až asi do polovice tridsiatych 
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rokov vzormi v hľadaní primeranej zvu
kovosti pre starú hudbu pri stavbe nových 
nástrojov. Roku 1909 vypracoval so svo jím 
kolegom z katolíckej teologickejy fakulty 
strassburskej univerzity Fr. X. Mathiasom 
"Medzinárodný organový regulatív", ktorý 
je v mnohom dodnes smerodajný pri stav
be organov. 

Je potrebné zdôraznit, že v~etci novší 
interpreti Bachovej hudby sú zaviazaní 
voči Albertovi Schweitzer ovi, i keď sa 
stavajú svojím interpretačným štýlom do 
konca do opozície spôsobu Schweitzerovej 
hry. Jemu totiž patrí vetká zásluha za 
organové hnutie a za zintenzívnenie pesto
vania Bachovej hudby od začiatku nášho 
storqčia. Clovek umelec, ktorý chápal Ba
chovu hudbu na spôsob romantikov, dal 
najzávažnejšie podnety k jej novšej, odr o
mantizovanej interpretácii. To, čo sa za
chovalo zo SchweitzeroiJých nahrávok, je 
cenným dokumentom ušrachtilého prejavu 
jeho osobno$ti i vzácnym dokladom cioby 
a vývoja novšej interpretácie Bachových 
diel. Bez Schweitzera je si ťažko predsta
viť vývoj, akým sa uberala interpretácia 
Bachových diel, ba aj vývoj organovej zvu
kovosti v našom storočí. 

Tridsaťročný Schweitzer mal pred sebou 
skvelú kariéru vedca i hudobníka, no vzdá
va sa toho, absolvuje štúdium medicíny 
a roku 1913 odchádza do rovníkovej Afri
ky, aby nad riekou Ogowe v Lambarene 
z peňazí získaných za knihu o Bachovi 
postavil nemocnicu pre tých najbiednejších . 
Bola to rukavica, ktorú v predvečer vojny 
hádže tento mladý nadšenec do tváre sve
tu. Avšak ani v Afrike neopúšfa hudbu, 
ktorá sa mu stala doslovne utešite'fkou 
v celom dlhom a ťažkom živo·te. Bachova 
spoločnosť v Paríži mu posiela piano i pe
dálové harmónium a Schweitzer sa občas 
vracia do Európy, koncertu je a usporadúva 
prednášky, aby z ich výnosu udržoval a 
rozširoval svoju nemocnicu. Tento samotár 
má po celom svete oddaných priaterov, 
s ktorými je v čulom listovom styku. Po
zorne sleduje situáciu a najmä po druhej 
svetovej vojne sa stáva apoštolom mieru. 
Početné univerzity mu udetujú čestné 
doktoráty a roku 1952 dostáva aj Nobelovu 
cenu mieru a viacero iných vyznamenaní . 

Ušľachtilý človek Albert Schweitzer zo
stane zlatými písmenami zapísaný na strán
kach kultúrnych dejín nášho storočia. 

Ernest Zavarský 



WUrttemberské štátne divadlo v Stutt
garte uvedie v sezóne 1966/ 67 nové dielo 
Carla Orffa Prometeus. - V tom istom· 
čase pripravuje ziirišské divadlo premiéru 
opery Heinricha Sutermeistera, ktorý čer
pal námet z románu Madame Bovary od 
G. Flauberta. 

* * * 
Poľský sväz skladateľov vymenoval Igo

ra Stravinského za čestného člena. Skla
dateľ dirigoval Varšavskú filharmóniu na 
dvoch koncertoch, ktoré domáca tlač ozna
čila ako "najväčší zážitok hudobného ži
vota v povojnovom Poľsku". 

* * * 
Francúzsky skladateľ Maurice Jarre, 

ktorý píše balet pre parížsku operu, kom
ponuje hudbu pre film Doktor Živago. 
Film sa nakrúca v španielsku, režisérom 
je David Lean. 

* * * 
Leonard Bernstein, šéfdirigent filhar-

mónie v New ·Yorku, prevzal v Oddellows
Palals v Kodani Sonningovu hudobnú cenu. 
- Pierre Boulez sa stal čestným predse
dom Syndikátu hudobných umelcov v Pa
r íži po z<l'snulom skladateľovi Gustavovi 
Charpentierovi. 

* * * 
Herman Reuter píše operu Hamlet; na 

tlačovej konferencii oznámil, že jeho dielo 
bude hot<l'vé do konca tohto roku. - Jo
hannes Paul Thilman pracuje na balete 
Peter Schlemihl podľa rovnomennej opery 
Adalberta Chamissa; libreto je výtvorom 
skladateľa a choreografky brandenburské
ho divadla, kde sa uskutoční jeho premiéra 
začiatkom budúceho r()ku. 

* * * 
Na objednávku La Scaly komponuje Fla

vio. Testi dvojdejstvovú operu Hotel chu
dobných. Premiéru pripravuje Piccola Scala 
v nasledujúcej sezóne. 

* * * 
Bartókove piesne op. 15 (v orchestrálnej 

úprave Z. Kodálya) odznejú po prvý raz 
v Amerike. Uvedie ich Philadelphský sym
fonický orchester. - Dallapiccolovu jed
nodejstvovú operu Nočný výlet uviedli 
v Braunschwe!gu. Začiatkom sezóny sa 
objaví aj na programe opery v ZUrichu. 

* * * 
Wieland Wagner dostal pozvanie insce

novať Wozzecka vo Frankfurte a Lulu 
v Stuttgarte. Uvedenie Wozzecka pripra-

vuje aj západonemecká a švédska televí
zia. - Wieland Wagner a Pierre BoUlez 
budú v sezóne 1967/ 68 autormi spoločnej 
novej inscenácie vo Viednskej štátnej 

' opere. 
* * * 

Theodor Bloomfield, prvý dirigenť 'štát
nej opery v H;tmburgu, bol vymenovaný 
za šéfa frankfurtskej opery a vedúceho 
mestských múzeových koncertov. Funkciu 
prevezme začiatkom sezóny 1966/ 67. -
Viedenský dirigent Kurt Richter prijal 
miest o hudobného riaditeľa mesta Ober
hausen. Bude dirigovať mestské symfo
nické a operné predstavenia štätneho di
vadla. 

* * * 
Začiatkom letného semestra otvorili na 

Folkwang Hochschule v Essene zvláštnu 
triedu pre pantomímu. Vedúcim triedy je 
Gi.inter Titt. 

* * * 
Na skladateľskej súťaži monackého prin

ca Rainiera III. boli takto udelené ceny: 
Komorná hudba - cenu vo výške 5000 Fr.· 
udelili Portugalcov! Fernandovi Lopez
Gracovi za Sláčikové kvarteto. Uznanie 
dostal Poliak R. Twardowski, Talian Ar
mando Gentilucei a Angličan Patrie Stan
ford. Orchestrálna hudba - cenu 10 000 Fr. 
neudelili. Uznanie dostali Angličan J. K. 
Tavener, Nemec H. Berthold a Poliak T. 
Natanson. Scénická hudba - cenu 30 000 
Fr. pririekli R. Twardowskému za balet 
Les Statues du Sircier. 

* * * 
V dňoch 6. až ll. novembra t. r. uspo

riada Medzinárodný divadelný inšt itút 
(lTI) v Leipzigu Medzinárodné kolokvium 
súčasnej opernej interpretácie. Odznie na 
ňom 5 referátov o praktických a teoretic
kých problémoch súčasného hudobného 
divadla, doplnené opernými predstavenia
mi Štátneho divadla v Berlíne, WUrttem
berského štátneho divadla v Stuttgarte, 
opery v Leipzigu a berlínskej Komickej 
opery. 

* * * 
Opera v Marseille uvedie druhý balet 

F. Saganovej Výmena pohľadu. K napísaniu 
diela ju inšpirovala Smetanova Predaná 
nevesta. 

* * * 
Novú operu Montezuma od Rogera Ses

sionsa, ktorej premiél'a bola t. r . v Berline, 
uvedú na jar r. 1966 v Texase v USA. 

* * * 
Pri príležitosti 70. narodenín Joh. Nep. 

Davida bude Ferdinand Leitner vnovembri 
t. r. dirigovať VIII. symfóniu jubilujúceho 
skladateľa. Dielo bude mať svoju premiéru. 



Slovenský hudobný fond 
oznamujeme záujemcom, že Hudobný archív SHF rozmnožil tieto ďalšie 

komorné skladby slovenských skladateľov: 

MILAN DUBOVSK'ť: 
Tri tance pre husle a klavír 

TIBOR FREŠO: 
Na dedine. Sláčikové kvarteto 

JURAJ HATRÍK: 
Toccata pre klavír 

TEODOR HIRNER: 
Immagini. Cyklus skladieb pre klavír 

IVAN HRUŠOVSK'ť: 
Suita piccola pre violoncello a klavír 

DEZIDER KARDOŠ: 
Burleska pre dva klavíre 

MILOS LA V KOi'UNEK: 
Dve skladby pre hoboj a klavír 

JúLIUS MÓŽI: 
Slovenské ľudové piesne a tance pre sláčikové kvarteto 

ŠTEFAN N:E':METH-ŠAMORÍNSKY: 
Concerto per organo solo 

JURAJ POSPÍŠIL: 
Malé capriccio pre husle a klavír 

FRANTIŠEK PRÁŠIL: 
Divertimento pre dve violoncellá 

Materiály si môžete objednať v Slovenskom hudobnom fonde, Gorkého 19, 
Bratislava. Telefón 531-50. 

SLOVENSKÁ HUDBA, časopis Sväzu slovenských skladaterov 

Číslo 8, ročník IX. Cena Kčs 3,-



V rámci Wiener Festwochen 1966 uvedie 
viedenská štátna opera premiéru nQvého 
baletu Hansa Wernera HenzehG Tancredi 
e Cantilena v choreografii Rudolfa Nure
jewa. - Na pamiatku Paula Hindemitha 
odznelG pod taktovkou Karla M. Zwisslera 
symfonické dielo Poeme funebre. Qd Hein
richa Sutermeistera v podaní mestského 
orchestra v Mainzi. - Televíznu operu 
toho istého skladateľa Das Gespenst von 
Canterville uviedla Televízia BBC ,v Lon
dýne. 

* * * 
Jean Perisson, doteraz šéfdirigent O<per

ného divadla v Nizze, bol vymenovaný za 
nového šéfa orchestra parížskej Veľkej 

Qpery. Peŕissonovým nástupcom v Nizze sa 
stal Paul Jamin. - V lete tQho roku umrel 
v Kieli najmladší generálny hudobný ria
diteľ Nemecka 30-ročný Peter Ronnefeld. 
Bol nielen dirig~ntom, ale aj skladateľom. 
Technicky sa zdokonalil u Borisa Blachera 
v Berlíne, Oliviera .Messiaena v Paríži a 
ako asistent u Herberta von Karajana 
vo viedenskej Štátnej o·pere. R. 1961 ma
la premiéru jeho celov~černá o.pera Mra
vec, ktorá vzbudila veľkú pozornosť a 
záujem. 

* * * 
V rámci medzinárodného hudobného fes

t ivalu Pražská jar 1966 sa v našej metro
pole v dňoch 2. až 14. mája uskutoční 19. 
medzinárodná hudobná súťaž, tentoraz 
pre organ. - Nadácia Gaudeamus, Bilt
hoven, vypisuje na rok 1966 dve súťaže: 

Medzinárodnú súťaž pre interpretov sú
časnej hudby od 17. - ,24. marca. Koniec 
prihlášok 31. decembra t. r. Súťaž sklada
teľskú: a)' diela pre hudbu sborovú, ko
mornú, orchestrálnu a elektronickú ; . b) 
pre hudobnodramatické dielo u.rčené te
levízii. Konečný dátum Gdoslania 31. l. 
1966. 

* * * Na objednávku Nemeckej štátnej o•pery 
v Berlíne píše Robert Hanell v spolupráci 
so spisovateľom Giinterom Deickom ko-

mornú operu Esther, podľa rovnomennej 
novely od Bruna Apitza. Okrem toho di
vadlo plánuje kriticko-ironickú operu 
Ukradnuté mesto !pOdľa Egona Ervína 
Kischa. Autori majú byť Wolfgáng Ho
hensee a Klaus Eidam. 

* * * V Dáns·ku založili nový balet - Kodan-
ské baletné divadlo. Má 20 členov Krá
ľovského dánskeho bale tu a jeho cieľom 
je umožniť turistom vidieť aj počas letnej 
pauzy túto slávnu baletnú skupinu. Za cho
reografov boli angažovaní Maurice Béjart, 
John Cranko a i. 

Glu-:'liovo najchýrnejšie dielo Orfeus a 
Eurydika, známe doteraz zväčša vo for
me zmesi, vyšlo v kasselskom vydavateľ
stve Bärenreiter v pôvodnej talianskej 
verzii. Západonemecký rozhlas v Kolíne 
uviedol toto dielo na verejnom koncerte 
za spoluúčin.kovania Dietricha Fischera
Dieskau (Orfeus), Elisabeth Sodestromo
vej (Eurydika), Ruth Margret Piitzovej 
(Amore) pod taktovkou Ferdinanda Leit
nera. - V Bavorskej štátnej opere v Mní
chove a v Státnom divadle v Regensbur
gu pripravujú znovuuvedenie Rossiniho 
opery Skúška lásky v novej úprave 
Paula Friedricha a Giinthera Rennerta 
(režiséra Cikkerovho Vzkriesenia v Stutt
garte). 

* * * 
V baníckom meste Doneck v SSSR 

otvorili detskú operu. Je súšasťou mest
ského divadla opery a. baletu. Hľadisko 
má 300 miest na sedenie. - V NDR boli 
vyznamenaní medailou Za zásluhy skla
dateľ a hudobný vedec Ernst Hermann 
Meyer a Peter Czerny. 

* * * 
I~ndýnska opera Sadlers Wells uviedla 

s veľkým úspechom premiéru dramatic
kej opernej fantázie The Mines of Sulp
hur od Richa.rda Rpdneya Benetta. Réžia: 
Colin Graham, dirigent: Colin Davís. 

* * * 
Tohoročné Dni novej hudby boli v Han

noveri ukončené slávnostnou premiérou 
baletu Golem o dFrancis Burta. Dirigoval 
Giinther Wich, choreografiu maJa. Yvon
ne Georgi. 



Ladislav Mokrý 

-
Hudobná kultúra 
a 
prostriedky 
masovej komunikácie 

5účasná slovenská hudobná kultúra vo všetkých svojich sférach a odvetviach je tak
rečeno existenčne spätá s jestvovaním a pôsobenim masových komunikačných pro
striedkov: rozhlasu, televizie , gramofónovej platne i tlače. Aj keď podiel jednotlivých 
komunikačných médií n a existencii našej hudobnej kultúry nie je r ovnako veľký 
a stabilizovaný, všetky spoločne fungujú v procese, ktorým sa u nás hudba - naša 
i cudzia, stará i súčasná - stáva spoločenským faktom a faktorom. Ich pričinením 
vošla hudba do každodenného života slovens.kého človeka tak bezprostredne a ne
odbytne ako nikdy predtým. Naše životné prostredie sa neraz i pr oti našej vôli 
rozozvučalo, aj keď na šťastie ešte stále nie natoľko, aby sa z prostriedku na oboha
tenie a sprijemnenie života stal škodca nervovej sústavy (na mnohých mies tach 
k tomuto stavu nemáme prlliš ďaleko) . 

Je samozrejmé, že v tomto ohľade nie sme výnimkou, ale že zdieľame osud každej 
technicky vyspelej krajiny, kde sa dostatočne široko udomácnili výdobytky technic
kého pokroku, slúžiace masovému konzumu hudby. V našich podmienkach vplyv týchto 
nových prvkov súdobej hudobnej kultúry cítime o to intenzívnejšie, že vlastne až 
pomocou nich začala profesionálna hudobná kultúra nadobúdať aspoň po tenciálne 
širší akčný rádius. Stači si napriklad spritomniť, čo by znelo zo s lovenskej symfo
nickej hudby nebyť rozhlasu, a to aj vtedy, keby sa jestvujúce možnosti. našich ve
rejne koncertujúcich orchestrálnych telies využívali primeranejšie a zodpovednejšie 
ako nateraz (zdá sa, že slovenská symfonická tvorba beztak môže rátať iba s nimi -
cudzie orchestre ju až na celkom ojedinelé výnimky nehrajú, aj keď t ento fakt 
nemôže byť spoľahlivým výrokom o jej hodnotách). 

Priorita masových komunikačných prostriedkov v súčasnej hudobnej kultúre Slo
venska je natoľko evidentná, že nemôže byť predmetom sporu, a to napriek tomu, 
že v oblasti šírenia hudby je pomerne nového data. Povojnový rozvoj rozhlasu, odbytu 
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gramofónovej platne a posledne i televízie má takmer explozívny charakter. Údaje 
o šíreni rozhlasu hovoria veľmi výrečne : v ro·ku 1945 .bolo na Slovensku 112 617 rádio
koncesionárov (oproti 7261 v roku 1926, z ktorého sú prvé štatistické údaje), kým 
o dve desaťročia neskôr, na konci t r etieho kvartálu 1965 ich je už 736 810, nerátajúc 
129 006 koncesionárov rozhlasu po drôte a neznámy počet majiteľov tranzistorov 
i čiernych poslucháčov. Aj keď sa týmito ciframi vo vzťahu k počtu obyvateľstva 
ešte zďaleka neblížime k parametrom charakterizujúcim najvyspelejšie krajiny (na
vyše je sieť koncesionárov na Slovensku rozložená veľmi nerovnomerne), možno pred
pokladať, že už dnes môže prostredníctvom rozhlasu počúvať hudbu takrečeno každý 
obyvater Slovenska. Dosah televízie, mladšej od rozhlasu skoro o tridsať rokov, nie je 
ešte taký veľký, no tempo jej rozvoja napriek spomaleniu v posledných mesiacoch 
je také prudké, že zlikvidovanie náskoku rozhlasu je azda iba otázkou niekoľkých 
rokov. Gramofonová platňa napriek rovnako prenikavému vzr astu odbytu ešte zďaleka 
nenašla všetky možnosti uplatnenia a i v budúcnosti treba rátať so zvyšovantm jej 
podielu na konzume hudby. Naproti tomu najstarši článok v reťazi masových komu
nikačných prostriedkov začal sa u nás rozvíjať v čase, keď úloha notových publi
kácii v procese šírenia hudby v masovom meradle klesá a aj celkove sa značne meni 
a diferencuje. 

Priorita týchto prostriedkov z hľadiska šírenia hudby je však napriek svojej evi-
dentnosti faktom, ktorému neprikladáme dostatočný význam. Masové komunikačné 
prostriedky fungujú vo sfére hudby bez toho, že by sme sústavne a dôkladne skúmali 
ich dosah, špecifické možnosti i obmedzenia a mali jasný cief, ktorému by v záujme 
spoločnosti mali slúžiť. Je pritom zarážajúce, že hudobníkov n evedel dostatočne alar 
movať fakt, že ide o činitele, kt oré síce bez hudby so tva môžu existovať, no nie 
sú organickou súčasťou hudobnej kultúry, ale neutrálnymi technickými prostredníkmi, 
ktoré môžu, ale nemusia fungovať aj ako , kultúrne inštitúcie v prospech hudobnej 
kultúry. Logickým dôsledkom tohto nedoceňovania úlohy masových komunikačných 
prostriedkov v našej hudobnej kultúre sú najnovšie t endencie uplatňovať v n ich hudbu 
prevažne len ako sekundárneho činiteľa, ako podriadený element zábavy a rozptýlenia. 

Dnes je, pravda, už dostatočne známe, že nádeje, ktoré sa spájali s r ozhlasom 
a v menšej miere aj s televíziou ako nástrojmi m asového šírenia umeleckej hudby, 
splnili sa len v malej miere. Na vine neboli natoľko špecifické obmedzenia vnímania 
hudby prostredníctvom reproduktorov, ako objektívnymi činiteľmi determinovaný 
prístup masového poslucháča k vysielanému programu. No práve v období, keď sa 
začínajú vytvárať r eálne možnosti pre aktívnejší a sústredenejší záujem širšieho 
okruhu poslucháčov o náročnejšie hudobné prejavy, rozhlas i televízia, absolutizujúc 
terajši stav a postoj západného komerčného rozhlasového a te levízneho priemyslu, 
zrete l'ne obmedzujú svoje kultúrne a vzdelávacie poslanie v oblasti masového šír enia 
hudby. Navrhovaná nová štruktúra rozhlasu a televízie (je príznačné, že na Slovensku 
na je j príprave pracovala komisia, v ktorej nebol ani jediný pracovn ík z oblasti hudby, 
a to napriek tomu, že hudba tvorí vyše polovice rozhlasových progrramov), vypra
cúvaná bez dostatočných výskumných podkladov, j.e veľmi názorným dokladom náporu 
t ejto orientácie, aj keď sa dá očakávať, že v definitívnej verzii bude aspoň do istei 
·iniery oslabená. 

Zdá sa teda, že je naozaj najvyšší čas, aby pracovníci slovensk ej hudobnej kul-
túry začali aktívne, resp. podstatne aktívnejšie než doteraz formovať t ie masové 
komunikačné prostriedky, ktoré je j majú slúžiť na prospech celej spoločnosti. To, 
'pravda, predpokladá nie len sústavnú pozornosť o všetky, neraz veľmi zložité problémy 
tejto oblasti, ale aj realistický, vedeckým skúmaním podložený názor na ciele a úlohy 
masových komunikačných prostriedkov. Prakt icky: vidieť veci komplexne a princi
piálne, nielen z hľadiska toho, napr. čo a ako často ma hrajú. Alebo : nepovažovať 
masové komunikačné prostriedky za raz navždy dané činitele, ktoré sa čo do povahy 
nemen ia, ale iba kvantitatfvne narastajú. Zásadné zmeny funkcie sa netýkajú len 
oblasti vydávania hudobnín, kde je dnes celkom iná situácia než povedzme pre druhou 
svetovou vojnou napr. v čechách (na Slovensku sa edičná činno·st vôbec nestačila 
poriadne rozvinúť), ale napr. aj nového postavenia rozhlasu vzhľadom k existencii 
televízie. 

Problematika masových komunikačných prostriedkov v našej hudobnej kultúre 
zasahuje do činnosti každého jej pracovníka. Čím skôr s i to všetci uvedomia a čím 
vecnejšie sa k tejto novej realite postavia, tým oprávnenejšie môžeme očakávať, že 
tieto mocné prostriedky budú slúžiť i našej hudbe čo najoptimálnejšie. 

Ladis l a v Mokrý 
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Milena Černohorská 

Edičná politika 
a súčasná hudba 

Predpokladám, že redakcia Slovenskej hudby mala svoje dôvody ked' 0 prisp k 
na tému Edičná p~~itika a súčasná hudba požiadala r adového redaktora hudob:~:o 
vydavateľstva. Vyuztvam teda predpoklad, že chce b·,... vypočuty' hlas d 1 ~ č ká · • • b . .. • J • z o a , ze sa 
ne_? a . vaJ~~ nazory o radne oftctalne a ObJektívne prizerajúce na všetky objektívne 
ťazkost1 kr~ziace _dnes okolo trojuholníku redakcia - tlačiareň - knižný trh. Napokon 
obavy z ~rtliš ~bJektívneho - stano~iska sú zbytočné. Rozsúdiť teoretické sváry vnútri 
toh to. troJuholmku sl - pokial vtem - v tejto chvíli netrúfa nikto Nuž usp k • 
sa i my d~ - . - ~ · o . OJm e . s osve _c enym ztstemm, ze vinnl sú všetci a prehliadnime, že toto l{onšta-
!?vanie Je naozaJ len ?~vedčenou frázou, ak nenasledujú (a ony nenasledujú) nápravné 
cm! a ak _ predstaVUJ~ i nad' alej všetky tri nútene spolupracujúce úseky - tri 
velké ka!uze, _do ktorych z času na čas znenazdania niečo čľapne (trebárs haluz, 
na ktoreJ . sedtme), na čo _ sa hl~dina opäť zaleskne apatickým, rezignovan ým kfudom. 
P~avd_a, ~:uekedy .sa aj zasermuJe, ale to sú len prejavy temperamentom prek u ·ú
ct:h Jed!ncov (vtd' člán~k Viery Dolanskej v HR č. 6, 1965), ktorým sa ostatnf~i;ia 
k~m skor sa treba diviť, že sa ešte nájdu podobní jedinci, ked' sa dosial urobil~ 
vse~ko pre to, aby neboli. V zloži tej mašinérii obchodného podnikateľstva v ktorom 
c~~~c-nec~~iac pláva aj náš vydavateľský koráb, sú napr. redaktorskí jedinci tak 
oc~v_tdne mc nezname~_ajúcou vecičkou, že si to chvíľami aj sami - niekedy seba
kriticky -:- uvedotnUJU. Niekoľkoročné organizovanie organizácie organizovania sú
stredilo vsetku pozorn~st na . konštrukciu spojov, kompetenčných vzťahov a úradných 
postupov~ a .teraz, ~ed ten urad je tu, m áme dojem, · že nejde 0 ži vý organizmus 
~le o leseme z trubi~k, _ ktorými ne prúdi krv a ktoré navyše hrdzavie a deravie: 

r~daktor~v, pr~pa~acn_ycb a _odbytových pracovníkov sa t otiž s tali úradníci, ktorí 
a~mmistratlvn~ n adJa ~zdy len určitý úsek bežiaceho pásu, na ktorom sa posúva 'ú 
vy robky z papieru. Ostycham sa nazvať túto činnosť edičnou politikou. J 

Bok~m ponechávam aj ~vah!, prečo nemôže nakladatefský úsek nadobudnúť o
tr~bnu ro':nováhu n a vytvarame skutočnej edičnej politiky, keď jednou nohou sľoji 
; la:e n:d~':no d?budhovdabnom kombin~te spájaj_úcom knihy, hudobniny a g ramofónové 

tva om u y a gramofonovou vyrobou a v ktorom · k ·- - bl 
matika iba jednou z mnohých p roblematik• a ked' druhou n Je .• nJma pro e-
stave nášho knižného trhu, ktorý závisí od' výšky prémií ·od ~~~~t;to~~l=d cha~~ic:d~~ 
~:r{~~hfadu ~ vzd~lania jednotl!~ých ve dúcich predaj~í a tých, 'ktorí ?;{hp či~nosť 
v k a ~· Pr~ v a, s u t u _este t lactarne, v ktorých m alotirážové publikácie 0 hudbe 
hl on uren~li .s dete!tJvkami a kuchárskymi knižkami už nikomu nerobia ťažkú 

ne~~~~re~~~~;c~e:ľaozn~ h~rk~dy da.~be?-= ťaž~~sti vyhodiť z výrobného plánu (plán-
d _ _ A z rnu , ze e tcnu politiku dnes v našom odbore vytvára 'ú 

~~~n~~~e~~y~u r::n~ ~ko~n~sti a ne~o~hopiterné_ skutočnosti. Napriek tomu zodp~
su on retni redakcni pracovmci. Sústreďme sa teda n a nich. 
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Hudobné nakladatelstvo je jednou z tých kultúrnych inštitúcií, ktorych ,poslaním 
je nielen vyhovovať kultúrnym potrebám Judí, ale sa aj starať o rozvoj kultúry, 
vedy a umenia vôbec, v našom prípade hudby. Je totiž jasné, že edičná politika 
môže byť práve tak vzpruhou umeleckej tvorby a vedeckej činnosti, ako aj ich 
brzdou. Vydanými skladbami a odbornými prácami poskytuje vydavateľstvo navyše 
našej i zahraničnej verejnosti obraz o vývojovej situácii a hodnotách v našej hu
dobnej kultúre. Ide teda o to, aby tento obraz, toto svedectvo, ktoré vydavatelstvo 
o svojej dobe podáva, nebolo skresľované náhodilosťou edičného programu alebo 
náhodilosťou práve uplatňovaných kritérií. Pritom je pochopiteľné, že je obtažnéo 
orientovať sa vo svojej vlastnej dobe s naprostou istotou, bezpečne rozoznávať 
osobnosť od epigónstva, predst.ieranie i číru šikovnosť od skutočných prejavov 
tvorivej nutnosti, že teda vydavatelská prax v oblasti súčasnej hudby nikdy nebude 
bez omylov. Tieto omyly však možno vždy ospravedlniť, ak sú vyvážené nielen 
rovnakým počtom úspechov (omylov a najmä priemeru bude hádam vždy väčšina), 
ale smelou, obetavou a r9zhodnou aktivitou, ktorú redaktorský kolektív prejaví pri 
výbere skladieb a zostave edičného programu. Z toho vyplýva, že každý systém 
schvaľovania a špirálovitého rozhodovania, pokiaJ je len autoritatívnym .úradným 
výkonom - a tých je v našich kultúrnych inštitúciách dosť - túto aktivitu osla
buje a vedie k rozmelňovaniu edičných programov a napokon k prevahe priemeru, 
ktorý sa vždy pohotove vkradne tam, kde nie je dostatok energie, odvahy alebo 
pevného presvedčenia a znalostí potrebných na to, aby sa presadilo dielo hoci 
sporné, no vo svojej spornosti podnetné. :!iadne kolektívne ·radenie nenahradí zoa
povednú činnosť redaktora alebo úzkeho redakčného kolektívu, ktorý zodpovednos'( 
môže prevziať iba vtedy, ak má k svojej práci také podmienky, aby ju mohoi 
dôveryhodne vykonávať. Zatiaľ však dnešná situácia, keď redaktori nemajú mo:i:nost 
sústavne sledovať svetové hudobné dianie, vedie k tomu, že sa naša tvorba vo vyda
vatefstve stále hodnotí ľen úzkymi domácimi hľadiskami, že i nadalej budeme velebiť 
malých domácich velikánov a že si nepovšimneme - ako už tolko räz v minulosti 
(i celkom nedávne]) - skutočné tvorivé zápasy a skutočné osobnosti, ktoré sa 
obyčajne neskvejú sebavedomím. Je až trápne uvádzať, akým spôsobom sa bagate
lizujú požiadal:ky redakčných pracovníkov zúčastňovať sa všetkých priležitostí, ktoré 
l;Jy im ufahčlli orientáciu v čoraz zložitejších problémoch súčasného umenia. A nejde 
len, o získavanie skúseností '3 tríbenie hodnotiacich kritérií. Aj záujem o našu novú 
hudbu, prekvapivo vzrastajúci vo svete najmä v posledných časoch, môže podporif 
skôr odborný redaktor ako obchodný zástupca vydavateľstva, ako aj podať o nej 
Úlformácie. Len odborný redaktor pocíti ozajstné a burcujúce rozpaky pri takých 
príležitostiach, keď ~nemá jedinú partitúru, ktorú by ponúkol záujemcom o na su 
mladú hudbu a ak vidí trebárs vo Varšave pomýlenú výstavu našich hudobnín, 
medzi ktorými sú diela .slohove na míle vzdialené tomu, čo sa na festivale hrá 
a. počúva. 
· Treba však poznať situáciu i doma. Velmi sa niekedy spoliehame na to, čo sa samo 
a vytrvalo ponúka a príliš podliehame pohodlnému stanovisku "od každého niečo" 
(no ako· sa mohlo stať, že dlhé roky "od niekoho nič ?"). Umelecká hodnota tvorby 
má rozhodovať predovšetkým, záleží však na schopnostiach a inštlkte redaktora, 
či dostatočne citlivo rozozná aj vybrúsenú, hladkú, elegantnú a precíznu r:utinu 
- ktorej prakticky nemožno nič vyčítať, tak Je nezaujímavá - od tvrdohlavých 
prejavov tých, čo sa po svojom predierajú ku stvárneniu a oznámeniu svojho ume
leckého zámeru, ktorý nebýva vždy na prvé počutie zrozumitelný a ktorý preto skôr 
hamuje večne sa ponáhfajúcu redaktorskú prácu. Pozorovať tvorivý vývoj jednotli
vých skladaterov, študovať a poznať ich diela - nielen tie, ktoré sa pripravujú na 
vydanie - sledovať smer vývoja naše j a zahraničnej hudby vcelku i v jednotlivých 
odboroch ~ to znamená, robiť aktuálnu edičnú politiku, mať aktívny vplyv aj na 
samu tvorbu '3 výberom typických a podnetných diel poskytovať aj obraz o stave 
umeleckej tvorby v jej jednotlivých vývojových fázach. Nie je toho podistým 
málo, čo by sa malo a mohlo od redaktorov požadovať. Prečo sa n ám však niekedy 
vidí, že overa smerodajnejší pre ocenenie našej práce je riadne orazítkovaný pichací 
lístok vo vrátnici - a inakšie už nič? 

A predsa sl v poslednom čase redaktori sami uvedomujú, že edičná politika sa 
bude musieť tvoriť predovšetkým v redakčných pracovniach, ktoré by mali pred
stavovať naozajské tvorivé pracovisko, a nielen jej korektorské, administratívne 
a díspečerské kancelárie; že redaktor nebude len vyberať z toho, čo sa mu ponúka, 
ale že sám bude inšpirátorom nových diel a edičných programov; že sa budú musieť 
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zvý~!ť poži~da_vky ~j na externý~h spolupracovníkov a spolupracovať len s tými, čo 
maJ u skutocny záuJem o spoločnu prácu a nepovažujú svoje funkcie napr v edičn. y-ch 
radách len za čestné členstvá. · 
Ter~z záleží iba na tom, či sa redaktorom a redakciám vytvoria také pracovné 

pod.m.Jenky, ~ravda, a~ ~a to od nich bude požadovať, aby z navyknutej alebo nútenej 
pas1~1ty vz~tkol tvonvy ruch a aby redakt orská práca mohla byť naozaj prácou 
~vonvou;. ~le _ všetko m~žn~ toti_ž dosiahnuť iba dobrou vôlou. Mnoho problémov 
Je ,nevynes~n~ch a medzi_ mm! su i. také~ ~toré môžu znovu udusiť ·akúkoľvek akti
vitu ~ed~kcnych praco~.Jkov. Na tlustractu príklad, ako vznikol a zanikol jeden 
edičny navrh: V redakc,u sa náhod o u objavila knižka K. H. Wornera Karlheinz 
St~ckhaus~n. Redaktor sa do nej začítal a zistil, že kniha prístupným a vecným 
s~osob~,?I mformuje_ o problémoch . okolo Novej hudby. No pretože redaktorov úsudok 
este mc_ nez!'lamena, od_ovzdaJ kmhu n~ posúdenie a dostal dve vyslovene kladné 
lektor~ke vy}adrenla. Na~rh b?l predlozený edičnej rade. Edičná rada diskutov~la 
o vec1: ktoru nikto _ z pnto~nych nel!oznal. S nejasným! výhradami nakoniec .návrh 
schválila. Putoval vsak d'aleJ - k nametovej skupine CúKK Redakto · d 
Praco l t č - h k . 'k ' r vopre vy• va. s ru nu c ara tertstJ u, v ktorej naznačil, že nejde iba o Stockhausena 
ale ze J.e to kniha, ktorá vznikla z rozhovorov o Novej hudbe s jej popredným' 
p~edstavi!:ľom _K. Stocl~hausenom. Komisia diskutovala (o knihe, kto;ú zrejme zasa 
mkto z ucastmkov schodzky nepoznal) a ·napokon návrh vrátila s otázko . ·P • 
práve Stoc~hausen? Medzitýi_D uplynu~ takmer rok, d'alšími úradnými post~prnfe~; 
kniha ~tratlia _ vera na akt~aln~sti, navrh_ sa :ozplynul . do vzduchu .a redakc-ia si 
po prvy r~z vy!az~e uve~om1l~~ z~ tu p~e nu ~rtbudol ďalší poradný článok :...: náme:.. 
tová skup1~~ c.s. ~stred1a _kmzneJ kultury. Ta istá námetová skupina, ktorá sa má 
starať o zvyseme uro~ne nametovej práce a koordinovať vydavateľskú činnosť v urči
tom. odbo~e._ no ~t~ra Sl pokojne pozerá na to, že v muzikologickej vydavateľskej 
praxi v~mk~ kazdym rokom prehlbujúca sa priepasť v súbornom vydávaní dieJ 
O. Hostmskeho, V. Helferta, Z. NeJ'edlého a O Zicha pretoz· e SHV -· d · t - ' l · · • sa nemoze 
~o UJa na tuto . u ~hu z .~k?nomlckých a najmä odbytových dôvodov, a nakladateľstvo 
SA~ nechc~. Lenze edtcn~ politika v hudobnovedeckej oblasti má aj iné medze : 
nem~me .dosJaf ~eprezent_attvne f!!Onografie o Smetanovi, Flbic.hovi, Foerstrovi, Suk~i. 
ť?strcil?v~ Ma~tmu, nemame. prace, kt9ré_ by sa zaoberali je dnotlivými vývojovými 
usek~J ceskeJ ~ slo~enskeJ -~udby; . otya~ame svetu bohatstvo, na.šich hudobných 
ar~htvo_v_. a _samt z mc~ n:ťaz1me, nemame štúdie, v ktorých by sa konfrontóvala 
nasa suc!'s~a hudba s. vyv?Jom svetovej hudby. Namiesto toho je redakcia obliehaná 
vefkorys!mJ ponukami pnezračne kompilačných prác, alebo diletantskými prácami 
~ _dr?bnych .P~ob]émoc~, .~toré by" sa mohli celkom stručne opísať v časopisecke' 
studit; V .naseJ ~-uzikologn _vládne nervozit~ a zhon. ústav hudobnej vedý pri čsAJ 
s c~lym ImponuJucim mnozstvom svojich pracovníkov je priam pohltený prí ravou 
~~J~n českeJ .a slovenskej hudby, ostatní vedeckí pracovníci sa ponáhlajú ·kJ kan:! 

l .ats~emu t1~ulu a opakujú ·si na skúšky kapitoly z hudobnej vedy a tak zostáva 
~~~d.hrstka tych, _od ktorýc}! môže knižná redakcia očakávať prí~ne siístredenú 
s ~ IU pre doko!an Otvore~u~ edíciu Hudebních rozpral:, alebo· - . ak eš te niekde 
~'!lstuje P?hotove .pero - ttez niečo zábavného pre edíciu Hudba na každém kroku · ;!m meneJ ~.omáciCh au_torov, tým usjlovnejšie hl'adáme spásu v zahraničnej litera~ 
~r~. a _nadva~~j~me znamosti s niekol'kými n ašimi majitel'mi bohatých, ale prísne 

s razeny:~ kmz~uc, aby. sme a~poň takto nazreli, čo nového vo Svete hudb . Neviem 
:zda h~bs1e a d~lej ne~ :edakcni pracovníci vidí námetová komisia čúKK y(rozhodn~ 

Y t~ olo pre nu vdacne pole pôsobnosti) a možno niekde - pre náS ravda ne 
:ostiz?-e k- _existujú v zahraničných nakladatelských firmách katalógy ppo pr~štu: 
s~:::~ tor~c~ ~Yr sme mohli uvážnejšie odpovedať na otäzk\1: a 'prečo práve 

aus.e~ · atta nám neschádza z mysle jedno jediné: a prečo· nie? 
_Tento .<:.la?ok ?~mä byť: . pravda, polemikou. Nemôžem za to, že pd prem slerií 

temy Ed1cna politika a sucasná hudba potrebovala som si ·najprv ujasniť č ~ · · t 
e~ič~á pol!tik~ . vôbec .a kto, či .čo ju v dnešných vydavatelských pomero~h 0vl!~tn~ 
vytva~a. Nei_Dozem am za ~o, ze sa mi nepodarilo presnejšie' orientovať v tomto 
prfbleme. VIe~ len torko, ze redaktori ponúkajú svoju prácu svoju aktívnu účast 
pr tvorbe ed~cného programu, a že najmä edičná politika pri vydávani súčasne • 
hud_by a publikovaní výsledkov súčasnej vedeckej činnosti môže byť 0 el • J 
nejsie. ve.dená niekoľkými oduševnenými jednotlivcami než nie'koľky-mi ľaVhosat ?S?Z~ 
komts1am1. aJnymt 

MJtena eernnho~ská 
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K sociológii 
hudobného rozhlasu 

V dnešnom rozvoji vedeckých výskumov sa. v obl~sti so:iológie ~udo?ného .roz
hlasu postupuje u nás skutočne pomaly. Nahehavost problemov vyzaduJe radikál
nejšie prekračovať hranice "bežných skúseností", ~lásť si konk~étne úlohy, s~ste~ 
matickejšie nastoľovať predovšetkým otázky vy~azne teoretlck~-metodologiCkeJ 
povahy a - čo je samozrejmé - aj na ne odpovedať. Pnrodzene, pntom sa nezaobi
deme bez použitia exaktnýych sociologických metód, kto.r}ch :rýzn_am spoz~áva 
v praxi každý tvorivo uvazujúci pracovnlk._ Konečne t~t1z zamkaju dogm~~!Cké 
názory, že treba skúmať iba elementy spolocenského byt1a a psychické, s~c1alno~ 
psychologické a sociologické javy možno nevšímavo obchádzať. A tak dochadza aJ 
na úseku komunikácií k výskumu "rozhlasovej" hudby a jej poslucháčstva. 

v tomto prispevku chcem sa stručne dotknúť len niektorých primárnych otázok, 
ktorých riešenie si vynucuje život. 

Hudobný rozhlas vzhľadom na svoje spoločenské P?Staveni; má v je~notli:'~ch 
štátoch rôzne funkčné zameranie. Vo Francúzsku stoJI problem kultúrneJ poht1ky 
a jej vzťahu k práci rozhlasu ináč než napr. v Poľsku alebo v ~I?R. V naš!c~ pome
roch je stredobodom pozornosti základná otá~a. ako u posluc_hacov •. rozv_I.}~t zrr:ysel 
pre umeleckú hudbu, ako ich post upne viest v od vlastnej. vnutor~eJ aktlvtty az. P.~ 
vytváranie trvalých návykov. Nazdávam sa, ze problematl~U ~ozno spräv_ne rteštt 
iba na základe poznanie konkrétneho rozhlasového poslucháca, Jeho hudobnych zauJ
mov, posluchovej schopnosti, subjektívnych i objektivnych činiteľov, '-??zitívnych 
i negatívnych vplyvov atď. Žiaľ, zatiaľ ešte nemáme rozpracovanú soctalnu psy
chológiu poslucháčov, vrátane jeho typológie rôznych posbjov k " rozhlasovej" 
hudbe. Je preto skutočne žiadúce študovať úči,nok hudobného vysielania na roz
hlasových konzumentoch, keďže ich heterogénnosť je pre rozhlas veľkou neznámou. 

Keď si všimneme problematiku v širšom kontexte, javi sa nám celková situácia 
v podstate takto : Rozhlasový poslucháč stretáva sa so skladbami "melodicko-syn
taktickej povahy" a taktiež s dielami zložite jšieho, hlbokého ideovo-umeleckého 
obsahu. Vnímanie tejto hudby ako formovanie subjektivneho umeleckého obrazu 
a jeho adekvátnosť závisia po prvé od hudobnej kult(iry subjektu, a po druhé od 
zložitosti hudobného die la. A práve pri náročných skladbách (napr. sonátovo-symfo
nického typu), ktoré výchovne najviac pôsobia na konzumenta, narážame na určité 
percepčné ťažkosti. Hudba totiž - ak to vezmeme z hľadiska komunikatlvnosti -
ako informácia kódovaná v tónoch a ďalšieh zložkách komunikuje od tvorcu ku 
konzumentovi, pričom prechádza mnohými rovinami (akusticko- fyziologickou, . psy
chologô.ckou, estetickým hodnotením atď. ). Prirodzene, pod tlakom prostredia a mdu
.kujúcich sa parale lných prúdov ostatných odvetvi ľudskej činnosti sa meni To je 
však iba jedna časť komunikačného ·procesu. Druhá čast ide obrátene: od poslu
cháča k rozhlasu. Teda problematika zložitá .a obzvlášť pálčivá najmä z praktického 
hľadiska, z rozhlasovo-spoločenských potrieb, 

Už z uvedeného vyplýva, že rozhlas nebude môcť produkovať do éteru bez toho, 
že by nesledoval, neskúma! a neanalyzoval napríklad emoci:málne-estetický vplyv 
vysielanej hudby na ·psychično poslucháčov. Je teda zrejmé, ze rozhlasová hudobná 
dramaturgia, ktorá t. č. len sporadicky využíva adekvátne možnosti vlastného špe
cifického rozvoja, bude bez sociológie hudby a jej vedec~ých . výskumných_ metód 
v dohľadnom čase nemysliteľná. Organizátori hudobného vys1e lama sa nezaobtdu bez 
súčasných akutálnych informácií o svojich konzumentoch, ich záujmoch, názoroch 
na progra'm a pod., ktoré by dostatočne a pravdivo zovšeobecňovali skutkový stav. 

Nie náhodná je priam zarážajúca jednotnosť výskumu a počúvania rozhlasu usku-
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točňovaného viacerými ustanovizňami a zdá sa, Ž€ tvrdenie praktikov BBC teda 
nie je fráza: .,Rozhlas bez štúdia poslucháčstva je vyslovená diktatúra; nie je to 
zodpovedná služba verejnosti". Pravda, tým nie je povedané, že poznaním poslucháča 
a jeho sociálno-psychologických vlastno.sti sa všetko vyrieši, i keď fakty nesporne 
nútia rozhlas k väčšej zodpovednosti. Prax dosvedčuje, že neraz sa výsledky verejnej 
mienky zneužívajú (napr. "chráni sa" maso\fý vkus, na úkor náročnej hudby upred
nostňujú sa neumelecké šlágre a p.). Tým sa stáva, že existujúce želania sa zjedno
dušujú namiesto toho, aby sa posilňovali a utvárali nové, vzostupné záujmy. Azda 
preto sa často stretávame s oprávnenou požiadavkou: "Rozhlas by nemal byť auto
maticky vedený podľa toho, čo sa poslucháčom páči, čomu dávajú prednosť". 
Prirodzene, samotný hlas poslucháča nie je rozhodujúcim. (Nemožno ho vonkon
com vyhlasovať za jed in ý faktor !) Sú tu ešte záujmy kultúrnej politiky, výchovné 
hľadiská, názory odbornej hudobnej kritiky atď. Preto podčiarkujeme nutnosť vý
skumu kvality oproti doterajším kvantitatívnym skúmaniam. Ved' v oblasti "rozhla
sovej" hudby je veľa sociálnopsychologických javov, ktoré ·nemožno postrehnúť 
bežným sumárnym štatistickým porovnávaním. A iste by bolo len na osoh veci,. 
k eby rozhlas uskut·očnil viac zákla!iných výskumov (kvantitatívnych i kva li tativnych) 
a rozbor ich výsledkov by vecnejšie zhodnotil extenzitu a intenzitu účinkov vysie
lanej hudby na poslucháčov. Prirodzene, t o všetko vyžaduje osobitné riešenie mno
hých špecifických otázok. Poslucháč je totiž - ako predmet výskumu - článkom 
štatistického kolektivu, ktorý chceme skúmať. Čiže istým spôsobom je členom spo
ločenskej skupiny a cíti sa s ňou zviazaný určitými vzťahmi. Tieto vzájomné vplyvy 
nedajú sa však podchycovať len štatistickými metódami. Isteže, bez znalosti štatis
tických metód a matematiky se nezaobídeme ani v sociológii hudby. Ide však o to, 
aby sa nám jej výzkumy nepremenili na znášku náhodne zozbieraných mienok . 
neverifikovaných faktov atď. Napokon štatistika aj pritom, že používa množstv~ 
vlastných metód, má v pods.tate do činenia s kvantitou. Neanalyzuje nám obsahovú 
stránku. My však chceme sociologi<:ké hľadiská na hudbu v rozhlase spoznať hlbšie, 
chceme ich analyzovať tak, aby vysledky z výskumov priniesli do praxe pozitfvne 
zmeny. Záležitosť skutočne t vorivého domýšľania, lebo hudbu nemožno vtesnať vý
lučne do "jednomomentového" vyjadrenia. Jej reälny význam objavuje sa pred 
nami iba pri _skúmani z viacerých aspektov, na základe komplexnosti, ktorá je 
postulátom socwlogického poznávania. 

Domnievam sa preto, že ak snahou je odkrývať kauzálne súvislosti, tak v socio
logickom výskume hudby treba použiť kauzálnu a funkčnú analýzu, pri ktorej vy
chádzame z vnútornej hodnoty hudby a jej kultťlrneho účinku. Vzťah medzi hodnotou 
hudby a jej spoločenskofunkčným uplatnením musime pozorovať najmä pri roz
hlasovom výskume. Neuspokojíme sa napr. s faktom, že x poslucháčov z vybranej 
reprezentatívnej skupiny obľubuj.e určitý hudobný žáner, ale kladieme s i zároveň 
aj otázku, čo pr e nich ten-ktorý druh hudby znamená, či ho vnímajú primerane 
s estetickým zážitkom atď. ' 

. Tr;eba ráta~ tiež s pôsob~ní~ paralelných objektiv.nych zákonitostí. Mnohé špe
C:Jahzované vyskumy dokaZUJÚ ze druh a rozsah účinkov vysielania, či už u jednot
l tvcov, alebo u spoločenských skupin, závisí od motivácie ako aj od aktívne j 
pozornosti, sústredeného posluchu konzumentov. Ich ohlas 'na hudbu v rozhlas~ 
je - ako. psychický proces - reakciou vždy emotrvnou, pričom pojem "motivácia'' 
predstavuJe post~venie posl~cháča vo vnútri . jeho sociálneho okolitého sveta, a jeho 
koname odrazy ObJekti.vn:,;ch Javov skutočnosti. Preto funkčný obraz účinkov vysielanej 
h~_?:by treba ~tu?_ovat aJ _:'Zhľadom t;a charakter rôznych konštelácií poslucháčových 
zazttkov, vzmkaJUCtch pocas komuntkačného procesu (podl'a dobove prevládajúcich 
motívov, rozličnej sociálnej štruktúry atd'.). Specifikum vnlmania a emocionálne
estetického vplyvu .. rozhlasovej" hudby na človeka nemožno ~trácať zo zreteľa ani 
na ~kamih. Potom ~o~šeobecňujúce výsle dky, koncipované na podklade hodno
vern:,;ch faktov (hoc1 .t1eto ~ neraz ladené subjektivisticky - približ.ujú sa len 
k obJektivnej hod~ o te) prinesú iste svoje ovocie. · 

Záverom ~iada sa ešte poznamenať, že sociológia hudobného rozhlasu môže 
dať k dispozícii iba vedecky zdôvodnené výskumné postupy a metódy. Ostatné už 
závisi od kult úrnej politiky rozhlasu, od toho, ako · sa zmocní zlskaných poznatkov 
a ·ako ich využije v prospech zvýšenia účinnosti vysielaných programov. 

František B ra niš 
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ANKETA O ROZHLASE 
Redakcia v snahe zistiť názory zainteresovaných na aktuálne problémy vysielania 

hudby v rozhlase požiadala vedúcich pracovníkov Hlavnej redakcie čs. rozhlasu 
v Bratislave odpovedať na tieto o:.ázky: 

• 1. V čom vidíte možnosti rozhlasovej dramaturgie pri propagácii 
súčasnej hudobnej tvorby? 

• 2. Ako počítate so súčasnou hudbou v dramaturgických plánoch 

• 
(s dielami, ktoré vznikli za posledných 5 až 10 rokov): a) slo
venská hudba, b) svetová hudba? 

• 3. Ktorú funkciu rozhlasu považujete pri hudobnom vysielaní za 
najdôležitejšiu: 

• a) výchovnú, b) estetickú, c) zábavnú a prečo? 

• 
4. V posledných rokoch sa stále jasnejšie presadzuje názor, že 

rozhlas degraduje všetku hudbu na zvukovú kulisu každoden-
• nosti. čo o tom súdite? 

• 
5. Za posledných 15 rokov sa veľa hovoril-o o agitačnej, politicko

výchovnej a spoločensko-oslavnej funkcii hudby, ktorá v znač-

• 
nej miere určovala aj ciele rozhlasovej dramaturgie. čo súdite 
o týchto hľadiskách dnes? 

S fútosťou konštatujeme, že iba dvaja pracovníci zodpovední za hudobné vysiela
nie odpovedali na naše otázky. Z toho dôvodu nemôžeme našu čitateľskú verejnost 
oboznámiť s názormi s. Hrka, Horáka a Cóna na uvedenú problematiku. Diskusiu o pál
čivých otázkach hudby v bratislavskom rozhlase však týmto číslom neuzatvárame 
a predpokladáme, že sa rozvinie do takej šírky, do akej si ~áto problematika zaslu
huje načrieť. 

Marián Jurík 
l. Možnosti sú nesmierne bohaté, no vôbec nie celkom využité. Ak sa v súvis

losti s televlznou či dramaturgickou dramat urgiou používa t ermín .,hrozienková 
dramaturgia", tak to plati predovšetkým o rozhlasovej hudobnej dramaturgtii. Je 
doslovne rozštiepená na drobné "hrozienkové nápady", vychádza z náhodných, čiast
kových impulzov. Nie je v nej dlhodobá systematickosť, takmer každý rok či v kaž
dej koncertnej sezóne sa meni koncepcia, menia sa názory, začína sa od začiatku, 
vždy znova chceme niekoho získavať, niet trpezlivosti, logiky v usmerňovaní, cieľa
veqomosti v kritériách. V čom konkrétne dnes vidim možnosti propagácie slovenskej 
hudby rozhlasom? Ťažko povedať, že t ým alebo oným prostriedkom. Z 8-ročných 
skúseností môžem povedať, že vlastný záujem, vzťah k dielu, vie ra v jeho umelec
kosť, obhajovanie jeho kvality a k tomuto postoju a dekvátne - alebo z n eho vyplý
vajúce - metódy propagácie sú najúčinnejšlm prostriedkom propagovania tvorby. 
Rozhlas vždy robil a robí chyby pri masovej propagácii podľa vonkajších kritétii. 
tvorby. Som dodnes presvedčený, že to bolo a je nesprávne. V rozh lase nemožno 
zabudnúť, že rádioprijímač je veľmi ľahko ovládateľným systémom vlnového rozsahu. 
A ak sa poslucháčovi nepáči program jednej stanice, hľadá si uspokojenie svojho
záujmu a vkusu inde. Ale poslucháč, ktorý má o ten-ktorý umelecký žáner záujem, 
je ochotný počúvať všetko, čo m u servírujeme do takej miery, kým to nepresiahne· 
hranice únosnosti. Za programovanou skladbou musí poslucháč cítiť človeka . 
r edaktora Z jeho stanoviska musi byť j asné, že o dielo úprimne bojuje. Dot eraz je 
však takýchto pripadov veľmi málo a prevažuje nanútená propagácia tvorby, ktorei 
kvality sú často viac než diskutabilné. · 
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Formy propagovania .sú r ôzne. Pozrime si rozhlasové časopisy, ako . sa prppag10vala 
:a propaguje s lovenská hudba. Suché rozbory, plané t eoretizovdnie, alebo naivné poe
"tizovanie. Bojíme sa, aby do mikrofónu nehovoriU redaktori, skladatelia, teoretici, 
kritici. Poslucháč za programom necíti ľudí ale tvrdého nezaangažovanéhQ speakra. 
Alebo druhý extrém : pri r ôznych prlležitostiach a jubileách sa nahromadí veľa do
mácej hudby bez ohradu na kvalitu a apercepčnú únosnosť v dennom časovom roz-
vrstvení štruktúry. · 

·A potom je tu ešte aj propagácia pre zahraničie. čo nám príde do ruky, čo sa na-
1lrá, zabalíme a pošleme. O osude našich pásov takmer nikto nevie. O mnohých však 
vie~e. že sa v príslušných štátoch vôbec neodvysielali. Za celý čas svojho pôso
?ema v rozhlase nemôžem povedať ani o jednom prípade, že by hudobný redaktor 
bol vyslaný do zahraničia len preto, aby propagoval našu hudbu, usporiadal cykly, 
:prednášky, poradil v dramaturgii z našej t vorby a pod. V mnohých zahraničných 
rozhlasoch je t o bežná prax {najmä vo forme výmeny). 

ú alej sú to verejné koncerty. Rozhlasový orchester má tu najlákavejšiu možnosť 
-pre dr amaturgiu. Dramaturg sa t u môže vyžiť ako málokde. Vieme veľmi dobre, 
v čom je dramaturgické vákuum v našom hudobnom živote. O tom už nechcem ho
-voriť, na túto tému sa už popísalo dosť. 

2. ·Na túto otázku môžem odpovedať len tak, že so súčasnou slovenskou hudob
pou tvorbou od začiatku počítam, ale momentálne nemám to šťastie konkrétnejšie 
zasiahnuť do dramaturgi ckej koncepcie. 

3. Rozhodne e s te ti ck ú. 
Pr~ čo? Lebo rozhlasom vychovávať (m yslím v oblasti hudby), ako si to často 
natvne predstavujeme, sa nedá. Všetko sa v podstat e deje na báze vkusu. A v zá
.b~y.e. R~zhodujúca j~ miera vkusu a umelecký zámer. A umelecký čiže aj estetický 
.:zazttok Je vlastne vy chova. Je to podľa mňa jediná možná účinna metóda v ý ch o· vy 
v rozhlase. 

4 .. ž,iaľ , je t o takmer pravda. Ak to chápeme vcelku, tak to bude pravdou dovtedy, 
<doktal o postaveni hudby v rozhlase a najmä o jej špecifickom upotrebení a uplat 
.nen( v štruktúre budú rozhodovať laici a dokiaľ na čele hudobného vysielania nebude 
.stáť o s ob n 9 sť. 
· 5. To je otázka, na ktorú ťažko v ankete výstižne a dostatočne konkrétne odpove
'<lať. Je to o to ťažšie dnes, keď ·sme všeličo uznali a všeličo neuznali. Tu sa totiž naj
viac prejavujú dôsledky dlhoročného diletantského vedenia hudobného vysielania -
_pravda, okrem vzácnych výnimiek - nedostatočne odborné zloženie redaktorských 
:kádrov a (čo je najviac paradoxné) malý záujem o hudbu ako umenie (skôr o dobré 
miestečko a prémie). V tomto zmysle - teda presne v. zmysle vašej otázky je 
dnes ešte veľa nejasnosti, chýba nám dôkladné kritickoanalytické zhodnotenie 
uplyn.ulých rokov rozhlasu. No predsa všetci o tom vieme, že sme často balansovali 
medzt neujasnenými kritériami, ako osláviť určité významné obdobia. Je samozr ej
mé, ~e p~žiadavka rozhlasovej spoločenskej, umeleckej a sociálnej funkcie má s lúžiť 
vereJnosti. Teda má vytvárať aj adek vátnu atmosfér u pri určitých príleži tostiach, 
·udalostiach a pod. Je samozrejmé, že rozhlas sa má podieľať na takých záležitostiach, 
ako sú významné štátne a politické výro čia, .že má svojimi vl.asthými prostriedkami 
.bez strat y na umeleckosti podporovať agitačno-propagandistickú účinnosť celého náš
lJ.o snaženia. P ravda, ide tu o vkus, mieru a neformálnosť. Rozhlasové hudobné vy
.si~lanie_ sa zatiaľ takýchto udalostí zmocňuje výlučne formálne, ba niekedy s opač
:nym vysle dkom. Neraz sme boli svedkami na d iskusiách na vidieku - koniec-koncov 
.aj na. rozhlasových poradách - kde sa hovorilo o pr edimenzovanosti príležitostnej 
-tematiky. Ako sa napriklad v rozhlase oslavuje štátne výročie. Kvantitou! Všade, 
1<:de sa dá, napchá sa slovenská hudba bez ohľadu n a obsah, kvalitu, únosnosť. čo 
na to hovori poslucháč, to nikoho nezaujíma·! Hlavná vec, že sa - naháňujú minúty 
a môžeme sa štatisticky vykázať. A boli časy, keď rozhodujúcim kritériom pri 

· :zostave relácií boli len percentá .. . Podobných p):'ípadov by sa dalo uviesť viac. Je 
pravda, že mnohé veci sú už za nami. No, žiaľ, ešte stále najvýznamnejšie štátne 
udalosti oslavujeme priemernou i podpriemernou tvorbou, pod r úškom ideovosti 

.a oslavnosti sa do náhr ávacich plánov dostávali aj .,tiežskladatelia", no nik si proti 
.·tomu netrúfol. A kto si t r úfol . . . to je už známa pesnička. 

Za necelých 6-7 rokov nastal pr ílev mladých, odborne fundovaných pracovnikov, 
Ktorí aj v programe začali uplatňovať triezvejšiu koncepciu v pripravovan! relácií. 
P ravda, ťažko robiť dobrú dramaturgiu, keď je rôznosť kritérií, keď mnohé kritériá 

hoci nesprávne - sa presadzujú z moci funkcie. A čo súdim o týchto hradiskách 
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dnes-? že sú aj naďalej prirodzenou a správnou požiadavkou. O~vore-nou však. zostava 
ideová a odborná pripravenosť jednotlivých pracovníkov, rozhladeno~~ a m;er-a pr~ 

.účinnosť, kritický postoj, osobná zaangažovanosť atď .. Len _ }.ak ~ozu pozadovane 
funkcie dosiahnuť v hudobnom vysielaní svoju adresnosť a ucmnost. 

V' 

Ľubomír Cížek 
1. Rozhlasová dramaturgia má pri propagäcii s?časnej hudobr;e j tvorby, podľa mô~

ho názoru, najväčšie možnosti zo vše tkých kulturnych ustanoy~zni. ~ravda, v tom J~ 
obsiahnutá aj nesmierna zodpovednosť ~šetký_ch, kto~! maJU m.~znosť rozhlaso':u 
dramaturgiu ovplyvňovať. Túto problema:ttku vsak mustme rozdellt na ?ramaturgn~ 
hahrävacieho plánu súčasne j hudby, alebo in.áč poveda.né na. dramaturgm hudobn~~ 
realizácie a potom na jej uplatnenie vo vystelaní n~ Jed:10thvých .okruh_ot;h. v .naJ 
výhodnejŠích časoch a v najprijaternejšej ~orme. ~o_znost.t hudob~eJ rea!~zacte 1 _fo: 
riem jej uplatnenia v programe je teda vel a a kazda z -~·neh, by .sl zaslúztla oso~1tn:: 
rozbor Na to tu však nie je miesta. Ale druhou zález1tosťou Je, aby hudobX:Y re 
daktoť mal dostatok objektívnych možnosti všetky t ieto rozman ité form_y pn pro
g.ramovaní súčasnej hudby vo vysielaní uplatňovať._ .Aby. dostal dos~. pr:~storu pre 
realizáciu svojich myšlienok. To už je, pravda, z_álezitost ďale~o _zlozlteJ~la., Rozhlas 
je obrovským konglomerátom redakcií umeleckych, zpravoda~skych,. mladezx:ickych 
i propagandistických, ktoré sú ešte ďalej ~zko spät.é s_ podm1enkam1, ktoré 1.11?- .pre 
ich präcu vytvära zložitý úsek technický 1 ekonomtcky. Je to kultúrn~ _a pohttckä 

-inštitúcia, ktorá najviac zo všetkých podlieha každodennej kontr~le ~tát1s1~ov p~sl~-
cháčov, ktorých sociälna štruktúra je značne diferencovan_ä. S tym Je_ spoJenä l . dl
ferenciäcia ich záujmov, .kultúrnych potrieb, apercepčnyc_h hudobnych schopností 

a podobne. · . , d . · d tľ - · 
Celú túto zložitú situáciu vzájomných programových _vztah?v me zt Je. no ~vym1 

úsekmi v rozhlase a ich spoločných vzťa~_o.v k . t ak znacne _diferencovan~J ob~1 po-: 
sluchäčov treba odborne posúdiť a zváz1ť pn ~ostavovant _ rozhla~oveJ vysl:!aceJ 
štruktúry. Prečo to všetko hovorlm? Aby bolo Jasné, že _vsetky ulohy nemozem: 
plniť na jednom alebo dvoch vysielacich okruhoch. Vy s pele r ozhlasové _ ~t~mce VY_ 
s· la ·ú na troch až štyroch okruhoch, ktoré umožňujú_ citlivú diferenc1ac1u. Tu Je 
t~~ižl zakliaty ten škriatok, ktorý obmedzuje možnosti našej programo_yej drama_
turgie vo vzťahu k súčasnej hudobnej tvorbe. Treba otvorene povedať, ze P.rvé ~o
ciologické výskumy záujmov posluchäčov a poč~_'~anosti j~dnotlivýc~ vy~1elanycp 
úsekov dňa hovoria tiež proti našej snahe o rozs1renie pne~toru súcasneJ hudby. 
A.-tak v tej tlačenici" na NO (národnom okruhu) a okruhu Ceskoslovensko I. m á-: 
me čo robiť," aby sme so svojimi argumentami úspešne obstáli. Niektoré m ožn?stt 
dostaneme teraz na výberovom okruhu československo Il (V~V), k_de sa .. upl~tnrme 
v dvojhodinovom bloku o súčasnom slovenskom umení ~ v prav1delneJ r e lácu súcasnej 
hudobnej tvorby. Mä to však jednu chybu krás:,:, že Cs: II - VKV. sa na _Slo~ensku 
zle počuje a máme ešte m älo prijímačov s VKV vlnami. Za toto vsetko su uz zod-
povedné iné inštitúcie (Spoje a výroba - Tesla). . • . 

No napriek všetkému si myslím, že rozhlas si vydobyl svOJOU p:ácou suverenn~ 
postavenie v realizácii súčasnej hudobnej tvo~by a na prvo~ m1este _ slove~skeJ 
hudobnej tvorby. Ak môžeme dnes povedať, ze. mäme v nasom arch1ve ta mer 
všetk diela slovenských skladateľov, ktoré_ obstál! v lektorsko~ pokračo;ant, ~?!?m 
to Jvažujeme za veľmi zäslužnú prácu Cs .. rozhl?su .v Bratislav~. Veľkú vacsmu 
dielp slovenských skladateľov sme n_ahrá~ali 1 vys1.el~h ~ko ~r~m1éru. _V, rozhlas: 
dostali svoje čestné m1esto i najnovsie dtela mladeJ 1 naJmladseJ generac1e slo_ve~ 
ských skladateľov. Zäsluhu n a tôm mä n äš SOBR, Hudba dne~ka, Komorné zdr~z:n:e 
i sólisti. Viacerí mladí komponisti absolvovali (podobne ako· mterpreti? sv_oje .studlä 
v rozhlasovom -štúdiu mladých na verejnej produkcii, !<~orú sme vystelah priamym 
prenosom. Túto najpopulárnejšiu reláciu ~me obohatth .Y lanskom r~ku cyklom 
koncertov ,.Za hudbou súčasnosti". Celé veľké cykly re läcn .sme v:nov.all sl?vens~ej 
komornej hudbe, symfonickej tvorbe, piesňovej tvorbe, profllo!ll vs:tkych sučasnyc~ 
s lovenských skladateľov a interpretov. Vďaka tom1._1 ko~pletLz~vah _ sme dokum:n 
tačný fond autentickými nahrävkami stručných m tervtew vsetkych slove_nskych 
skladateľov a interpretov. A tak by sme mohli ešte uvádzať príkl~dy o vY_robne.j 
i programovej dramaturgii hudobného vysieHmia čs. rozhlasu vo ~zt~hu k sud_obeJ, 
najmä slovenske j hudobne j tvorbe. Treba opäť otvorene povedat, ze toto vsetko 
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sa nedialo a ani nedeje v ideálnej zhode všetkých zainteresovaných, že nie je· 
vždy celkom ľahké svoje dramturgické zámery realizovať. Dôležité sú však, mysl!m, 
výsledky tohto úsilia. 

2. Teraz už veľmi stručne. Ak sme doter-az hovorili o súčasnej hudbe, nepovažujem 
za potrebné rozdeľovať ju odteraz na tú, ktorá vznikla pred 5 až 10 rokmi, a na 
ostatnú. Domnievam sa, že v niektorých prípadoch môže byť dramaturgdckým úspe
chom uvedenia s údobého diela starého trebárs aj 10 a pol roka. S uvedením súčas_nej 
hudby v našom dramturgickom pläne počítame pre najbližšie obdobie tak, že na 
prvom mieste n aštudujeme, nahráme a v premiére odvysielame všetky diela sú
časnej slovenskej hudobnej t vorby, ktoré budú kladne hodnotené lektorom a zod
povedným redaktorom hudobného vysielania. 

Je logické, že na realizáciu tohto zámeru budeme potrebovať určité časové roz
pät ie a budeme nútení brať do úvahy i haše finančné možnosti. Ako priklad z nášho 
dramaturgického plánu uvediem tieto die la : E. Suchoň: Kontempläcie pre recitátora 
a orchester , J . . Cikker: Cantus filiorull!., I. Hrušovský: Passacaglia eroica, R. Berger: 
Hudba pre sláčiky, klavíre a bicie a Styri orchestrálne kusy, š. Jurovský: · II. sym·
.fónia, J. Kowalski : Pr edohra, P. Šimai: Kant át a o strane, I. Zeljenka : ·Hudba pre 
sbor a orchester, M. Kol'ínek: Koncert pre flaut u a orchester, M. Vilec: Poéma pre 
vyšší hlas a orchester, A. Moyzes: Svätopluk - koncertná opera a z nových slo
venských opier ďalej Bázlikova Peter- a Lucia, Holoubkova Profesor_ Mamlock 
a perspektívne aj Zimmerov Kráľ Oidipus. Zo zahraničných súčasných diel uvedieme 
aspoň niektoré - Stravinskij: Agon a Trojvetá symfónia, šostakovič : Suita z baletú 
Zlatý vek, Berg: Suita z opery Lulu, Killar : Riff 62, Penderecki: Tren, Baird : Variácie 
bez témy, Lutoslawski : Smútočná hudba, Schonberg: Koncert pre husle a orchester, 
Ten, čo prežil Varšavu, Pelleas a Melisanda, Poulenc : Ľudský hlas - jednodejstvová 
opera, Hindemith: Scény z opery Cardillac a celý rad ďalších noviniek našich 
i zahraničných skladateľov. O niektorých programových plánoch zatiaľ pomlčím. 
lebo stojíme pred veľmi z ávažnými zmenami v programovej štruktúre, ktoré sú ešte 
vždy predmetom vášnivých diskusii, a dosiaľ neviem, nakofko budú akceptované 
naše pripomienky. 

3. Na tretiu otázku širšie odpovedať nebudem, pretože je nesprávne formulovaná. 
Hudobný rozhlas splňa totiž aj iné funkcie, nielen tie , na ktoré sa spytujete. Okrem 
toho nie je možné rozdeľovať výchovnú a este tickú funkciu, lebo výchovu poslu.
cháča robí m oderný hudobný rozhlas nie natoľko prostredníctvom ,.katedr istických" 
pedagogických metód (tie sa nikde neosvedčili), ale predovšetkým estetickými 
kvalitami hudby samej. Diskriminovali by sme hudobné umenie. v rozhlasovom vy'
sielaní, a·k by sme neverili v sily jeho estetických hodnôt a usilovali sa vždy opriadať · 
ho nabubrelým ,.výchovným . s lovom". z toho je myslím zrejmé, že za prvoradú 
považujem h udobnú estetickovýchovnú funkciu. 

4. Pýtate sa, čo súdim o názore, ze rozhlas degraduje všetku hudbu na hudobnú 
_kulisl,l. Čiastočne som na to už odpovedal v predchádzajú)!ej odpovedi. Takto for
mulovaný názor považujem tot iž za absolútnu neznalosť faktov, za úplný n ezmysel. 
A to z dvoch dôvodov: Každý, kto sa zaoberá t eóriou hudobného rozhlasu a pozná 
zároveň dokonale jeho prax, mal by pochopiť, že r-ozhlas na celom svete nevyhnutne 
musí v časti svojho vysielania používať hudbu ako. funkčnú kulisu. Vyžadujú si to 
na jednej strane niektoré fonny a útvary rozhlasového programu, kde je hudba 
viac alebo menej funkčným dokreslením, niekedy dokonca prvoradým ,.pútačom". 
Ide tu totiž o bohatú zvukovosť relácie, t-akú dôležitú präve v rozhlasovom vysielani, 
ktoré · môžeme vnímať len jednokanälove. Okrem toho sú v· štruktúre dňa tzv. 
.,hluché" alebo menej počúvané časy ne-sústredeného posluchu. Bolo by hádzaním 
hrachu na s t enu vysielať v týchto časoch funkčné, hudobne náročné relácie. Týka 
_sa to v prevažnej miere malých hudobných foriem! Na dr-uhej strane však dochádza 
k neustále vyhranenejšej diferenciácii vysie lacích okruhov, dostáva sa k slovu okruh 
pre veľmi náročného posluchäča, v štruktúre sa špecifikujú vysielacie časy v najpo
čúvanejšich úsekoch dňa a týž'dňa. Tu prichádza hudobný rozhlas s vyhranenou, 
cieľavedomou a estetickovýchovnou funkčnou programovou prácou. Je logické, že 
predmetom neustálych diskusii v rozhlase i mimo neho vždy bola, je a !;>Ude kva
lita tejto práce. To je však už druhä otázka. 

5. Nazdávam sa, že sa zhodneme v hodnoteni spoločenskej funkcie hudobného 
umenia ako súčasti n adstavbovej zložky. Je logické, že spoločenskú funkciu hudob
ného umenia hodnotíme dnes zo širšieho aspektu a v širších súvislostiach. Táto 
funkcia bude, pochopiteľne, vždy usmerňujúcim elementom aj pri vytvárani koncepcie 
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. ' ne "de v zásade o nijaké ,.čierno-biele" hodn~-rozhlasovej dramaturgie. I ked tu J. toľk o to čo zaradiť, a čo nie, ale skor 
t enie t vorby, teda nejde. v podstai:- ~~ k~:lít ~udobnÝch diel a o stanovenie správ
o systematické hodnoteme~ UJ?e~ec yc amove . práci rozhlasu. Na t úto otázku, ako 
nych pro por cií "'; yrodukcneJ I . P;zw dáva .úJ zásadnú odpoved' - uz~e~~nia úV KSČ 
aj na mnohé dalsie, tu vyslovée '. tu .J veľmi konkrétne nase USilie. 
0 rozhlase z r. 1961-1964, ktor on en J ' 

Alexander Moyze_s . _ _ 
~ . . -- nás prekvapí zmena programoveJ strukt ury 

Neviem síce presne, co pn.ne~I~ a_ c~r;: nie je podstatné. Podstatné je to, ako_ .ob hos-
v našom rozhl~se, myslrl"I_l Sl vsa ' ze túto novú programovú š truktúru .a Ci bude 
podári redak~Ia hud~bneha. progra:::-~e obhájiť zást oj slovenskej hudobneJ t-:orb.'( _--: 
vedieť v skupmovo vytvarnon: pro~ ár od no m rozhlasovom okruhu - oproti pozta. 
aU<ý by jej vlastne mal patnť v . . , k ravodajského vysielania. 
davkám redaktorov z liter_árneho č~·ľol~tl~ ~~~aktor! redaktori hudobného vysielania 

. Ale akože sa budú vedte~ _presa I '- e ol'aked sa hudobné vysielanie pýšila tvo~
robia dojem, akoby sa hanbili _za t~, z~ v esa ~ikuláša Schneidr a-Trnavského, VI
bou Jána Levoslava Bellu, Mikulása oyz ~· vo "ho času diela týchto majstrov 
liama Figuša- B:r:strého či ~rica Kafendu -~a/~b: f;rmálne hovorí "národný" r~zhla
kládli základ prave pre to, comu sa dr:e~, tou' ak niektorá skladba týchto maJstrov 
savý okruh. Dnes je totiž vzácn{)U vyrum '-ak do ·ern že základom nášho hudob
zaznie v rozhlasovom progra~e. Osobn~ mám ;:.strov J Pr~vda to potrebuje i t rocha 
ného vysielania by mala byt tvorba ižcht_o t~eba ~ redakt~rmi ostatných vysielani 
priestoru v rozhlasovom programe, o t_ory sa edčovať To však nemožno očakävať 
biť, a politické vedeni: rozhlasu neus~al~ f:reJ~ že t úto etapu základného_ významu 
od redaktorov, o ktorych ~Y som nec ce .ú n~ rozhodne k nej nič necítia! 
vývoja sloven~ke_j _hu_dobr;eJ t_vorby .nef~rznvaJr~zhlasovom programe pre _umele~kú h~-

Preto sa mi vldi, ze 8J bOJ o p~Ies h v sielania súdiac aspon podla čfstel 
dobnú tvorbu spomínaní redakto:l ~udo~né Ceskosloven~ký rozhlas a t elevízia, na
posledných ročníkov programové o- c~s~p~s~az veľmi chudobnom programovom ~rie
·čisto prehrali. A práve v t~mto uz I o ~ m er už an( nemohlo nájsť viacej miesta 
-:store pre umelecký hudobny program sa e osledných rokoch nedá hovoriť o ne
. pre s lovenskú hudobnú t vorbu. A preto ;~ : ľe "to oblasti našej kultúry. 
jakom "nár o dn o m" rozhlasova~ okru . k Jri "ímame zprávu o zmene programo

V t omt o zmysle potom, pravdaze, ~k:pti~i ~ pneJmôže priniesť nič dobrého v pros-
v ej štruktúry v našom rozhla~e, pre o ze! z a b nár o d no m rozh lasovom okruhu. 

ech ro aglácie s l o ve ns keJ hudobneJ tvor ~ v . , 
p Nao~a! vidí sa mi, akoby bola vymyslená proti neJ. 

Opera v televízii _ 
a manierami ostáva v podstate az do náš.-Naďa Hrcková 

Už temer 350 'rokov j e div:adelné ja
visk<> svedkom vývinu a ·P!ermen hudob~ 
n ého žánru, kt<>rý sa na nom- ud<>má<:m' 
v dobe renesancie - opery. Az do násho 
storočia prebiehal tento vývin - v stá lom 
.boji hudby a slova, hudby a dráf"9Y - za 
temer nezmenených interpre~ačnych pod
mienok. Na pr. vo vývoji jav.Is~ovej t ech
niky za celý t en čas sa neudial! tak~ _pod
-statné zmeny, k toré b~ boli _ovplyvmh hu
·.dobnú a dramatickú strukturu op;r y ak~ 
•takej. Operné javisko s jeho zákomtosťami 
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ho storočia nezmenené. _ 
Naše storočie však zaznamenava mo~ 

hutný nástup t echn iky, kt?rá vtr?áva a: 
na operné javisko. Svetel~a tec~mk~, P~ 
hyblivé javiská , premietame, .n~Jr~zhčn;J
šie t r iky vo výtvarnom riesem sceny 
ovplyvňujú celkovú dramatickú a hudob

ú stavbu opery. Interpretačné mol?enty, 
~toré po storočia ostáv~li .~e~mez::n.e, ~tá
vajú sa v mnohom urcUJUCim . cmitelo~. 

Je nesporné, že nové tec~mcké m:oz
nosti . liečia operu v poslednyc? desat~o-: 
čiach už aj na opernom javisku z JeJ 

starej historickej choroby - iluzívnosti a 
nereálnosti. Stačia dva svetelné pruhy, 
ktoré oddelia a rozšíria priestor javiska, 
v ktorom predtým operní hrdinovia spie
vali vo vzdialenosti niekol'kých krokov, 
a nemali sa vzájomne počuť. Pr íkladov a 
možnost i je nekonečné množstvo. Prispô
sobuje sa· tomuto aj herecká akcia. Spe
váci produkujúci bez pohybu exh ibíciu 
svojho speváckeho umenia dnes t emer vy
mizli. Nebýva zriedkavosťou, že herecký 
výkon s peváka v opere v ničom neza
ostáva za výkonom činoherca. 

Tým, že réžia, vychádzajúca z novýc!). 
t echnických predpokladov, odstraňuje vo 
veľkej miere nevieryhodnosť operných si
tuácii, operný dej i !'udské konflikty v z1om 
svojou životnosťou i skutočným napätím 
priamo evokujú vyjadrenie hudbou, spe
vom. Moderné opery väčšinou už vychá
dzajú vo svojej podstate z týchto nových 
interpretačných predpokladov a smerujú 
buď k stupňovaniu reálnosti a dramatič
nosti konania, alebo sa pomocou nich pre
nášajú do sveta snov a imaginár nyeh de 
jov - avšak bez ilúzie, kde aj nereálnosť 
pôsobí ako nereálnosť - skutočne. Preto 
sa možno za ne prihovárať aj pred obra
zovkou. Horšie je t o, prirodzene, v mno
hých starších operách, v ktorých sa na
priek novým r ežíjno-technickým možnos
tiam nedá zabrániť určitému stupňu ja~ 
viskovej ilúzie. Javisko to aj znesie : svo
jou hfbkou, vzdialenosťou od diváka, veľ
kým priestorom a výpravou vytvára rov
novähu s rozvláčnosťou mnohých opier, 
ich malou dejovou pohyblivosťou, nevhod
nou, často pomalou a nedramatickou he
reckou akciou - nehovoriac už o mimike 
atď. Slovo, hudba, gesto a ich t empo vy
tvárajú rovnoháhu s ·priestorovo-akustic
kými vzťahmi javiska. 

celkom vnútorný duševný· stav svojho hr
dinu, to, čo je kdesi oveľa hlbšie ako celý 
prebiehajúci dej. Na Javisku je sila hud-. 
by a spevákovho prejavu v. celej t ejto 
hlboko-citovej situácii podmienená, často 
a j rušená tým ostatným, čo na javisku 
vidíme. Predstavme si, ako neobyčajne 
vyzdvihne tent o hudobný úsek detailný, 
záber spevákovej tváre, na ktorej nájde
me takt od taktu odraz t oho duševného 
stavu, ktorý sa odráža v hudbe. Obraz, 
pries tor, záber, jeho tempo tu vychádza 
priamo z hudby, slova a rytmu. 

Obráťme sa t eraz k t elevlznej obrazov
ke, novému opernému javisku. Televízna 
obrazovka znamená maximálne vystupňo
vanie tých nových technických prost ried
kov, ktor é v našom storoči vtrhli aj na 
operné javisko a ktoré začali snímať oku
liare ilúzii z očí operného diváka. Mož
nosť meniť javiskové priestory aj počas 
jedného dejstva sa stupňuje až k neob
medzenej možnosti obrazných strihov, do
konca až k možnosti prelínania viacerých 
obrazov - i k priblíženiu tváre speváka 
so všetkými jej detailmi do bezprostred
nej blízkosti. 

Vzniká neobyčajná príležitosť - vybrať 
z opernej .,.r eality" len t o podstatné, čo
mu dáva zaznieť hudba a čo j u priamo 
evokuje : vytvoriť dokonalú rovnováhu 
medzi tým, čo sa spieva a čo sa "deje". 
Vezmime si len jeden príklad: úsek z ope
ry, v ktorom skladateľ hudobne zobrazuje 

čo by však ostalo z tohto miesta, keby 
ho režisér považoval napr. za statické a 
dal sa zlákať pestrými a zaujímavými zá
bermi scény, pripadne filmovou dotáčkou. 
.,ilustrujúc{)u" hudbu a podobne? Vz.nikla 
by neprfjemná dis.krepancia h udby a obra-.
zu, ktorä by pravdepodobne degradovala 
hudbu na čosi vedľajšie. Tento hudobný 
úsek by p~strosť obrazu n~zniesol. 

Zdá sa, že možnosť r ýchleho striedania 
t elevíznych záberov, r ýchleho menenia 
priestorových plôch, skytá pre hudbu, pr~ 
životnosť operných hudobných prejavov 
aspoň také nebezpečie ako nemenný ja -. 
viskový priestor - pri nadmer nom pau~ 
žití ešt e väčšie. Režiséri televíznych opier 
totiž prišli na to, že požiadavka viery
hodnosti, skutočnosti , ktorú prináša blízky 
záber t elevíznej kamery, súvisi i s väčšou 
dynamikou menenia priestorov a dejových 
záberov, ktorú prináša zase mnohonásobne 
menšia plocha televfznej obrazovky opro
ti pôvodnému priestoru operného javiska .. 

Lenže v opere je táto vieryhodnosť do
- sažiteľná len v priamej väzbe na hudbu-. 
ak hudba svojím tempom a r ytmom evo
kuje rytmus a tempo toho, čo sa na 
obrazovke rob!. Myslím, že v mnohých 
operných inscenáciách, ktoré sme dosiat 
v televlzH videli (hlavne niektoré televízne 
filmy - napr. Kr akatit, alebo Krivý čert)• 
ich tvorcovia precenili pestrosť a dyna
mičnosť obrazu, nedali divákovmu zraku: 
možnosť vyváženia rýchlej viz.uálnej zme
ny kľudnejšími miestami paralelne 
s pokojnejšou hudbou. Zabudlo sa na ob
razové vyznenie hudobného obsahu v jeho 
h[bke a plnosti. Televízia si teda žiada -
súčasne s požiadavkou reálnosti, dramatič
nosti - aj primerané časové proporcie. 
v dynamičnosti obrazového diania. 

Problémy tu vznikajú najmä pri. uvä
dzaní starších opier, ktorých hudobno
dramatická štruktúra bola robená z hl'a
diska operného javiska a jeho vlastnostr:. 
Týmto nedos tatkom možno predchádzať už. 
výberom opier vhodných pre obrazovku;. 
veď niektoré opery sú už svojou hud·obno
dramatickou štruktúrou stavané tak, že
nové . t elevízne požiadavky priesto:uové a . 
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časové sa s nimi" nikdy nezmieria. Je sku
točne · ťažké vybrat pre televíziu ta~é op~
ry, kde by hudobné s ituácie dával! .moz
nosť vyčerpať požiadavky t elevízneho ob
razu a preň (a súčasne pre di':~ka) ~no~
ného t empa a rytmu. PotvrdzUJU t o 1 ťaz
kost( s uvádzaním opier v televízii a - ako 
sa zdá z posledných rokov · - aj · stále 
slabší záujem o ich uvádzanie zo strany 
t elevíznej dramaturgie · i r ežisérov. Na 
ilustráciu niekoľko prikladov. Zdalo by sa 
napr., že z hľadiska televíziou požadova
nej reálnosti, dramatičnosti, _mali b_Y v-y_
hovovať najmä také opery, v ktorych Je 
slovo presne sledované hudbou (konver
začné opery). Dej je jasný, prípadne do
statočne zaujímavý, napätý, všetko - zro
zumiteľné, hudba neprekrýva text . A pred
sa sa často stane. že pôsobia únavne a 
d ivák ich nevydrží sledovať. Takýt o ~sud 
stihol napr. Pr okofievov Príbeh opravdlv~
ho človeka v televízii. Problémom sa uka
zalo · uvedenie niektorých Janäčkóvých 
opier. Mysllm, že prl~ina je v jednot~ár
nosti, ktorú spôsobuJe ustavične v rych
lom t empe pokračujúce sledovani; slov~ 
a deja, bez žiadúcich páuz, ktore by Sl 
di-vák pri obrazovke žiadal. Dalo by s_a, 
prirodzene, povedať, že kamera má mo~
nost vyvážiť túto jednotvárnosť napa
tiami v obraze. Lenže to by práve nemalo 
žia·dúci 1lčinok, ák by . to nevychádzalo 
príamo z hudby. Zábery kame.ry ,.mn~o 
deja", po detailoch scény, .oso?ách. atd., 
musia mať na t o sVQj hudobny prtestor, 
pretože ak by .hudobná konverzácia pok.ra
čovala ďalej, pôsobili by nie ako S!pQmale
nie a oddych, ale ako nepríjemné vyr_u- . 
šooie. P reto. aj pri zvážení t ýchto op1er 
pre televíziu treba vychádzať priamo 
z hudby, z toho, či vzhľadOm· ~ potreby 
obrazovky dáva možnosť vyboč1t z rovl_lO
merne rýchleho spádu hudobno-slovneho 
prúdu ( aby tam boli vhooné medzihry, 
baletné vložky a pod.) . Zlý výber nez_~
chráni ani tá najšikovnejš.ia práca rezt
s éra a kameramana. Podobné neprekona
teľné úskalia hrozi-a t elevírnej kamere 
v niektorých veľkých ·romantických Qpe
rách ako sú napr. WagnérQve hudobné 
drá~y. opery typu Beethovenovho __ Fidelia, 
zo starších obdobne napr. opery Handlove. 
Obrovské hudobné plochy nekonečného, 
rozvláčneho hud-obného prúdu t ýchto opier 
nevyvoláV1ljú už svojou podstatou žiadúcu 
-pestrosť a t empo obrazových záberov. 
Obrazovka je pred ich .,telev!znoou" jedno
tvárnosťou rovnako bezmocná ako v predo
šlom prípade. Veľké časové pJochy týchto 
opier vychádzajú len z veľk_ých pri~s~oro~ 
divadelných s cén, ktoré davajú d 1vákov1 
možnosť vlastného :regulovania, výberu, 
i spGmaľoVlaJl-ia - či zrýchľovania v~zuál-
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nych dojmov.- V t elevízii by to pôsobilo 
alebo neznesiteľne jednotvárne, alebo by 
s-a zábery museli striedať bez toho, že by 
ich h udb-a vyvolávala - čó by deglľadovalo 
WagneroV'tl hudbu na kulisu. 

V poslednom čase vídame_ v , televi_ziť 
stále častejšie niektor:é z klas1ckych opter 
(Mozart-qv Onos zo Serailu, Divadelný r ia
diteľ, Haydnova La Canterina ). Prečo? Id~ 
t u o opery, ktoré umožnujú po hudobneJ 
stránke na obrazovke vyžadova•nú potrebu 
zmien, premenlivost!, napät ia. Avšak nie 
U:Stavičnej , motorickej premenlivosti, kto
r.á nako.niec ústi do svojho opaku - do 
jednotvárnosti, ktorej úskalia sme už g,po
minali. z tohto hľadiska televízia celkom 
d-obre znesie aj árie, pravdaže, s potreb
ným funkčným odôvodnením: ak i?e o I?o
<tlrebný tempový kontra,st. V zrruenenych 
operách sa striedajú veľmi _vhodne t em
pove rýchlejšie recitatlvy a d:alógy s klud
nejšími áriami a ensemblamt. Pri~odzene~ 
že aj v t ýchto operách je potretmé robiť 
pri televíznej adaptácii mnohé tlpravy 
(napr. čo do dramati~kej no~nosti ~iekto
rých árii, dramatickeJ pravdt~osti Jednot
livých scén, ktoré by televlz1~ nezll!esla, 
t. j. zmený z hľa-disk:a. tele:rízt·O~ pozado
vanej i-eálnostli, pravdivosti) ._ AJ tu však 
.ide o určitú mieru - ak sa uz tieto opery 
vyberú ako vho dné ·pre televíziu, nesn:ú 
ich 1lpr-avy zasahovať až do podstaty po
v-odného umeleckého zámeru - napr. na
hradzovať r ecitativy zmeneným hovore
ným textom. Takýto prípad poznám z uve
denia Mozartovho Dona Giovenniho na 
jed<nom salzburskom festivale, kde bola 
táto ·opera poňatá ako mus;ca~. Z uve.de
ných !PľíkLadov vyplýva po~cem~- - p~o
dzene len všeobecné, ake moze Jedme 
dávať -teória praxi: podmienkou životnosti 
operného dedičstva, ktoré _by ~lo SoO_ zre
teľom na publicitu telev1z1e tste škoda 
pustiť dolu vodou - je ,pred·ovšetkým 
vhodný výber opier. Podľa , zásady, a~y 
p.redpoklad televlzne vhodneho, n:enema 
priesroru a jeho tempa b?l d.any uz .v sa
motnej hudbe aby sa dtvák nenudil, no 
ani hudba neodsunovala na vedľajšiu koľaj. 

Tak ako na javisku •aj v televizii sa 
mení herecká stránka ;pevákovho .prejavu. 
Hov-orili sme už o tom, že obrazový strih, 
jeho zmeny a-tď. musira vychádzať z hudby 
a byť s ňou tesne späté. Práve tak st 
vyžadujú výrazové a tempové preme~y 
v hudob!'lJOm prúde (nielen celkove v deJI) 
aj príslušnú tempovú diferencovanosť _ _v po
hybovej a mimickej _ h~eckej ~kcu .. Tu 
nám nejde len o bezny herecky preJ~v. 
-ktorý má ťažisko prevažne v speve a v zá
kl-adnom rozohrat! deja. Každý detail spe
vák-ovho ~preja-vu musi byť pred objektí
vom kamery vi.azaný s t~mpovými preme-

Jill-Pilka • 
• 
• 
• 
• 
• 

Piate koleso 
PRI FILME 

Nemám na mysli zhudobnenie filmu. ale zdanlivo okrrajový probl-ém: filmové 
zachY'tenie interpretácie hudobnej skladby. K tomuto odboru sa fdlm nie veľmi 
-často obracal. No situácia s a zmenila, keď sa ukázala možnosť uplatniť ,.kon-
-cer tné" filmy v televízii, či už ako drobn-é vložky programu typu Melódie sveta'. 
.alebo ·aloo ceié hudobné pogramy zložené z filmov. 

Kedysi sa dlho uvažovalo a neraz sa znova a znova uvažuje nad základnou 
otázkou - vzťah hudby a obrazu. Pret<:lže uvažovanie vždy vychádza z tých 
istých bodov a vždy má rovnaké námietky i fakty na obranu, bolo by zby
točné oživovať diskusiu, kde jedni' s ú húževnato za spojenie hudby s obrazom, 
a druhí proti. Prax svedčí nes.porne o tom. že vhodne spracovaný obrnzový 
·sprievod hudby môže divákovi i poslucháčovi pomôcť, že je vítaný. Napokon 
.aj. ohlas hudobných filmov v obchodnom hudobn0m svete, vyro~ných p re
važne čs. televíziou, je dôkazom záujmu a účelnos•ti spojenia hudby a obrazu. 
Podrobnejšiu úvahu na túto tému treba prenechať estetickej štúdii, treba však 
,pripomenúť živelné overenie užitočnosti tejto symbiózy. 

Filmové spr-acov>anie hudobnej skladby má niekoľko možnos tí a nielroľko .. 
-druhov, a to nielen u~eleckých, ale aj výr obnotechnických. Jednou z nich sú 
.filmy, ktor é zachytávajú iba vys túJ)Bnie interpreta, sú akýmsi svedectvom 
o skladbe a jej podaní, teda v podstate obdobné ako skutočný koncert. V te
levízii sa takéto filmy volajú štúdiové _vystúpenia koncertných umelcov. Tieto 
snímky sú vyrobené rýchlo (za pol dňa asi 10 min.), s niekoľkými dopln kami 
.na scéne, s dôrazom na hrajúce osoby, svietenie zodpovedajúce atmosfére 
.skladby a na harmóniu strihu s hudbou. Celkom iné podmienky majú vo výrobe 
tzv. umeleck·é hudobn-é filmy, kde sa l O minút môže robiť hoci týžjeň, kde 
je režisérov-a f;antázia celkom slobodná a môže si voliť hocakú cestu spraco
vania. J ednou z možností je úplné opustenie interpreta, obraz je voľnou fan
táziou, k t orou chce režisér alebo prebudiť predstavivosť poslucháča, alebo 
vytV'Oriť symbol, porovnanie, adekvátnu asociačnú reťaz k hudbe, no vnútorne 

nami hudobného prúdu. P ri ~rý-chlej, živej 
hudbe by normálny spevác-ky p rejav, ako 
:sme naňho dnes navyknutí z javi&k.a, pô
'Sobil 6ažkopádne. Pamätám s-a na jedno 
vysielanie Predanej nevesty z nemeckej 
televízie (s play-bac~om a dubbovaním 
.spevákov hercami), ktoré bo-lo výboa:né, 
no herecké prejavy boli aspoň dvakrát ·tak 
rýchlejšie a ľahšie, ako ich poznám z ja
viska. V televízii sa ted.a stupňuJe princíp 
dramatičnosti a pravdivost i hercovho ·pre
javu až k požiadavke úplne vychádzať 
z hudby, z hudobného výrazu a jeho :rytmu 
v každom ok-amihu. 
Veľa zaujimavých možnos-tí a podnetov 

_prináša do vývoja opery televízia . A zhod-

ne 5 našou dobou, j e j reálnym pohľa-dom 
rua svet , aj možnosť vybr,ať z o~ery jad;ro 
toho životného, reálneho, čo nachádza svoj 
výr-az v hudbe. Nevšedná mož'nosť .pre 
.hudbu! Nestálo by t·o našim dramaturgom 
a :režisérom za :z,amyslenie - popri všet
kých rprotiargumentoch a problémoch? Po
dľa toho, a~o sa v t elevízii upustilo od 
vys iel.a.nia opier, Je zrejmé, že sa na všet
ky otázky našla tá najjednoduchšia a naj
pohodlnejšia "od,poveď": di.vák operu ne
chce, tak mu ju dávajme čo najmenej . 
Obdobne s ·ostatnou vážnou hudbou sa 
postupne stala čiernou ovcou televíz-nych 
•programQV. 

Nad'a Hrčková 
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od nej nezávislú. Lenže táto snaha sa ľahko môže zvrhnúť na serlál "krásnych'" •. 
avšak celkom nezávislých obrázkov, pričom môže mať aj vrcholný umelecký
výs.Jedok, ako to dowazuje napr. film r ežiséra P. Weigl:a: Koncert z diela 
P. J. VejV'anovs-kého. Iná možnosť je vrátiť sa opäť k in terpretovi, k obrazovej 
štúdii o jeho psychológii. Film môže odhaliť myšlienkove zázemie hrajúceho. 
jeho asociácie, znalos ti, prostredie jeho prípravy atď. Touto cestou šiel P. Blu
menfeld, keď nakrútil s J. Panenkom film Ježkova klavírna s on áta. Kdesi. 
medzi všetkými týmito cestami stojí snaha vytvoriť obrazové atmosféry zod
povedajúce skladbe bez toho, že by sa opustil obraz interpreta, pričom film 
nie je závislý od reality hrajúcich, od logiky hudobného výkonu. N.ekedy 
vytvára asociáciu obrazov voľne sa primyk1ajúcich k hudbe, ino-kedy sa zachytí 
podstatného detailu (ruky dirigenta), potom zase svetlom a spracovaním 
obrazu (potlačenie prostredia) dosiahne viac než obrazovou fantáziou a n~ 
hudobnými motívmi. Týmto spôsobom sú robené filmy Ewalda Schorma napr. 
Adagio z dychovej seren3.dy W. A. Mozarta alebo Elégia Jozefa Su~. Zdalo by 
sa, že uvedenými spôsobmi sú vyčerpané všetky možnosti, lebo základná je 
asi trojaká cesta: zachytenie interpreta; voľná obrazová asociácia nezávdslá od 
interpreta a potom kombinácia obidvoch spôsobov. No mys·lím sd, že je tli 
ešte veľa nevyriešených možností. 

Tak napríklad do tejto oblasti ešte nepreniklo úsilie ciném 9. verité. 2íachyteni~ 
reálneho koncertného prostredia nielen ako dokumentu, · ale ako umenie odhaliť 
vnútorné napätie koncertného počúvania. Divák ako objekt pre fHm, po5lucháč
ako nositeľ zážitku je pre film ešte neznámy. Rovnako o psychológ-ii interpreta 
toho môžeme vidieť ešte málo. Napríklad nie je zvládnutý problém improvizácie, 
p roblém tvorivej roly virtuóza. Pokúsil sa o to len Nim P. Weigl.a Fantázda 
zo živo'ta umelca, ·ktorý zachytáva baletnú improvizáciu a stavia ju do kontrastu. 
s architektúrou. Ani vzťah hudby a maľby (obrazu) n ie je dosiaľ vyuhtý; 
dával by dosť možností najmä v oblasti nových hudobných smerov. Citeľný ne 
dostatok je v oblasti historických filmov, ktoré by ožiV'ili a r ekonš truovali nie
len s~ladby alebo pohľady do života autorov (ako výborný slovens1ký televízny· 
f ilm Stítníoky objav), ale a j hudobný život, koncer tnú prax, ktoré by oživili his
totioké priestory dobovou hudbou. To všetko sú možno5ti dosiaľ pr akticky 
nevyužité a aj v tomto krátkom náznaku načrtnu té len zbežne. Veď napadwn sa- 
motné snímky z koncertného vystúpenia rôznych umelcov by maLi byť samo
zrejmcsťou už len z dokumentárneho hľadiska. Musíme si uvedomiť, že nebyť: 
televízie, nebol by na filme zachytený napr. Ivan Moravec, Zuzana Ružičková,_ 
Jozef Suk, Smetanovo oa Vlachovo kvarteto - proste umelci svetového formátu. 
Neskoro by bolo po rokoch rekonštruovať niečo z drobných žurn:aliS<tickych 
torz. alebo fotografií . 

Problémom hlbšieho záujmu o hudobné filmy tohto druhu je nevzdelanosť 
obchodných m 'est a tiež všade pr·esakujúca nedôvera k vážnej hudbe, ktorá sa 
objavuje niekedy aj u režisérov. Pri dobrej práoi mohli by podobné fHmy byť 
výborným obchodným artiklom, za predpokladu, že by sa príslu~né miesta 
naučili rozoznávať hodnotu hudby. Pri stále rastúcom počte televíznych staníc 
a vy\Sielacích hodín na celom svete netreba mať obavy, že by sa ÚJSilie v rtejt o
bblas ti nezhodno tilo aj finančne. 

Nazdávam sa, že v budúcnosti nebude môcť ani film, ani · televízia opomenúť
zachytenie hudobnej skla dby a hudobného výkonu film om. Stále stúp1iúoi 
význam konzumovanta obrazu (v televízii) bude čoraz silne j šie vnucovať otázku 
hudby a obrazu, takže sa bez hudobných filmov nez;aobíde. Treba len . pripo
menúť, že tvoriví pracovníci, najmä filmoví, by si ma li premyslieť túto atázku 
á Z~avčasu "nabrať dych". J i i' í Pil k a 

Suchoňova Krútňava v SD Košice Foto: O. Béreš ~ 
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Umelecká 
realizácia 
v hudobnom 
vysielaní 
rozhlasu 
• 
MARO!!i VAJDIČKA 

• 
V počiatkoch vysielania rozhlasu hudba 

bola len jednou z atrakci!. Neskôr so zdo
konaľovaním vysielačov a prijímačov me
nili sa i možnosti hudby. Bratislavská sta
nica začala vysielať v čase (1. X. 1926), 
keď sa už vysielanie hudby stalo každo
dennou nutnosťou. V prvých rokoch to 
b ola výlučne živá hudba - hudba inter
pretovaná priamo do vysielania. Neskôr 
živé vysielanie začalo ustupovať gramo
platni. Zavedenie magnet ofónu .spôsobilo 
zásadnú zmenu. V poslednom desaťročí sa 
95 % hudby výsiela z mg záznamu. Roz
hlas v Bratislave má dnes vyše 25 000 hu
·dobných s nímok na m g pásoch. Väčšina 
.snímok bola realizovaná vo vlastných š tú
diách , časť bola získaná výmenou s na
šimi i zahraničnými stanicami. Okrem vy
sielacieho fondu má rozhlas i obsiahly do
kumentačný fond. Na dokumentačnom 
fonde je napríklad do sedem tisíc minút 
autentického hudobného folklóru. Rozhlas 
má i najväčšiu diskotéku na Slovensku, je 
v nej 30 000 gramo.platni, z toho vyše 7000 
d lhot rvajúcich. Rovnako i r ozhlasový hu
d obný archív je najväčším hudobným ar
·ch!vom na Slovensku, sú to stovky cenných 
rukopisov slovenských autorov. Z nutnosti 
denne vysielať vyplynula nutnosť denne 
realizovať nové snímky. Dnes neexistuje 
žáner a t yp hudby, ktorý by nebol zastú
pený vo fonotéke rozhlasu, od autentic
kého folklóru, cez jazz, exotickú hudbu, 
operu až po elektronickú hudbu. Už vo 
svojich počiatkoch rozhlas angažoval vý- · 
konných umelcov-hudobníkov, . ktorých po
vinnosťou bolo splňať požiadavky vysiela
nia. Pri realizácii hudobných snímok dnes 

rozhlas pracuje s internými i s ext erný
m i t elesami. Interné telesá sú: Symfonic
ký orchester čs. rozhlasu v Br atislave, 
Košický rozhlasový orchester, Tanečný 
orchester čs. rozhlasu v Bratislave a Ľu
dová hudba čs. rozhlasu. Popri t ýchto stá
lych telesách si potreby programu vyžia
dali vytvorenie externých telies, v ktor ých 
- hoci vznikli na pôde rozhlasu a sú pria
mo závislé od rozhlasovej d:ramaturgie, 
účinkujú externí hudobníci a . speváci. Ta
kýmito sú napríklad Komorný orchester, 
Sláčikový orchester, Súbor ĽUT čs. roz
hlasu v Bratislave, Detský sbor bratislav
ského rozhlasu. Rozhlas zamestnáva pia
tich externých dirigentov a spolupracuje 
s desiatkou externých dirigentov i sólistov. 
Okrem spomenutých telies, ktorých drama
turgiu vytvára rozhlas, nahráva v rozhlase 
celá plejáda externých telies, počnúc Slo
venskou filharmOniou a rôznymi tanečnými 
skupinami končiac. S týmito rozhlas pra
cuje buď formou objednávky, alebo for
mou výberu z ich repertoáru. šii·oká pale
ta činnosti si vyžaduje ce.!é štáby špecia
listov. Za dramaturgiu jednotlivých žán
rových oblast í zo~povedajú príslušné re
dakcie. Dnes je hlavná redakcia hudobného 
vysielania r ozdelená do štyroch redakcii 
a) Redakcia veľkých foriem zodpovedá za 

dramaturgiu symfonickej, komornej a 
opernej tvorby. . 

b) Redakcia malých foriem zodpovedá za 
nahrávanie jazzu, tanečnej hudby, zá
bavnej hudby, operety a za scénické 
hudby k hrám. · · 

c) Redakcia ľudovej hudobnej tvorby rea
lizuje nahrávky autentického folklóru, 
ľudových súborov a všetkých foriem 
spracovania ľudovej piesne. 

d) Redakcia zahraničnej hudby uskutoč
ňuje nahrávanie s cudzími telesami a 
sólistami v spolupráci s jednotlivými 
žánrovými redakciami. Organizuje aj 
výmenu zvukových snímok so zahra
ničnými stanicami. 

Kým za výber int erpr étov a skladieb 
zodpovedajú príslušné redakcie (u inter
ných telies v spolupráci s dirigentom), do 
realizačného procesu významne zasahujú 
aj lektori a hudobnl r ežiséri. Každá sklad
ba nahraná v rozhlase musí prejsť lekto
rovaním. HRHV má troch lektorov: lekto
ra pre malé formy, lektora pre veľké for
my a lektora pre t exty. Hudobný režisér 
zodpovedá za konečnú r ealizáciu snímky,. 
dbá o ·t echnickú a umeleckú kvalitu na .. 
brávky. Novonahrané snímky, ktoré re-

. žisér prijal. sa kolekt ívne hodnotia v jed
notlivých redakciách. Tieto redakcie roz
hodnú o ich zaradení do trvalého fondu. 

Umelecká realizácia to ·nie je len výkon 
umelca. Je to celý komplex súvislostí, 
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Otvoren ý list 
V 38. člsle Kultúrneho života kritizoval Ivan Parík vedúcich pracovnikov hudobného 

vysielania čs. rozhlasu v Bratislave za programovú náplň koncertov jeho symfonic
kého orchestra na zájazde v Taliansku a za neúčasť druhého dirigenta Bystrlka Re
žuchu na tomto turné. Odvtedy prešli už 2 mesiace a kritizovaní stále dlhujú odpoveď 
- ak, pravda,nechceme za odpovede považovať interview-monológ L. Čížka (vedúceho 
redakcie veľkých foriem) s dr. O. Trhlikom (šéf orchestra) v Pravde dňa 21. sep
tembra, ktorý je len koloratúrnou variáciou článku v Rozhlase a televízii (v ňom sa 
však o slovenských skladbách v repertoári t alianskeho zájazdu nič nepíše ..:... zrejme 
bol pripravený do tlače pred Parlkovým článkom), ako aj vo Večerniku (oba vyšli 
niekoľko dni pred odchodom r ozhlasového orchestra). V tomto interview sa dr. Trhl!k 
snaží n epriamo polemizovať s Ivanom Parikom, jeho výroky sa však vzájomne p opierajú. 
Dr. Trhlik napr. tvrdi, že repertoár ovplyvnili požiadavky usporiadáteľov, zároveň však 
priznáva, že dodatočne zaradil niektoré iné skladby. Pýtam sa: Ako je možné, že na 
slovenskú hudbu sa v pôvodnom programe úplne zabudlo? Veď Moyzesovi Jánošíkovi 
chlapci a Cikkerova Talianska baletná hudba z opery J uro Jánošik (zaradená ako 
prídavok, ktorý sa mohol, ale nemusel hrať) boli zjavne do r epertoáru "kooptované" 
až po intervencii vedúoich predstaviteľov Sväzu s lovenských skladateľov. Prečo po
tom bolo zrazu možné meniť repertoár? Ako to, že pracovníci čs. rozhlasu ne pokladali 
za svoju povinnosť umožni{ t alianskemu publiku zoznámiť sa s repr ezent atívnymi 
dielami slovenských skladateľov, najmä keď ich rozhlasový orchester veľmi kvalitne 
hrá?!? Pri záujme a dobrej vôli oboch strán by to určite bolo možné. Lež iniciat!va 
v tomto smer~ mala vychádzať z Bratislavy! Aby som bol konkrétny: keď na festivale 
duchovnej hudby v Perugii zaznelo Dessauovo Requiem za Lumumbu, n emohol tam 
zaznieť napr. suchoňov :Zalm zeme podkarpatskej, a lebo Cikkerove Meditácie na 

ktoré ovplyvňujú jej úroveň. Nemalú úlo
hu hrá technická časť umeleckej reali
zácie. Kvalitná snímka závisí od akustiky 
štúdia, od kvality mikrofónov, od kvality 
materiálu, na ktorý sa snlma a, samozrej
me, od zručnosti zvukového technika. Roz
hlasová nahrávka má tiež svoj zvukovy 
ideál, určujú ho najúspešnejšie snímky 
v medzinárodnom zmysle. Napriklad naša 
stanica je značne ovplyvňovaná t echnickou 
úrovňou vysielania Viedne. V Br atislave 
sú dve štúdiá, v ktorých sa dá snímať 
hudba. Nahrávacie zariadenie je inštalo
vané i v Koncertnej sieni SF v Redute. 
Rozhlas je schopný realizovať nahráva
nie v každej akusticky vhodnej miest
nosti. Nahrávanie mimo sidla stanice sa 
realizuje prostredníctvom tzv. prenosných 
vozov, technicky menej náročné snímky 
i pomocou prenosných magnetofónov (folk
lór). Bratislavský rozhlas ako jeden z pr
vých v republike zriadil fonosyntetické 
pracovisko, v ktorom sa okrem náročných 
zvukových efektov dá realizovať i elektro
nická hudba. 
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Ak možno hovoriť o gramofónovom a 
filmovom priemysle, tak v rozhlase dochá
dza k akejsi veľkovýrobe hudby. Snímky 
zhotovené v bratislavských štúdiách vy
sielajú všetky stanice republiky a desiat
ky zahraničných r ozhlasov. Okrem toho 
rozhlas m á dohodu o výmene snímok so 
štátnym hudobným vydavateľstvom a 
s čs. t eleviziou. Keďže tieto inštitúcie ne
majú v Bratislave svoje štúdiá na nahrá
hudobného vysielania rozhlasu . 
vanie -hudby, väčšina snímok týchto inšti
t úcií sa nahráva v rozhlasových štúdiách. 
V mnohom ohľade tieto inštitúcie vychá
dzajú z dramaturgie umeleckej realizácie 
Úroveň umeleckej r ealizácie v hudob

nom vysielani rozhlasu určuje viacej či
niteľov. Sú to najmä: 
a) úroveň hudobného života v Bratislave 

(resp. na Slovensku), alebo "hudobné 
zázemie". Keďže Bratislava neuživí toľ
k o hudobníkov ako napríklad Praha ale
bo Viedeň, je tu menši výber, a to má 
vplyv i na celkový interpretačný prie
meľ, 

bratislavskému rozhlasu 
Schťítzovu tému? Alebo azda pracovníci bratislavského r ozhlasu 
budú hrať nejaké iné telesá? !? čakajú, že ich tam 

Dr. Trhlík ďalej tvrdil, že ťažiskom talianskeho záJ'azdu bolo t- · · 
V á 'T - k · vys upeme v Perugii 

z pa l vsa vymenoval ešte osem miest, kde bratislavský rozhlasový or h t · · · 
stupoval : Florencia , Terni, Rím Neapol Regio Emili M'l F c es er vy-- ·;n ' • a, I ano, errara Parma Tam 
uz, zreJ e, nebolo nutné hrať duchovnú hudbu - ~ b lášť . ' · 
uplatniť súčasná s lovenská hu dba. Nestačí totiž pr ~ :~ ť tam bhy sa bola mohla 
tvor bu len dom ( e v za a na rávať slovenskú 

. a v tom má Symfonický orchester čs. rozhlasu v Bratislav 
prlmi át),ahale -:-čf keď sa naskytne príležitosť (a tou taliansky zájazd roz:o:~:P~~nle) 
- v z ran1 . 

Najčudnej~ie v.šak je, že L. Čfžek - a pretp i dr. o. Trhlik _ ú . ·-; 
skutočnosť, ze dirigent Bystrlk Režucha nedostal m - ť plne obis-el 
Medzinárodná povesť dr Václava Srn t'čk . oznos v Taliansku vystupovať. 
ských rozhlasových prac~vníkov vyvol:v: d~. Je nepopierat~ľn~, ~le ?o~toj bratislav
umelca ktory' má b v - Jem nespravodhveJ disknmmácie mladého 

• za se ou uz rad vyrazných ús h o · h · 
šie svedčí že mu Já C'kk . . p ec ov. Je o kvalitách najvýraznej-

• n l er zvenl premiéru svojho najno š' h ď 1 ( 
jeho svetová premiéra uskutočniť v Taliansku? '? v_ Ie o _Ie a nemohla sa 
asi nestačí. Opäť sa žiaľ uká l v 'k .' .. ~- Pre bratislavsky r ozhlas to však 

• • za o, ze n r to me Je u nás prorokom. 

Zdá sa, neodpovedať priamo - a lebo neodpovedať vôbe --

~:e:"~~~~~~ :~adici~u ve~úcich pracovník~v bratislavskéh: -~o;:la~~~r~:;n:št:tá~~: 
rokom! Al~bo s~o::da O:o~~:~:~j!e~a F~!ti~a o diletantizme, napísaný viac než pred 

• e m came znamená: "víťazstvo je naše"?!? 

b) r<;>zsa~ a zameranie umeleckej realizá
Cie su pods.tatne orvplyvňované štTuktú
rou_ hudobného programu. V zásade ne
mo~no nahrávať to, čo sa neuplatnl vo 
vysielaní. Na kvantitu (a tým aj na 
kva!itu) snímok toho-ktorého žánr u 
vplyva_ rozsa~ minutáže, ktorý má žá
ner v strukture vysielania, 

c) úroveň poslucháča. To je vel'mi pálčivý 
.problém, žiaľ, zatiaľ neexistuje na Slo
vensku seriózny výskum poslucháča hu
dobného vysielania, 

d) úroveň pr acovníkov hudobného vysie
lania. 

Sa!llotný rozhlas sa snaží podnecovať 
tv~r1v~ schopnosti svojich pracovnikov. 
ExJstuJ_e Rozhlasová žatva, v ktorej sa 
hodnoha najúspešnejšie snímky z ume
leckého hľadiska. Rovnako existuje a' 
T~ch~1J;ká ž~tva, ktorá zase hodnoti tech~ 
mcku uroven umeleckej realizácie, 

~ poľutovanín{ možno konštatovať: na-· 
pnek tomu, že rozhlas počúva denne de-

IGOR VAJDA 

saťtisice ba stotisíce poslucháčov (a tak 
~~ rozhlas stal hegemónom v hudobnom 
ZIVo~e), zá~je~ odbornej kritiky 0 ume
le~k_u r eahzácm hudobného vysielania je 
m1mmálny. K ozdraveniu vžťahov ·medzi 
poslucháčom, hudobným životom a rozhla
so~ . by mohol rozhodujúcim spôsobom 
pnspreť stály záujem našich kultúrnych 
casoplsov a kultúrnych rubrík denníkov. 
Rozhlas do~ť dobre nemôže organizovať 
:ecen:~ntske_ hodnotenie, ktoré sa týka 
Jeh? cmnostr. Záujem o umeleckú r eali
záciU ~udo~ného . ':YSielania by mali mať 
predov~etkym . knt.lcl, ktorí pohotovo in
!orm~ju ve!eJnost o každom koncerte, 
l keď !:o poculo iba nieko!'ko desiatok po
~Iuchácov. Pravda, nenamýšľam si že po
c~t poslucháčov určuje kvalitu, do~ial' som 
v~ak nemal česť poznať hudobného kri
tika, ktor_ý by mal snahu preniknúť do 
problematiky umeleckej realizácie rozhla
su. Možno má na tom svoj podiel i Slo
venská hudba. Bolo by na čase zamyslieť 
sa nad tým a konať ! 

Maroš Vajdičk!l 
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O VE N ORDWALL 

Niekofko poznámok k súčasne i tvorbe · 
V pozdnej tvorbe L Stravinského pred

stavujú Mouvements kľúčové dielo. Sú 
·skladateľovým prvým seriälnym dielom 
·(vznikli v rokoch 1958- 59) bez akých
koľvek kvintakordälnych vzťahov. Napriek 
svojmu zdanlivému webernovskému cha
rakteru i napriek členeniu jeho hudobného 
m ateriálu do samostatných úsekov na
-chádzame v ňom viac schonbergovských 
ako webernovských čŕt. Intenzlvne využi
tie met ódy totálnej organizácie hudob
ného materiálu ho nezaujíma do takej 
miery ako harmonicko- melodickä . štruktú
r a rovnováha zvukovej farby a hustota 
zv,uku alebo (ako práve v tejto skladbe) 

rytmus. 
Tieto rozdiely medzi St ravinským a We 

·bernom sa ešte viac prejavujú v jeho 
nasledujúcom väčšom a závažnom diele 
A Sermon , A Narrative an d A Prayer (ak 
neberieme do úvahy Monumentums, jeho 
" inštrumentá lnu aplikáciu" Gesualdovho 
madrigalového štýlu, ktorý je oveľa prí
buznejší s Webernovým Bachovským Ri
.cercarom ako jeho Känonické variácie z r. 
.1955-56). Kým r ytmické novotvary boli 
,najnápadnejšou príznačnou črtou Mouve
:ments, v tomto diele hľadal Stravinskij 
melodické možnosti uplatnenia novej se

~ ~iálnej reči. Stredná časť tohto diela -
:htozivé rozprávanie o ukameňovan! sv. 
š tefana - bola vyhlásená za návrat k dra
'matickej expresii, ktorá jeho hudbe dlhé 
·roky chýbala. Nech je akokoľvek: dra
matická intenzita však určite nechýba ani 
Agonovi ani strednej časti jeho In me
ffi"oriam Dylan Thomas, tomuto úpenli
vému zhudobneniu básnikovej vety "Do 
.not !JlO gentle into t hat good night"' pre 
tenor a sláčikové kvarteto. Avšak erup
.cia v závere Narradve je takmer uniká
tom, a to nielen v jeho pozdných die lach. 
Táto časť najzreteľnej šie pripomína Poto
.pu, Stravinského pokus o celkom nové 
prostredie t elevíznej baletnej opery a prvé 
preskúmanie jej možností. 

IGORA STRAVINSKÉHO 
Sermon "budeme zachránenl ..nádejou" 

na text sv. Pavla vykazuje podobnosti 
s krátkym Anthem z nasledujúceho roku, 
komponovaným v chorálovom štýle s po
m erne jednoduchým formovým rozvrhom, 
ktorý aj tu drsne pripomína responzoriäl
ne A- B-C- B. Jeho inštrumen tálny úvod 
(popri medzihre podobného charakteru) 
demonštruje prostým spôsobom tri druhy 
štruktúry radu (z transponovaného obrat u 
raka len úsek, alebo skôr skrátenú for
mu), ktoré pri dôkladnejšom pozorovaní 
prestanú být takými prostými. Z hľadiska 
výrazového pripomína úseky Mouvements. 

Täto hudba vyvoláva pocit akejsi "kvad
ratúry u zavretého kruhu" - je tak doko
nale uspokoj ivá a v svojich dôsledkoch 
bohatá. Zdanlivo zostäva jednoduchá, tak
že slovný popis sa stáva takmer bezvýz
namným. Robert Craft poznam enal, že 
pokus o popis hudobnej št ruktúry krát
keho Kánonu pre sláčikové kvarteto z r. 
1959, komponovaného na pamiatku Raoula 
Dufy (a často predvädzaného spolu s Epi
tafom z toho ist ého roku ako stredná 
č,asť A-B-A formy), by si vyžiadal oveľa 
viac miesta a času ako prehranie celej 

skladby. 

,.Milý hudobný konmentät or, čože m ô
žete povedať o modulácii alebo o pláne 
harmonickej štruktúry a och význame?" 
To je Stravinského komentár k väčšinou 
neuspokojivým snahäm teoretikov. Cieľom 
môže byť odhalenie intelktuälnej štruk
turálnej podstaty, ktorä je sama osebe 
zriedkavo kräsna. Táto je však znejúcim 
zvukom vyjadrená tak dokonale, že ana
lýza môže poskytnúť len neúplný a ne
.dokonalý obraz o nej. A človek sa zdräha 
dotknúť S'a je j magičnosti svojimi neohra
banými prstami. 

Najpochopiteľnejším nesením problému 
by bolo prehranie a počúvanie hudby. "Môj 
postoj len dokazuje, že nie som ,intelek
tuálny' ", hovori St ravinskij. "Pre to prob
lémy t eoretického výkladu nie sú pre 
mňa zaujímavé'' .. 

"Výkla d" sa očakáva u každého nové
ho die la, môže však byť veľmi rozdielneho 
charakter u. Moment, na ktorý rozhodne 
treba poukázať, je štýlová jednota Stra
vinského'tvorby. Dokazuje ju opäť v ob
dobí, keď ďaleko prekroč il slohové hra
nice väčšiny svojich mladých k olegov 
(ktorí už považujú slovo "ser iälny" za 
pejorativne). Toto vysvetliť nie je však 
teraz našou úlohou; t ento problém bol 
dostatočne ilustrovaný mnohými štúdia
mi z posledných rokov takže mýtus 
o Stravinskom - "chameleónovi" sa na 
šťastie rozplynul. 

Viac spoločného, ako s a predpokladá, 
má Stravinskij so Schonber gom. "Spájalo 
nás spoločné vyh nanstvo do rovnako cud
zej kultúry, v ktore] sme napísali niektoré 
z našich najlepších diel (jeho štvrté 
kvarteto, môj Abrahám a Izák) a v kto
rom sa naše diela hrajú eš,te stále omnoho 
menej ako v Európe, ktorá nás vyhnala," 
píše Stravinskij v svojom "výpočte" pa
ralelizmov medzi sebou a Schonbergom. 
Niektoré z ďalších jeho úvah nie sú pre 
nás menej zaujímavé : 

"Každý z nás, na rozdiel od pozdného 
Weberna, ktorého konečným cieľom bol 
analyzovaný a delikátny zvUJk, komponoval 
s konvenčnými, tradičným zvukom." 

Dalej: "Pre näs oboch je rad tema
tický materiál a oveľa menej_ n ás zaují
ma konštrukcia radu sama osebe (ako to 
bolo v prípade Weberna)". 

Podobne ako Stravinskij, aj Schonberg 
bol hlboko nábožensky založený . skiada
teľ - je to pravda a je to príznačné. 
Ale tu sa končia podobnosti. Schonberg 
nikdy nenapísal hudbu pre bohoslužby, 
ako ani jedno z jeho diel n emožno nazvať 
charakterove skutočne nábožným, dokonca 
ani Moderné žalmy, jeho posledné ne
dok.ončené dielo. Schonbergovo m yslenie 

bolo naplnené náboženskými problémami, 
ale jeho hudba odráža skôr Jakubov boj 
ako jeho vieru. V tomto sa Stravinskij 
zdá jeho opakom a jeho hudba je možno 
jediným príkladom ozajst ného nábožen
ského umenia súčasnosti, ktoré má para
lelu iba v Bachovej hudbe. -

Podobenstvo Osudu zhýralca je t akisto 
náboženskou drámou ako je ňou i bib
lická alegór ia Potopy, svetská Cantata 
(hoci len čiastočne) , niemenej ako Can
ticum sacrum, Threni alebo Abrahám 
a Izák. Pripomeňme si aj hymnické zä
very mnohých jeho svetských diel (Ebony 
Concerto, Quatre pieces ä la norvégien~e, 
Sym phonie in C) . Netreba sa zmieňovať 

o rozšírených dimenziách týchto diel, a le 
chcem upozorniť na náhle zastavenie po
hybu zvuku v Stravinského pozdnej tvor
be. V záveroch týchto diel sa jeho hudba 
stala prísnou a tichou; hektická vitalita 
Bartókových záverečných častí nemá ob
doby v Stravinského poslednej tvorbe. Je 
pr~načné, že Stravinskij hovori už v prl
pade Petrušku, že každému vnimavému 
hudobnlkovi musi byť jasn é vyvrcholenie 
v posledných taktoch tohto diela. (V tom
to prípade sa zmýlil aj Ravel, keď od
porúčal Stravinskému, aby zakončil dielo 
na vrchole prekypujúcej s cény na t rhu). 

Napriek zdanlivej rituálnosti mnohých 
Stravinského posledných diel sú nám tieto 
možno bližšie než akákoľvek inä hudba 
práve svojou úprimnosťou, humanizmom, 
morálnou očistou a väžnosťou univerzäl
nych problémov ľudstva. Vanie z nich 
pokoj a útecha, nie však sentime.ntáľnosL 

Akoby volali po všeobecnom zblíženf pred 
hrozbou blížiacej sa noci : človek sa mô
že stať hračkou osudu a nie je vinný za 
z lo, musi sa však oň deliť, znášať ho a · 
napokon ho odčiniť. 

Toto sú ús tredné myšlienky Oidipa a 
Osudu zhýralca - týchto dvoch vrchol
n ých Stravinského diel - ktoré možno 
pozorovať vo veľkej väčšine jeho 'hudby. 
Skromný Prayer a nasledujúci krutý Nar
rative sú toho prikladmi. 

Ove Nordwa l l 
Pre ložila: A. Aichová 
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20 ROKOV 
slovenskej hudobnej tvorby 

V DISKUSII V1957 
1965 

Uverejňujeme posledný záznam z cyklu diskusií o dvadsaťročnom vývoji slovenskej 
hudby. 

Redakcia sa snažila v priebehu celého seriálu podať verejnosti čo možno najvýstiž-
nejší a najvernejší obraz o názoroch jednotlivých predstaviteľov slovenskej hudby 
na zložité otázky uplynulého obdobia tak, ako sa v týchto diskusiách prejavili. Tešilo 
nás uveréjňovať pozoruhodné podnety diskutujúcich, ako i stanoviská živých 
pamätníkov obdobia, o ktorom sa dnes vo väčšine iba teoretizuje . Najviac nás 
však tešila otvorená polemická atmosféra, v ktorej sa diskutovalo, ako i poznanie, že 
v otvorenej, priamej, hoci i ostrej diskusii vznikne oveľa menej nepríjemných nedo
rozumení a trecích plôch ako v kuloárových klebetách, ktoré stále zbytočne zneprí
jemňujú a komplikujú atmosféru slovenského hudobného života. Dúfame, že uverejne
ním výťahov diskusií sa nám podarilo aspoň čiastočne uviesť na pravú mieru ich 
rôzne ,.interpretácie" z ús t tých, ktorí sa stále vyžívajú v inšpirovaní roztržiek medzi 
jednotlivcami, "klikami" či "generáciami". V priebehu uverejňovania materiálov sme sa 

·stretli s pokusmi dodatočne sa zbaviť zodpovednosti za vyslovené názory tým, že vraj 
redakcia tendenčne skresľovala obsah diskusných príspevkov. Redakcia je však ochot
ná dať k dispozícii magnetofónové záznamy diskusií a previesť podrobnú konfrontá
ciu m ateriálu. Do tých čias nemôže brať podobné hlasy s takou vážnosťou, s akou 
sú vyslovované. 

Nepovažujeme túto diskusiu za definitívny a konečne platný súd o otázkach, s kto
rými sme povinní sa i naďalej zaoberať. Preto chceme rôznymi formami pokračovať 
v prehlbovaní nášho spoločného pohľadu na uplynulé obdobie a všemožne sa vyna
snažíme zúžitkovať cenné podnety z uplynule j akcie. Redakcia privíta s radosťou kaž
dý hlas a názor kohokoľvek, kto sa dotkne t ýchto pálčivých a zatiaľ iba načatých pro
l>lémov. 

MARIÁN JURÍK 

Obdobie od roku 1957 až po dnešok zahrňuje niekoľko osobitných etáp, osobitných 
dôležitých úsekov, ktoré rýchlo za sebou prinášali nové a nové pohľady na pr edchádza
júce obdobie i na tvorivú prax a ktoré by s i zaslúžili detailnejšie samostatné zhodnotenie. 
Vzhľadom na rozsiahlosť problematiky obmedzím sa len na tézovité konštatovania 
a zastavím sa len pri niektorých závažných momentoch. 

Exist encia a dôsledky XX. s j azdu KSSS a XII. sjazdu KSČ sú rozhoduj úcimi obrod
nými· momentami tak v politike a ekonomike, ako aj v oblasti umenia. Je to obdobie 
v,. slovenskej hudbe zatiaľ najvýznamnejšie, pre tože po prvý raz v jej· dejinách dochá
dza .,k výraznejšej diferenciácii š týlov hudobného myslenia vôbec, dochádza k rozma
nitosti nazer ania na funkciu umenia, revidu jú sa mnohé dogmatické, schematické 
i filozoficko-estetické n ázory, r evidujú sa ž danovovské požiadavky a pod. Tento pro
ces neprebiehal hladko, ale pomaly a postupne, m enej konzekventnej šie ako v lite 
ratúre. V podstate prebiehal mimo Sväzu, pretože na j eho pôde neboli ešte vytvorené 
také podmienky, v akých by sa nové názory mohli uplatňovať pr užnejšie, smelšie 
a oťvorenejšie. Rok 1957 bol ešt e aj z ine j s t ránky dôležitým medzníkom. V apr íli 1957 
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vznikol prvý slovenský odborný hudobný časopis Slovenská hudba, od ktorého· 
skladateha, t eor etici, kritikovia , koncertní umelci a širšia spoločnosť očakávali sku
točne :-el' a . Sp_očiatku sa nám iste všetkým . zdalo, že časopis Slovenská hudba naozaj 
vytvor1l podm 1enky pre názorové stretávanie , no keď si ho pozrieme dnes s od~stu
pom času, vidíme , že nesplnil hneď to , čo proklamoval v l. čísle v článku Naše ciele: 
.,ústrednou úlohou časopisu bude boj za rozvoj slovenskej 'hudobnej tvorby za 
revolučné a hlboko ]'udsk é umenie, pravdivo vyjadruj úce veľký zápas človeka o lepši 
svet. ,,Slovenská huba " musí neúprosne bojovať proti všetkému skostnatelému, fa
l?š~ému a n eúpr imn é mu, pr oti diletantizmu a povrchnosti, za správne chápanie socia
list iCkého realizmu a jeho pln é r ozvitie v našej tvor be. Bude bojovať za štýlovú mno
hotvárno.sť a osobitosť, za všestranné rozvit ie ta lentov . . . " 
T~nto d?brý ú:nyse_l a ~ympatický ! prepotrebný pro~ sa však neuskutočnil; ča

sopl:5 .prot1 spommanym ZJavom neboJoval, ba ani nemohol bojovať. Hneď v začiatkoch 
SVOJeJ existencie pokúsila sa sice Slovenská hudba priniesť materiál, ktorý-by vypro
vokoval ši:ši~ di~kusiu o vývojových št ýlových tendenciách v s lovenskej hudbe, ale 
dl~o bol ?Jedi?~ly a namiest o argumentov, k toré by sa pokúsili vyvrátiť jeho "omyly", 
-o?Javovah sa clanky s r etarduj úcimi, b a i spiatočnickymi tendenciami. Myslím tým na 
uz spomínaný článok Ladislava Burlasa, k tor ý hneď v 2. čísle novozaloženého časopisu 
p~ichádza s po~netnými úvahami, na jeho Myšlienky o vývoji n árodnej hudby, v kto
:ych sa ~o prvy ra~ konšt;atuj_?, "že určitý národný štýl v našej hudbe bol po určitom 
case. do~t zau~omat1zovany a ze v rámci európskom a s vetovom je súčasná slovenská 
hudba este stale konzer vatlvn a a jednostranná, stojac s ilne pod vplyvom impresioniz
mu a postimpresionizmu". Ak si dnes prelistujeme stránky prvých ročnlkov Slovenskej 
hudby, zistíme, že i napriek snahe uplatňovať závery XX. s jazdu KSSS do nášho života 
v rokoch 1957:-1?59 n eboli e_šte v~tvorené podmienky pr e "vyrovnaný boj' rozdielnych 
n ázorov. Oznaceme Burlasovych nazorov (i podobných) za revizionistické, je príznačné 
nielen pre toto obdobie (napríklad veľmi obľúbené omieľanie t zv. juhoslovanského 
revizionizmu, a pritom málo poznaného) m alo aj s~oje následky i dôsle dky. Ešte v tom 
istom roku v poslednom čisle SH (8-9. 1957) v článku "40 rokov slovenskej hudby" 
autor i Burla~ ~ MokrJ. si u~. ani z~aleka "netr úfajú" h~dnotiť štýlový vývoj siovensk.ej 
budby z poz1c1e "Myshenok ... Niet sa čomu ani divit, keď stranu pred tým v úvod
níku .čitame : " .. _.Nech znejú ka':táty . . . ! Nech znejú j adrne, jednoducho, veď takto 
7Di~ 1 r_eč robotmka.VNo nech zneJÚ mohutne, tak ako náplň, ktorou skvelé jeho podu
Jatie_ dych~. }e to rec nová, nové v nej základy, nové v nej ciele, nová tu dejín syntéza. 
Novy v neJ .: Iovek je, .i po!reby bude mať nové, nové nároky a rozlety široké. ž iada si 
nielen pesmcku pre milú , ziada s i o s voje j práci symfóniu· žiada s i osláviť družstevnú 
celinu a t úži sa pripraviť na let do .vesmíru." · ' . 

. P_OV!\ŽUj e~ za potrebné tiet o momenty spomenúť pret o, aby sme si pripomenuli tvo
:nvu atmosferu v r okoch 1957 -1959, aby sa nám markantnejšie vynorilo to, čo bolo 
pozitivne, čo si n ach ádzalo vlastné sily a dokázalo če liť pomerne dlho trvajúcim retar
dujúcim činiteľom. Veď ešte na druhom s jazde Sväzu čs. skladaterov 1959 boli sme 
s vedkami radikálneho odmietnutia samost a tného úsilia o slovo s a hlásiacej mlade j 
9e~erácie. V slovenskej časti referátu sa hovori : "Je načase, aby niektorí naši sklada
tella - a .týka .sa to hlavne niektorých najmladších, čo sotva vyšli zo školských lavíc 
- p r estal! obd1vovať mnohé nezdravé smery a smeríky zo Západu, aby nekompono
vah. hudobné r ébusy a rovnice a pr itom ešte požadovali za tvorbu takýchto diel tvo
r ivu . po~po:u Hu?o?né~o f<?ndu, ba_ d?konca a j pr esadzovanie tejto hudby do verej
no?tl. N1e ~e mo~ne suhla~1ť s taky':l.I skladbami ako napr. Karikatúry a II. klavírne 
1<vmteto IlJu ZelJenku. Svaz m usi naJSť správnu formu pre zabezpečovanie zdravého 
vývoja tohto a iných talen tovaných m ladých skladateľov." A aká to irónia osudu! Ako 
si vie osud zahr.~ť i s najlepšie myslenou radou! O vývoj tohto skladateľa i ďalších, 
nepostaral sa Svaz, ale om sami, vlastnými silami. Niekto ťažšie, niekto ľahšie. A tvor
b a, k!orá .sa ked.y~i vehemen!~e presadzovala do života, napr. v rozhlase, zostáva 
akousi kuliSou oficiálnym zález1tostiam, zostáva iba historickým dôkazom určitej vý
vojovej etapy našej hudby, neprežila čas dlhší než doba, ktorá ju podnie t ila. 

V to~to uľl~nulom obdobi v~ak ~ochádzalo a j k rozporom medzi hlásaným slovom 
:a m~dz1 .tvo_n vym pr o_cesom., Kym est e roky po XX. s jazde sa hlásali neuskutočniteľné, 
f,a Josn~ Idealy o reahzme , l ~dovosti a nedotknuteľnosti národného prejavu, v tvorbe 
viaceryc~ .~klad~ tel ov doc~adza . k novému narastaniu kvalitatívnych trendov, ku 
1<ryštalizacn profilu,. k nadvazova~IU na pre trhnut ú kontinuitu. Napr. v roku 1957 vzni
Ká Feren czyho Capn ccio pre klav1r a or chester, Kardošov Koncert pre orchester, Cik-
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kerova Dramatická fantázia, Moyzesov Husľovy koncert, Kresánková Toccata a prelú
dium pre orchester, Holoubek začína komponovať prvú operu na súčasný námet - Ro
dinu, Jurovský balet Rytierska balada. Myslímj si, že ide o die la,,.ktoré aj dnes m ôže 
me označiť vo vývoji spomínaných skladateľov za ťažiskové, tvoriace prelomový bod. 
A to je fakt veľmi pozoruhodný a veľavravný, ktorý svedčí o tom, ako málo vplývala 
oficiálna syäzová línia na vývoj slovenskej hudby. Pripomínam, že medzitým ešte tr
vali názory vyjadrované na II. sjazde skladateľov v plnej miere, ba dokonca Teodor Hir
ner klasifikuje záporne darmstadtský prázdninový kurz a svoje hodnotenie konč í slo
vami: "Dodekafonická hudba nie je umelecký smer, jej podstatou je seriálna technika. 
Preto naša hudba ako umenie širokoploché, hlboko emocionálne, nemôže sa obmedziť 
výlučne na seriálnu techniku, ktorá je. exkluzívne racionalistická a čo do svojho emo
cionálneho pôsobenia väčšinou pesimistická". Naproti tomu Kardoš k 15. výročiu SNP 
píše hrdinskú baladu, začína sa kryštalizovať jeho III. symfónia, Mqyzes prepracováva 
hájdenú kantátu Demontáž na Baladickú kantátu, Očenáš píše Rurália slovacc.a, Burlas 
Epitaf, Suchoň dokončuje Svätopluka. O výrazné s lovo sa už začína hlásiť mladá gene
rácia; ZeljenJ<:a začína pracovať na Osviečime, Kalman píše absolventský Koncert pre 
husle a orchester, Malovec píše v Prahe absolventskú prácu Predohru pre orchester 
atď. Začína sa rozširovať výrazová paleta, začína sa hovoriť o dodekafónii a serializme. 
čo nakoniec vedie Slovenskú hudbu k usporiadaniu cyklu "Konzultácie o dodekafónii". 
U jedných začínajú sa otvárať nové cesty tvorby bez straty osobitosti a národnosti, 
druhí zostávajú konzervatívni, zavretí do ulity svojho nemenného "neomylného" 
presvedčenia. Impulzy dodekafónie, skôr impulzy IL viedenskej školy v celej šírke, 
i postwebernovské tendencie , stávajú sa nie centrom pozornosti mladšej generácie, ako. 
sa to paušálne hovorieva, ale iba jedným z impulzov hudobnej matérie európskej 
avantgardy. 

No skôr, než sa dostaneme k posledným rokom, treba sa ešte zmieniť o roku 1959 
v súvislosti s 15. výročím Slovenského národného povstania. K tomuto výročiu v dô
sledku tvorivej objednávky a tvorivej súťaže vzniklo vyše 15 skladieb, z ktorých väč
šina svoju aktuálnosť dlho neprežila. Myslím si, že zvolenej tematiky sa najvýraznejšie 
a mv_e~čne najhodnotnej.šie zmocnili traja autori: Kardoš v Hrdinskej balade, Ferenczy 
vo Fmale a Burlas v Epttafe. Ostatné skladby sú príliš závislé od popisného naturaliz
mu a vonkajšej ideovosti. O nich podrobne píše dr. Donovalová v sborníku K proble
matike súčasnej ~udby z roku 1963, čo bolo prvým kritickým hodnotením tejto tvorby, 
o autoroch ktoreJ na druhej strane dr. Z. Nováček píše, že "konzervovali ideový odkaz 
Povstania pre súčasnosť i budúcnosť." 

Roku 1960 zaznela premiéra druhej Suchoňovej opery Svätopluk. Suchoň v nej 
odovzdal spoločnosti dielo, s ktorým sa dlho zapodieval a ktorým chcel vo forme 
hi~~orickej opery so širokým dosahom národného uvedomenia splatiť svoj dávny dlh. 
Svatoplukom dostala naša hudobná kultúra pendant Libuši i Borisovi Godunovovi, Hudob
ne tu Suchoň dospel, predovštkým ·v pohanskom obraze, k novej kvalite ktoru roz
víja i vo svojich posledných dielach. I keď libreto opery vyviera z roma~ticko-histo
rickej konvencie, je to dramatický účinný hudobný epos. Ba nazdávam sa, že záver 
opery, Mojmírova prisaha, patrí k najpôsobivejším m iestam s lovenskej národnej 
tvorby. Po Svätoplukovi ešte v tom istom roku zaznieva Holoubkova opera Rodina kom
ponovaná podl'a hry českého dramatika Ilju Pr achar a. žiaľ, už samotná predloha' niesla 
v sebe základné dramaturgické problémy, schematicky riešený vývoj postáv, a tak 
mo?la .málo inšpirovať i takého divadelne skúseného a hudobne eruptívneho skladateľa, 
akym Je Holoubek. Autorov príklon k Janáčkovi je tu zrejmý a nie .na škodu. úseč- ' 
no~ť motí':ov, inštrumentačná variabilita, krátke melodické útvary boli vhodnými pro
stnedkamt pre adekvátne vyjadrenie súčasného námetu. Žiaľ, v detailoch, a nie v celku. 
No predsa si treba vysoko oceniť skutočnosť, že Holoubek bol v čs. relácii prvý čo sa 
popasoval so súčasným námetom a ešte s takým, s akým sa čestne nevyrovn aia a~i dra
matická tvorba. 

Prvá polovica šesťdesiatych rokov je mimoriadne plodná na hudobnodramatickú 
tvorbu. V roku 1962 na festivale Pražská jar po prvý raz zaznela štvrtá Cikkerova 
oper~ Vzvkriesenie, ktorá tak vlastne pr edišla jeho tretie operné dielo Mr. Scr ooQe a. 
Mysl~:U· _z: by bolo pri.lieva~ím vody do mora, keby som znova opakoval domáce i · za
hr~~_tcne uspechy Vzknesema, keby som znova pripomínal, že je to jeden z najmarkant
n~,JSlch vrcholo~ sloyenskej tvorby za celých dvadsať rokov. Zbytočne by bolo havo
nt podrobne o ce!nych autoroch hudobnodramatickej tvorby, o Suchoňovi a Cikkerovi 
v tom :;n~sle, a~y úspe~h znamenajú pre našu hudobnú kultúru. Treba však azda pri
pomenut, ze obaJa auton naJmarkantnejšie dokázali, že i bez spúšťania z umeleckých 
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HUDOBNÁ VÝCHOVA 
PR[LOHA SLOVENSKEJ HUDBY 

Niekofko úvah o Orffovej hudobnovýchovnei metóde 
Jadrom snáh o · zlepšenie vyučovania hudobnej výchovy v súčasnosti je akt ivizácia 

žiakov, ktorá vzbudzuje väčší záujem o hudobné umenie a pomáha dosiahnuť lepšie 
výsledky pri osvojovaní poznatkov a návykov. 

Jednou z už vykryštalizovaných ciest, vedúcich k takejto aktivizácii v hudobno
výchovnej oblasti, je systém Karola Orffa, nemeckého skladateľa a pedagóga, ktorý 
zásady svojej metódy rozpracoval v rozsiahlom diele "Schulwerk". 

Pre konkrétnu informáciu budem sa v prvej časti článku pridržiavať poznatkov 
ziskaných na seminári o modernizácii vyučovacieho procesu v hudobnej výchove, 
usporiadanom Výskumným ústavom v P rahe, ktorá bola v podstate zameraná na 
Orffov Schulwerk. Zlatou niťou seminára bolo vystúpenie vedúceho Orffovho ústavu 
v Salzburgu profesora W. Kellera. V pútavej a konkrétnymi údajmi podloženej 
prednáške podrobne informoval o zásadách Orffovej met ódy, ako aj o výsledkoch 
dosiahnutých n a spomenutom úst ave. 

Pre informáciu pokladám za potrebné uviesť hlavné zásady tohto s yst ému a tiež 
stručne opísať pr aktické vyučovanie prof. Kellera, ktoré dáva najpresvedčivejší 
obraz tejto metódy, ktorá je vo viac-menej adaptovanej forme zavedené, v mnohých 
štátoch. 

V podstate ide o tieto zásady: 
l . Využiť prirodzenú túžbu žiakov po uplatnení sa, priamo ich zapojiť do hudobno

výchovného proce,su, prispôsobiť vyučovací proces čo najviac mentalite žiakov (ve
kové , psyoholog ické osobitosti, záujmový okruh žiakov atď.). 

2. Spoj iť pohybovú zložku (ako najprirodzenejší prejav detí) čo najužšie s hudbou, 
n ajmä s jej rytmickou zložkou. 

3. Zavedením osobitných "detských" nástrojov (Orffove inštrumentárium, ktoré 
umožňuje tak individuálne, ako aj kolektívne ,.muzicírovanie" žiakov) zvýšiť aktivitu 
žiakov - a to aj tých, ktorí pre hlasové ťažkosti zaostávajú. Napr. rytmické cvičenia 
by sa nerobili prstom (klepaním), a le na niektorom nástroji, čo je pre žiaka vždy 
určitým zážitkom. 

4. Rozvíjať primer ané formy detskej hudobnej tvorivosti, napr. tvorivá interpre
tácia, rytmizácia a melodizácia textových úryvkov, primeraná improvizácia na spo
menutých n ástrojoch (individuálna a j kolektívna). 

Všetky t ieto zásady a podstatné znaky Orffovej metódy sú pre moderného hu
dobného pedagóga prijateľné a príťažlivé. Ich usporiadanie do pevného systému 
a ich dôsledná r ealizácia znamenajú n a ceste k aktivizácii a int enzifikácii vyučovania 
hudobnej výchovy poriadny krok dopredu. 

Korenim vystúpenia prof. W. Kellera bola jeho praktická ukážka s deťmi. Usku
točnila sa s deťmi j e dnej z pražských ZDŠ. úlohou bolo tvorivé spracovanie 
detskej riekanky, známej medzi deťmi mnohých národov (Eniki, beniky ... ). Ukážka 
mala živý spád napriek tomu, že prof. Keller nevedel česky a deti nevedeli ne
mecky. Avšak pôsobivé názorné demonštrácie učiteľa , záujem a napodobňovacie 
schopnosti detí boli dobrou pôdou pre vzájomné porozumenie. 

Ukážka sa začala kolekt ívnym rytmizovaním riekanky. Orientu júc sa na s lová, 
jednotlivé rytmické motívy sa pridelili skupinám a jednotlivcom. Ďalej bola t extová 
rytmizácia doplnená pohybmi a súčasne zvukovou demonštráciou (údermi dlaní 
na stehne, tlieskaním rúk, lusknutím prstov, dupnutím nohy a pod.). 

Potom sa prikročilo k bicím nástrojom. Laditeľné kotlíky, tamburínka, drevené 
paličky n erobili deťom ťažkú hlavu - ľahko si osvojili prís lušné r ytmické motívy, 
ktoré podľa textu (súčasne hovoreného alebO aj mysleného) na seba nadväzovali 
a tvorili akúsi rytmickú š t rukt úru skladby, pri ktorej boli charakteristické najmä 
tri mohutné zakončujúce údery na kotlíkoch. 
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v ďalšom sa vždy viac a viac zapájali melodické nástroje: zv:onkov~ hr;,:. meta
lofóny, xylofóny (po dvoch - v sopránovej a altovej polo~e). T!et? nastr.oJe vyne-
chaním citlivých tónov (ponechali sa len tón~ pentatomky) . dah rytmtzov~nému 
textu tonálne a do určitej miery aj harmomcké podfarbeme. Zaznel svoJrázny 
detský "orchester". 

Nauokon sa deti na podnet prof. Kellera pokúsili (po prechodných rozpako_c~) 
aj 0 • melodizáciu riekanky. Jednej smelšej. žiačke to vyš!~ - o;;tatní sa k _"JeJ" 
melódii pripojili. Kolektív spontánne kongoval melodtcký mot tv (napr. zaver), 
a t ak rytmizovaný text dostal aj melodické rúcho. _ . v -· _ 

Toľko stručne pre informáciu o priebehu seminára, ktory dokazuJe, ze nas1 hu~ob?I 
pedagógovia sa neuzavierajú pred novými prúdmi a novou praxou v hudobneJ vy-

chove. . d --- h 
Ide však aj o ďalšiu stránku veci. Každý nový prú~ rozšír~ hladt;lU ote_r~JS!C 

postojov a podnecuje k úvahám o prospešnosti a učelnosti novych myslienok. 
V našom prípade sa úvahy tý~ajú najmä týchto p~roblémov_: . _ . _ 

a) vytvorenie vecných podmtenok pre tento sposo? aktivizac te hudol::lr:_ovych~v
ného vyučovania v predškolskej výchove na rozhčnych školách a munoskolskych 
ustanovizniach (napr. v pionierskych domoch), _ 

b) príprava učiteľov, potrebná pre úspešné zvládnutie tejto metody, 
c) primeraná adaptácia Orffovej metódy pre naše pomery, . _ 
d) správna miera a začlenenie tejto metódy do sytému našej hudobneJ ~ych<?vy. 
čo sa týka prvého problému, ide tu najmä. o, výrobu '::'yhovuJúcic~ ~astr~Jov. 

Naša výroba hudobných nástrojov venovala zatlaľ len malu pozornosť nastrOJOm, 
ktoré by sa dali dobre použiť pre školskú (a mimoškol~kú) hudobnú _výchovu. Podľ~ 
informácií s a vytvára v rámci prípravného výboru Cs. spoločnosti pre hudobnu 
výchovu komisia pre Orffovu metódu, ktorej úlohou bude aj nadviazanie potreb
ných stykov s výrobou hudobných nástrojov. Do úvahy prichádza_tú ti~to nástroje : 
bicie (bubny, kotlíky, činely, triangel, drevené tyče a valec), pahckove hry (Stab
spiele ) - a to zvonkové hry, metalofóny a xy~ofóny, ďale~ fú_kacie (zob~o_v~, fla~ty, 
ústne harmoniky s klávesnicou). Nazdávam sa, ze zostaveme ,.mštrumentana mozno 
aobre prispôsobiť aj našim pomerom. 

Aktivizácia hudobnej výchovy spomenutou metódou vyžaduje určité doplnky aj 
v príprave učiteľov. Spoľahlivá hra na inštrumente sa stáva nevyhnutnou potrebou 
tejto prípravy. Samozrejme, jeden z klasických nástrojov (husle, klavír) bude aj 
naďalej východiskom, avšak budú potrebné aj základné poznatky o uvedených "det
ských" nástrojoch, ktorých techniku si budúci učiteľ pri ovládaní niektorého kla
sického nástroja už ľo.hko osvojí. Ďalej bude potrebné väčši dôraz na osvojenie 
inštrumentačných schopností {schopnosť zostaviť "partitúru" pre hrajúci detský 
kolektív). Pravda, nové smery v hudobnej výchove budú musieť vniknúť aj do metodiky 
hudobnej výchovy. 

Adaptácia Orffovej m etódy bude ďalšbu náročnou úlohou. Nazdávam sa. že tu 
nejde len o výmenu nemeckých melódii za české a lebo s lovenské, ale o prispôsobenie 
celej Orffovej metódy našej melodike a rytmike (a nie naopak). Zatiaľ sa na 
to podujal český skladateľ P. Eben. Náročnosť tejto úlohy bude však vyžadovať aj 
účast ďalšieh skladateľov. Iste netreba zdôrazňovať, že najmä svojráznosť slovenskej, 
melodiky bude ťažko vtesnať do Orffovej rytmickej .a melodickej štruktúry. 

Azda najvážnejším problémom bude správne a úmerné zač lenenie Orffovej metódy 
do nášho hudobnovýchovného systému. Preto bude potrebné skúmať jej adaptáciu 
v rozličných formách, a to na výskumných ústavoch, na pedagogických fakultách, 
na experimentálnych školách a o výsledkoch informovať širokú učiteľskú verejnosť. 

štefan Kantor 

Predhrávanie opery Krútňava v 8. ročníku ZDŠ 
Učebné osnovy pre hudobnú výchovu odporúčajú učiteľovi, aby zoznámil žiakov 7. 

ročníka ZDŠ s úryvkami týchto opier: Predaná nevesta, Krútňava, Svätopluk a Juro 
Jánošík. 

skúsenosti vynikajúcich učiteľov ·hudobnej · výchovy potvrdzujú, že z hľadiska 
efektívnosti didaktického procesu je účelnejšie · prebrať v 7. ročníku opery Predaná 
nev.esta · a Rusalka a opery Krútňava, Svätopluk a Juro Jánošík presunúť do 8. roč
níka. Táto požiadavka sa už rešpektuje aj v nových učebnicia~h hudobnej výchovy 

80 

•i 

pre 7. a 8. ročník ZDŠ, pretože II. skupina opier je pre žiakov 7. ročníka náročná 
tak po stránke hudobného materiálu, ako aj po stránke obsahovej. 

Predhrávanie iba úryvkov zo spomínaných opier je nedostačujúce. Vo vyučovacom 
procese pôjde o to, aby sme žiakov oboznámili s prierezom spomínaných opier. 
Z výchovného hľadiska j e dôležitý moment, aby žiaci spoznali predovšetkým tie 
opery, ktoré majú zvláštny význam pre našu národnú ku ltúru. Ide tu v podstate o to, 
aby sa tým podnietil záujem žiakov o ďalšie operné diela. A to je možné len vtedy, 
ak sa najprv dôk ladne oboznámia s uvedenými oper ami. 

Pri predhrávaní každej opery ide v podstate o riešenie týchto problémov: 
l . Využiť literárny a hudobný obsah opery na formovanie mravných vlastnost! 

osobnosti žiaka. 
2. Zoznámiť žiakov v stanovenom časovom limite v rámci vyučovacích hodín 

a) so životom a dielom skladateľa 
b) s libretom opery a s literárnou predlohou, podľa ktorej bolo libreto spra

cované 
e) s hlavnými osobami ich obsadentm a hlasovým zaradením 
d) s hudbou opery a s jej obsahom. 

3. Naučiť žiakov spievať niektorú melódiu z uvedenej opery. 
Podľa skúseností, ktoré sme nadobudli na vzorových hodinách hudobnej výchovy 

na ZDŠ v Závode a ná ZDŠ v Nových Zámkoch, ulica 29. augusta, ktoré sa uskutoč 
nili v II. polroku 1964 a ktoré usporiadal Krajský pedagogický ústav v Bratislave, 
Je potrebné venovať predhrávaniu opery Krútňava 3 vyučovacie jednotky, pričom 
časť zo štvrtej vyučovacej jednotky (asi 15- 20 minút) použijeme na uskutočnenie 
záverečnej besedy. Podľa toho máme t e da k dispozícii pre splnenie didaktického 
cieľa 135-140 minút čistého času. Toto časové rozvrhnut ie má význam predovšet
kým pre racionálne využit ie vyučovacieho času. 
Ďalej sa pokúsime načrtnúť štruktúru jednotlivých vyučovacích hodín. Na tento 

účel sme vybrali dramaticky vyhrotené a najspôsobivejšie miesto opery. Odporúčame 
uči~eľom ~udobnej výchovy zachovať približne ten to metodický po?tup. Prvá vyučo
vacia hodma. ako príprava na· vlastné predhrávanie opery bude mať približne 
takúto štruktúru: ' 

l. Stručný životopis a die lo nárciného umelca Eugena Suchoňa podľa učebnice 
a metodického sprievodcu. (Učiteľom odporúčame preštudovať aj publikáciu Jozefa 
Kresánka: Národný umelec Eugen Suchoň, · SVKL, Bratislava 1961, v ktorej sú na 
strane 76 uvedené okolnosti vzniku opery. Táto časť vyučovacej hodiny by nemala 
trvať viac než 10 minút. 

Ďalšou časťou ·prvej vyučovacej hodiny bUde predhrávanie piesn! .,Páslo dievča 
pávy:• a .,Ej pred hostincom" z Ill., resp. VI. obrazu opery, čo je možné urobiť 
v pnebehu 5-6 minút. Pred vlastným predhrávaním žiakov upozorníme, že si vy
počujú dve piesne z opery .,Krútňava". Toto predhrávanie uskutočníme vo forme 
hu_dobnýc~ há~~r;iek. Piese_ň .,Ej pred holitirLcom" žiaci pravdepodobne spoznajú, pre
toze sa JU uc1h v 6. rocnfku. Do podrobnosti sa však púšťať nebudeme. Ziakov 
upozorníme, že s podrobným obsahom opery Krútňava ich zoznámime na budúcej 
hodine; p~;tože v učeb~~ci pte 6: roční~ je uvedená iba jedna sloha piesne .,Ej pred 
~ostmco~ , . uved1em~ ztakom _aJ ~ zneme druhej slohy podľa klavírneho výťahu. To 
Isté plati aJ o p1esm .,Páslo dtevca pávy". · 

Zvyšný.ch _ 20~25" minút. prvej vyučov?cej jednotky venujeme nácviku piesne 
.. ~áslo d1evca pavy_ , ktore] text a notovy záznam je uvedený . v učebnici hudobnej 
vychovy pre 8. rocník ZDS. Záverom hodiny zopakujeme aj pieseň ,Ej pred hos-
t incom" a údaje o živote a diele skladateľa. ' 

Začiat<:>k d-r~ej v~učov~ej hodiny začneme opakovaním učiva, ktoré sme prebrali 
na prveJ _vy~covaceJ hodme. Tomuto venujeme asi 5 minút. V ďalšej časti tejto 
vyucovaceJ Jednotky oboznámime žiakov jednak s literárnou predlohou (novela 
Mila Urbana .. za vysným mlynom"), ďalej s obsahom a hudbou I. II. · a nr. obrazu 
opery, pričom im premietneme diafilm Krútňava, autorom ktorého Je Karol Dubecký. 
P.red zači~tkom tejto hodiny pripravfme na tabuľu zápis, ktorý bude obsahovať 
tieto údaJe: meno skladateľa, rok ·a miesto narodenia a stručnú charakteristiku 
jednotlivých obrazov: 

I. obraz: Dievčatá objavili zavraždeného Jána štelinu. 
II. obra_z : Vyšetrovanie vraždy na žandárske:f stanici 

III. obraz: Svadobná veselica u Zimoňov. · · · 
Učiteľ v .krá.tkosti oboznámi žiakov s obsahom jednotlivých obrazov, pričom im 
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premieta diafilm. Slovný výklad k u každému obrazu t rvá približne 3- 4 min. Bez
prostredne po s lovnom výklade nasleduje predhrävanie jednotlivých obrazov. Na 
prvej vyučovacej hodine predhräme žiakom nasledujúce scény : 

I. obraz: Spev Marky a Zuzky "Zabili Janíčka na holi" po volanie "Pomoc! Vražda ! 
Zabitý! Klavírny výťah str. 7-12, časo·vé t r vanie hudby asi 3 min. Scéna .. ~tarý 
štelina nad mŕtvolou Jana". (Pastierik: Sváko štelina idú, po štelinov vzdych: Co s i 
ja počnem bez teba? Klavirny výťah str. 22- 22, časov~ tt;'anie .. hudby asi l ~i_n. 
Scéna "Stretnut ie starého štelinu s Katrenou pr i JanoveJ mrtvole (Katrena: Jez1su 
Kriste! Sváko, preboha, čo sa stalo!) a celý Katrenin spev ,.To nie ja, sváko, verte 
mi" klavírny výťah str. 26 -33, časové trvanie hudby asi 3 min. n: obraz: Spev Katreny "Žiale bôlne", klavírny výťah str. 38-4.2, časové trvanie 
hudby asi 3 min. Spev štelinu ,,čo robiť? Hľadať vinníka!', klavírny výťah str. 56-62, 
časové trvanie hudby asi 3 min. 

III. obraz: Druhá časť sborovej piesne "Ej, však, červené Učka", klavírny výťah 
str. 79-84, časové trvanie hudby l min. 30 sek. Výstup st arejšieho "Dosť, žarty 
nabok", ·klavírny výťah str. 100-104, časové trvanie hudby l ~in 30 sek. Spev 
Katreny "Ach, už som ja zložila panenskú ozdobu" a výstup Štellnu "Pánboh vám 
daj dobrú zábavu", klavírny výťah str. 106-109, časové trvanie hudby asi 2 min. 
Spev Ondreja "Katuška, tu je náš nový domov", klavirny výťah st r . 115-117, 
časové trvanie hudby asi l min. Sborová scéna "Nepusťte ho!" po záver III. obrazu, 
k lavírny výťah str. 124-126, časové trvanie hudby asi 30 sek. 

Didaktickým cieľom tretej vyučovacej hodiny bude predhrávanie posledných 3 
obrazov opery, pričom pred vlastným predhrávanim hudby jednotlivých obrazov 
premietneme diafilm a oboznámime žiakov s obsahom IV., V. a VI. obrazu opery. 
Podobne ako minulú vyučovaciu hodinu, si pripravi učiteľ na tabuľu tentozáznam : 

IV. obraz: V rodine Ondreja Zimoňa rok po svadbe 
V. obraz: Ondrej Zimoň zablúdi v lese na miesto vraždy 

VI. obraz: Odpust na dedine. Ondrej Zimoň sa priznáva k vr ažde. 
K predhrávaniu jednotlivých obrazov sme vybrali tieto scény : IV. obraz: Spev 

Kat r eny (uspávanka) "Hajaj, búvaj', klavírny výťah str. 129- 131, časové trvanie 
hudby asi 2 min. Stretnutie Ondreja so štelinom u Zimoňov, Ondrej: Podťe sváko! 
Sadnite si u nás!, . klavírny výťah str. 145-151, časové trvanie hudby asi 3 min. 
Spev Ondreja "Vrav, dievča, kde si krásu vzalo", k lavirny výťah str. 160-163, čas 
trvania hudby asi 2 min. 

V. obraz: Predohra a začiatok · Ondrejovho spevu "Krčmáročka moja", klavírny 
výťah str. 183-185. Spev dievčat za scénou (Ondrej: "Spev, bože, spev" do konca 
obrazu, klavlrny výťah str. 193-200, časové trvanie hudby asi 3 min. 

VI. obraz: Druhá časť sborovej piesne ,.Ej, pred hostincom", klavírny výťah 
str. 223-226, časové trvanie hudby asi l min., spev štelinu "Mám ho", str. 226-235, 
časové trvanie hudby asi 3,5 min., ďalej spev Ondreja "Všetci viete", klavírny výťah 
str. 244-247, spev Kat reny "Ach, ja biedna", str . 247-249, časové trvanie asi 2 m in. 
a záverečný s bor ,,Hľa, vzišla pravda", str. 257-260, časové trvanie hudby asi 
l min. Predhrávanie I.-III. a IV.-VI. obrazu treba t ak organizovať, aby záverečný 
akord III., resp. VI. obrazu zaznel ·súčasne s ukončenlm vyučovacej hodiny. 

Na V. obraz treba žiakov zvlášť upozorniť. V tomto obraze nastáva totiž psy
chologické vyvrch olenie deja: Ondrej si uvedomuje svoju vinu a pod vplyvom spevu 
dievčat sa rozhoduje, že verejne uzná svoju vinu. Aj z výchovného hľadiska je 
to najdôležit ejšie miesto. V podstate tu ide o to, aby žiaci pochopili a sami prežili 
d.uševný boj Ondreja, Jrt:orý napokon vyústi do katarzie. Vrah oľutuje svoj zločin 
a vracia sa na správnu cestu. 

Ako sme už povedali, časť zo štvrtej vyučovacej hodiny venujeme záverečnej 
besede, ktorú t r eba starostlivo pripraviť. Ide tu v podstate o to, aby si učiteľ dôklad
ne premyslel otázky, ktoré bude žiakom dávať. Beseda so žiakmi je vlastne analýzou 
predhrávanej '-skladby. V procese tejto analýzy s ledujeme, akými hudobnými pro
str iedkami vyjadril skladateľ literárny obsah opery, akými hudobnými prostriedkami 
sú charakterizované hlavné osoby a pod. 

Záverom treba pripomenúť, že k predhrävaniu každej vokálnej skladby, a teda aj 
opery, je nutné vopred pripraviť texty predhrävaných času (ro~množ!ť) ~ žiakom 
pred vlastným predhrávanim rozdať, aby mohli sledovať text s-p1evanych castf. Ak 
chce učiteľ presne dodržiavať štruktúru vyučovaclch hodin tak, ako sme ich načrtli, 
odporúčame mu, aby si časti jednotlivých obrazov nahral na magnetofónový pás. 

štefan B iel i k 
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požiadaviek, i. bez vu lgárne ponimanej ~zrozumitel'nosti, straníckosti, I'udovosti, vy
tvorili d iela, zrozumiteľné i účinné a h~tlobne bezpochyby hodnotné. Rovnako aj hu
d~bn~ stránka ich_ dtan:atickej tvorby svedčí o ne~stálo~ logi~kom a dialektickom 
vyvOJl, o narastam novych kvalit, o fo movaní novych vyrazovych prostriedkov bez 
opúšťania nár odnej osobit osti. 

Pre doplnenie treba eš t e spomenúť Júliusa Kowalského, ktorý na rozdiel od Ho-
loubka pokúsil sa o komornú operu {LampLbnovú slávnosť), opäť na súčasný náme-t. Kowal
skému s.a nepodarilo maximálne využiť dramatické konflikty a napätie, ktoré mu sujet 
ponúkal. Zostáva na povrchu, iba opisuje, hudobne komentuje javiskové d ianie a tex t. 
Namiesto dramatického dotvárania vytvoril samostatnú koncertantnú zložku, ktorá 
viac ilustruje, ako je totožná s obsahom, No rozhodne je to podnet, ktorý by nemar 
zostať osamoteným. - úrodu operného žánru dopíňa ešte de tská opera Miros lava 
Kofínka Ako išlo vajce na vandrovku, využívajúca charakterizačné a zvukové prvky 
h lasu i nástrojov. · 

Tým, že som sa komplexne dotkol hudobnodramatickej tvorby, obišiel som trocha 
jeden z najvýznamnejšíc~! medznlkov v dej inách našej spoločnosti. A to bol koniec 
roku __ 1~62, XII. sjazd KSC, kt~rý v _plnej šírke otvoril podmienky pre štýlovú dife
ren_cm~m tvorby, pre otvorene1šlu vymenu názorov a pre zlikvidovanie ,dogmatických 
reztdut, schematických pseut!oideových šablón a svojvoľného sčasti i diletantského· 
rozhodovania nad osudom tvorby aut orov nepasovaných sväz~vými funkciami, Pred 
s~ azdová diskusia, k torá prebiehala pod vplyvom tzv. "uvol'neného ovzdušia" po XII. 
SJaz~~ KSč a pod vplyvc:m č~nno~.ti Kul~úrneho života - _a ako sa aj niekt orí vyslo
voval!, pod vplyvom "mnačktzmu - posobí dnes na mna po odstupovom prečitani. 
mater!ál?v ak~ _"pranie prádla" na ulici, pr ed vlastným domom. Pravda, i napriek 
prevaznym poz1tlvnym hodnotám, s a domnievam, že toto pretriasanie sväzových problé
m~v _na mimosväzovej pôde - v nehudobných tlačových orgánoch by malo byť dos ta
tocnym ~eme!_ltom pr~ celú. ~tmosféru vo Sväze, pre vzájomnú spoluprácu i pre 
zdravé_ kntteke ovzdus1e. Knt!cká at mosféra, ktorá sa vytvorila po II. sjazde s lo
ven:okyc!t skladate~ov :- v podstate už aj pred ním - má určité dozvuky a pokračo
vame este dnes, co Je vari zákonitým dlhodobým procesom, pretože - n azdávam 
sa - závery posledného sjazdu s-kladateľov ešte nevošli celkom do praxe. 

Obrodný dosah XII. sjazdu sme pocltili v našej hudbe predovšetkým zásluhou 
II. sjazdu koncom novembra 1963, ktorý bol sebakritikou predchádzajúcej sväzovej
práce. Hlavný referát tohto sjazdu je dostíltočným faktom o snahe po zlikvidovanf 
dogmatických tendencií. "Vcelku treba konštatovať" - hovorí sa v referáte - "že 
sa do našej koncepcie súčasného a nového umenia dostávali nežiadúce prvky, ktoré· 
pochádzajú z tvrdošijného dožívania pozdnoromantickýeh názorov a z pozícií meš
tiackeho konzervatizmu, odkiaľ pramenia závery, že poznatky vyvodené z romant ickej 
hudby sa zovšeobecňovali ako historicky nemenné, a preto záväzné pre ďalší vývoj". 
To j:. jeden z vážných faktorov pre ďalši vývoj slovenskej hudby, ktorý vari ešte 
nevos1e1 celkom do života. Vidieť to nielen v niektorých nových skladbách, alé aj v ná
zoroch na t vorbu mladej generácie. Konštatovanie sjazdového r eferátu o potrebe 
nadviazania kontaktu so všetkým podnetným, čo sa okolo nás vytvára, považujem za 
:.?zhodujúci fak to r pre celý t er ajši vývoj a stav slovenske j hudby i hudobného 
z1v~ta. A mal? by to byť konštatovan ie záväzné, a nie formálne. Týmto faktom sa 
tottz slo_vensk.a hudba začala znova, rozrastať - oveľa voľnejšie, slobodnejšie, kvanti
tativne 1 kvahtatívne - začala sa diferencovať podľ-a individuálnych predstáv autorov 
podľa individuálneho, tvorivého naturelu. V posledných dvoch- troch rokoch dochádz~ 
k_ štý~ovej _diferenciácii zvlášť veľmi výrazne medzi generáciou najstaršou a nie 
uz naJmladsou, teda generáciou narodenou po roku 1930 a vstupujúcou do slovenske j 
h~dby_ ': rok_?ch 1957- 1958. Tu dochádza k diferenciácii obzvlášť vyhranenej , čo je 
zakomtym dosledkom celého predchádzajúceho obdobia. 
_ Staršia generácia, ktorej sa hovori reprezentatívna generácia - hoci sa nazdávam 
ze repre:en~atívne ·môže byť iba dielo - dospela už k akejs·i kodifikácii, syntéz~ 
SVOJho vyyoJa, kde _dominuje d~zrievanie životnej a umeleckej s kúsenosti, kde osob
nosť dost~~a P_res?y• vyhraneny pojem. Na druhej strane u mladej generácie badať 
p;>merne s1ro~_u diferencovanosť tvorivých metód ; je tu nerovnomerné a ve ľmi indi 
Vldu~I~e n advazovame na podnety európskej avantgardy, najnovš!ch techník i domácej 
trad!cie. · 

Všimnime si najprv prvú skupinu. 

Eugen Suchoň povedal svoje posledné slovo v oblasti opery zatiaľ vo Svätoplukovi. 
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No od roku 1962 jeho t vorba nadobúda novú tvorivú intenzitu. Po c:,:kle Ad as~ra píše 
sborový cyklus O človeku, Poéme macabre pre husle ~- klavír •. Sesť skla?i~b pre 
:sláčiky (zatiaľ nepredvedené), Kontemplácie a ~aJnovsle . rozs1ahl~ ~al?sodm~ pre 
k lavír a orchester, ktorá mala pr emiéru na tohorocnom festivale ~Prazska Jar. V~etky 
spomínané skladby predstavujú novú vt~o~ovú tendenciu ~ucho_novej os~bnost1 bez 
prerušenia kontinuity. Dochádza tu k uzseJ syntéze suchouovskeho baladlcko-rapso
dického elementu s aplikovaním na nové harmonicko-intervalové štruktúry. Posledná 
.skladba Rapsódia pre klavír a orchester ukazuje v n iektorých partiách ~uchoňa z dos_i~ľ 
úplne neznámej stránky. Mysl!m si, že je príliš dlhá na to, aby udrzala ~posluchaca 
v takom napäti ako prvá t retina skladby a aby sa mnohé prvky zbytocne neopa-
kovali. . . - · ~ 

Jári Cikker sa od Vzkriesenia neuviedol väčším d1e lom, ale nemozno povedať, ze 
~by nepokračoval vo svojej tvorivej ceste. T.o. č~ som mal. možn?s~ poznať_. hovorí 
práve o opaku : Cikkera va t':orba od Vzkr~eser:1a pok:ačuJe velJ?ll l~tenz:vne, . ba 
nadobúdajú veľmi vyhranené crt y. Je len velká sko da, ze _od _Yzknesem~ mc z J~ho 
.novej tvorby nezaznelo v Bratislave na koncertoch. ~ 150. vyročm narode~1a G. Ver~1ho 
a k jeho oslavám v berlínskej opere napísal Interludlum vo forme van ac1e na ternu 
z Verdiho Maškarného bálu. Je to krátka, asi 3-minútová skladba, ktorá veľmi zaují
m avo pretvára pôvodnú t ému. (Skladbu som videl len v par titúre.) Na začiatku toho
ročnej Pražskej jari odznela jeho Me ditácia na Schtitzovu tému, ktorá pár dní pred
tým mala svetovú premiéru na schut zovskom festivale v Berlíne. Počul som ju v pria
mom vysielani, i zo snímky; urobila na mňa veľmi silný dojem svojou vyrovnanosťou, 
jemnou zvukovou meditatívnosťou v krajných častiach i skutočne majstrovským 
spracovaním chorálu v strednej časti. Z Me dit ácii vanie naozaj veľk.á emocion~lna 
sila, vyvierajúca z vnútornej myšlienkovej koncentrovanosti. Toto Cikkerovo dielo 
považujem za jeden z najvýznamnejších úspechov staršej generácie zo posledné dva-tri 
roky. 

Aktívnu tvorivú činnosť v posledných rokoch prejavujú Dezider Kardoš a Ján Zim
mer, ktorí sa práve v oblasti symfonického žánru ukazujú ako na jaktiv!le)ší po~kr?
-čovatelia Moyzesovho zakladateľského počinu. Dezider Kardoš treťou symfomou pocnuc 
dáva sa na novú cestu, vyhýba sa programovému sujetu, a ked' aj nejaký akceptuje, 
tak sa vyhýba jeho zidealizovaniu. Kardošova III. symfônia, o ktorej s i mys lím, že 
-spolu s Koncertom pre orchester a Hrdinskou baladou je zatiaľ vyvrcholením jeho 
tvorby, je hudba plná protikladov, zápasov, tvrdých a ostr ých konfliktov. Kardoš ~e 
tu sám sebou, so svojou zložitosťou, rozpornosťou a svoj im ľudským nature lom, Je 
t u, ako výstižne poznamenal P. Faltin, expresivita, rezolútnosť a živelnosť, najcen
nejšie devízy Kardošovej t vorby, ktoré jeh o ost atnej tvorbe chýbajú. Vo IV. symfónii 
i v Koncerte pre sláčikový orchester vytvára akýsi koncertantný absolútny typ hudby. 
Niet pochýb o tom, že táto hudba je napísaná technicky brilantne, n emá však spo
mínané podstatné črty kardošovského natur elu ; prij!ma určité kompromisy, obzerá 
.sa okolo seba a pomerne dosť neuvážene priberá podnety, ktoré si jeho osobnosť ešte 
neosvojila. Týka sa to predovšetkým posledného diela - V. symfónie, ktorá síce uka
zuje v novom svetle jeho kompozičnú techniku, skôr však rutinérsky virtuóznu, bez 
výraznejšieho invenčného originálnejšieho rozpracovania. Osobne mi tu veľmi prekáža 
hustota sadzby, malá kontrastnosť dvoch základných myšlienkových polôh, ktoré 
-autor označuje ako Espressioni I a II. Najpozoruhodnejšia je prvá časť, ktorá ukazuje 
.Kardoša skutočne hľadajúceho nové výrazové možnosti, nové svety, Espressioni II sú 
málo variabilným opakovaním starších ryt mických schém. 

Ján Zimmer je vari najplodnejším slovenským autorom. Veď len za niekoľko pos led
ných rokov vytvoril viacero náročných kompozícii! tri symfónie, IV. a V. klavírny 
koncert, Concerto da camera pre hoboj a sláčiky, operu Oidipus a ďalšie. O opere 
zatiaľ ešte nemožno hovoriť s konečnou platnosťou. No v ostatných spomínaných 
'skladbách prejavuje sa okrem prehlbujúcej sa tec_hnickej. zručz:osti a o~chestračn:~ 
virtuozity aj jeden základný nedostatok - málo vyrazná mvenc1a. Sám Z1mmer tot1z 
.n ajnovšie niektoré časti svoj ich cyklických skladieb označuj e ako nálady, alebo 
meditácie, čl improvizácie. A myslím, že t á to posledná možnosť, improvizovanosť je 
tu veľmi citeľná a neprispieva k výraznejšiemu a osobitejšiemu formovaniu tej osob
nosti , od kt orej sme už v roku 1951 čakali veľmi veľa. Posledná premiéra jeho 
VI. symfónie je toho vari dostatočným dôkazom. 

Alexander Moyzes dnes vzbudzuje viaceré dohady. Od VII. ~ymfónie jeho tvor~~ 
-akoby st agnovala. Je to zdanlivé, alebo zámerné? P repracovame kantáty Demor:taz 
bolo posledným väčším tvorivým činom. Po.tom obrátil pozornosť len ku komornemu 
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žánru a vytvoril niekoľko piesňových cyklov, z ktorých treba spomenúť V jeseni 
a Ranná rosa, ďalej Sonatínu giocosu a niekoľko inšt r uktívnych skladieb. Poznávam e 
v nich zrelú umeleckú osobnosť, vyhranenosť a čistú úprimnosť. 

Lansk€ho roku naštudoval banskobystrický balet 6 rokov odkladané dielo Andreja 
Dčenáša Vrchár sk a pieseň. Dielo síce nezaznelo v pôvodnej podobe - došlo nielen 
k značnému skráten iu rozsahu , ale aj pr epracovaniu hudobnej i stavebnej dramat'!rgie 
diela čo j e pre konečné vyznenie značne podstatné - no jednako sa nazdávam, ze to 
bolo ' dielu na prospech, pretože pôvodn é libreto počítalo s množstvom n e únosných 
efektov a obrazov. Takto skoncentrovaný dej mal dramatickú účinnosť, i keď jeho hu
dobné stvárnenie bol často nelogické, bez pevnejšej náväznosti. Myslím tým · na 
prvý scénický obraz - kde sa na scéne nič r:edeje a je tu dobrá •. zaují~avá hudba 
- a na štylizované tanečné scény, ktoré pôsobta zastaralo, anachromcky. T1e, a hlavne 
spôsob ich hudobného stvárnenia, už dnes do dramatického diela -asi nepatria. Dosta~ 
točný príklad pre životné zachovanie národného etnika nájdeme v dramatických 
dielach Suchoňa a Cikkera. Nedávno odzneli n a koncerte SF dve časti tetralógle 
Pamätníky slávy : 3. časť Bans ká Bystrica a 4. časť kantáta Slavín. Obe die la sú 
sice opäť len časťou pôvodného zámeru, ktorý takto nemožno hodnotiť ako celok~ 
pretože mnohé veci môžu mať v rámci celku svoje odôvodnenie. No predsa sa m1 
zdá, že Očenášov kompozičný štýl z Pamätníkov s lávy je už určitým konzervatívnym 
zachovávaním oslavného pátosu z päťdesiatych rokov, že je to návr at do obdob1a, 
keď stačilo vonkajšie vyjadrenie obsahu a námetu prvkami lapidárnymi, bez hlbšieho 
vnútornejšieho prežitia. Je to konzervativizmus aj vzhľadom na st aršiu Očenášovu 
Ruraliu s lovacca; podľa môjho názoru je Rura lia jeh o najlepšie dielo, nekonvenčné, 
originálne ťažiace z národných zdr ojov, j e to hlboko subjektívna, ale pôsobivá ume
lecká výpoveď. 

Za posledné roky takmer každý autor priniesol dielo, v ktorom sa usiluje o nové 
hodnoty. Ferenczy napísal zaujímavú kantátu Hviezda severu, predčasne zosnulý 
Šimon Jur ovský napísal svoju .,labut iu pieseň", II. symfóniu, v ktorej sa r adikálne 
zmenil j eho postimpresionisticko-lyrizujúci t ón na hudbu dravú a dramatickú. Jeho 
II. s ymfónia je naozaj zápasom človeka i umelca o novú existenciu. Zd. Mikula vytvoril 
pozoruhodné sborové cykly. štefan Némethy-šamorínsky vďačné org1anové skladby 
R. Macudzinský komorné s kladby. Jozef Grešák v klavírnom koncerte Pastorále osvo
ju je si niektoré výrazové prostriedky .,novej hudby". 

Stredná generácia, reprezentovaná Burlasom, Hrušovským a Pospíšilom (označenie 
generácie tu používam ako pomocný terminus ~echnicus) ~ozkladá svoj.e ~vorlvé 
ambície viacerými smermi: na kompozíciu, hudobnu vedu, ba 1 na pedagog1eku prax. 
Kým Burlas sa v posledných t roch rokoch kompozične takmer odmlčal - až na 
niekoľko skladieb pre det i a mládež -, Hrušovský i Pospíšil veľmi intenzívne roz
širujú svoj kompozičný št ýl, rozvíjajú ho smerom k prehíbeniu výrazu, oprosteniu 
od orchestračných efektov, smerom k introvertnosti, s využitím prvkov dodekafóniE', 
serializmu či hudby timbru, alebo aleatoriky. U Hrušovského sa to prejavuje počnúc 
kantátou l;Iirošima, v skladbe Sonata piccola a Combinazione sonoriche a, ako som 
videl v partitúre, aj v trojčasťovej k antáte Sen o človeku. Pospíš.il dospieva k po
zoruhodnému úspechu v II. symfónii. 

Osobitnú etapu posledných rokov dvadsaťr~čného vývoja tvorí mladá gen erácia 
združená okolo súboru .,hudba dneška", ktorá práve výsledkami II. sjazdu sloven
ských skladateľov dostala širokú platfor mu pre ro':vo_j svoj?o .úsilia. ,Je to konečne 
a j jeden z najpozitívnejších faktov .cel~~o 20-rocneho vy:'oJa, ked _sa slov~nská 
hudba zača la plne diferencovať podľa mdlvlduálnych názorovych predstav. Opr()tl n e
zdravej minulej monolitnosti celej generác~e doch~d~a ~nes k živt;j .a priamej k?n
frontácii nových tvorivých podnetov s domäctmi trad!Claml a s domáctml reprodukčnymi 
možnosťami. Živé overovanie si kompozičných techn ík a vôbec všetkých nových 
možných tvorivých variant ov stáva sa tvorivou činnosťou, ot ázkou tvorivej zása~y. 
a nie módnost i. Myslím si, že dnes už dozrela situácia tak ďaleko (a ohlas skladieb 
Zeljenku, Kolmana, Malovca a iných na zahraničných festivaloch je toho dostatočným 
dôkazom), že tu nejde o módnosť, pretože pre módnosť nemáme dostatočné pod
mienky, dostatočný styk so svetom a vôbec. iné možnost_i, al_e o tv~orivé ~ a~ceptovanie 
určitých tendencií podľa vlastných predstáv a schopnosti. Dufam, ze kazdy mi dá za 
pravdu, že je veľký rozdiel medzi Zelj enkom a Kolmanom, Kalmanom a Bázlikom, 
že od všetkých troch sa podstatne líši Malovec a Berger, že svojou cestou sa uberá 
Par!k i Martinček, a že celkom vlastnou cestou sa uberá Kupko vič. Zeljenka už od 
skončenia školy smeruje od rozsiahlejších plôch k maximálne koncentrovanému vý-
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razu, k uplatneniu expresívnych elementov, bez tradičného formovania výrazového; 
m ateriálu. Vo s vojej hudb~ hľadá vlastné vyjadren ie, priame, nekonvečné, nezaťa
žené zvukovou mnohovravnosťou lJ. masívnosťou. Jeho Osviečim, Il. kvinte to, Sláčikové 
kvarteto, štruktúry, hovori a o veľkej tvorivej fan tázii i šírke záujmov. Kolman je 
z mladej generác ie vari najkonzekventnejší. Vo svojom doterajšom vývoji prešiel od 
tradičných foriem (Koncert pr e h usle a orchester, Smútočná hudba ) cez impulzy 
Schänberga a Weberna k experimentom zvukovým a štrukturá lnym. Jeho posledné 
skladby Sonata canonica, P E.n~gyrikos a Monumento per 6 000 000, ukazuj ú 
pravdepodobne ces tu jeho ďa lšieho vývoja. Osobne dávam prednosť Panegyr iku pred 
Monumentom, ktorému chýba štýlová jednotnosť. sústredenosť a konzekventnosť. 
Z rukopisov som š tudoval dve rozsiahle die la Romana Bergera Hudbu pre klavír , bicie 
a strunné n ástroje ·a Transformácie (štyri skladby pre orchester). Ich zaznenie iste 
prinesie nový pohľad a nové tendencie do mladej gene r ácie . Z osta tných novších skla
dieb mladej generácie treba spomenúť Malovcove k omorné skladby Malú komornú 
hu dbu a Kryptogram I, Bázlikove tri kusy pr e 14 nás tl·ojov a staršiu Hudbu pre husle 
a orcheste r, Paríkove klavírne skladby, Sonátu pre sólovú flautu a najnovšiu Hudbu pre 
troch, Kupkovičove skladby Mäso kríža, Skica, Žalm, Výkriky, Šimaiove skladby 
Melodram, Hovorí matka a Vittoria. J e t u veľa nov8ch podnetov a diskut abilných t va
rov, ktoré by si však žiadali samostatné podrobnejšie analyzovanie. A v tom sú, 
myslím, hudobná veda a kritika ešte veľa dlžné nášmu hudobnému životu. 

Záverom· ešte niekoľko všeobecných poznámok. Vychádzal s om zo svojho článku 
v ·HR, a preto som niektoré veci obišiel, niekt oré doplnil a rozšíril. Od roku 1957 
prežila naša hudba dva významné úseky. Bol to samotn ý rok 1957 a rok 1963, II. sj azd 
SSS, ktoré veľmi citeľne poznamenali celý náš hudobný život. Je nesporné, že za 
ten čas naša hudba dosiahla veľa ·pozitívnych i progresívnych výsledkov. No mnohé 
boli vybojované veľmi draho (Mr. Scroo~. Osviečim), spôsobili oneskorené r ozvíjanie 
nových tvorivých tendencií i prenikanie do svetového kontextu. Myslím, že chyby mi
nulosti by sa nemali zvaľovať iba na svoju dobu. Sami sme mali v rukách veľa mož
ností, a tak, ako sme ich vyu~ívali či zneuž!vali, tak n apredoval aj náš hudobný 
život. Mnohé nedostatky boli s pôsobené nadmernou horlivosťou a konjukturalistickou 
ctibažnosťou. To, čo vznik lo zo skutočného presvedčenia, z hlbky, má trvácu hod-· 
notu. čo z povrchného impulzu, t o predstavuje hodnotu pominuteľnú. Treba sa 
rozhodnúť, či sa usilovať o hodnoty ašpirujúce na jednorazovú akciu, alebo o hod
noty tvor iace trvalú súčasť našej hudobnej kult úry. Pôjde aj o to, či našej hudbe· 
bude udávať smer oficiálna formálnosť, alebo skutočné umen ie, ako a j o to, či riadenie 
hudby v našom živote bude motivovať diletantská opatrnosť, alebo úsilie po poznaní 
nových svetov. 

E UGEN SUCHOŇ 

J.a mysUm, že by bolo najmúdrejšie, keby tu prítomn! skladatelia osobne reagovali 
na niektoré vývody referátu s údruha Juríka, lebo predsa len sám skladateľ najlépšie· 
vie , aké boli j eho zámery, čo súdi o s vojej vlas tnej ceste a ako sa zachoval v t akých 
alebo onakých časoch. · 
Začal by som článkom Ladislava Bur lasa v Slovenskej hudbe z r. 1957. Svojho času ten 

článok urobil veľký rozruc h najmä medzi skladateľmi. Súdruh Burlas veľmi dobre vie, 
ako naňho kolega Cikker zaútočil , ako som ho akosi ťahal n a zodpovednosť a ~ko aj 
viacerí skladatelia živo reagovali na to, že obviňuje skladateľov slovenskej hudby,. 
že zotrvávajú n a pozíciách postimpresionizmu, že slovenská hudba sa nevyvíj a atď. 
Ja by som len v krátkosti chcel zrekapitulovať, o čo nám, skladateľom mojej gene-· 
r ácie, vtedy šlo. 

To, že slovenská hudba v tých rokoch st agnovala, by som nepovedal. To,· že nepo
važovala vtedy za potrebné okamžite míľovými krokmi utekať vpred, bolo samozrejmé. 
Poviem .malú parale lu. Ak vezmeme, povedzme, tvorbu národného umelca Martina 
Benku a opýtame sa takt o: čo doniesol Martin Benka do s lovenského výt varného 
umenia ako vklad z hľadiska vývoja výrazových prostr iedkov, a čo z hľadiska zobra
zovania s lovenského života? To sú dve rôzne veci. Ak hodnot!me tvorbu Martina 
Benku z toho hľadiska, čo nového priniesla v technike , tak povieme, že povedzme· 
v konkurencii s takým Kandinským ne môžem e hovoriť u Benku o nejakom vývojL 
No vieme si predstaviť profil slovenského výtvarného umen ia, slovenskej maľby bez: 
Martma Benku? Martin Benka sa po počiatočnom hľadaní nemenil. Martin Benka: 
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n ašiel svoj osobný štýl a tento svoj osobný štýl si zachoval až do dosiahnutia t itulu 
národného umelca a myslím, že keby dnes maľoval, zasa by maľoval tak ako doteraz. 
A to je jeho sila. Za t o s i nikto Martina Benku nevypožičal a nikto_ naňho _neúto_čil: 
že sa nerozvíj a. Pýtam sa, č i by boli Mart in Benka, Gustáv Maily, a 1m mahart 
zachytili obraz Slovenska a život na Slovensku výrazovými prostriedkami, ku ktorým 
dospel Kandinský v r. 1925? Máme t u d alej Fullu alebo Bazovského. Sú to mar
kant né postavy, originálne, silné. Každý z nich si s naží zachovať svoj profil cez celý 
život. Fulla v podstate aj dnes prisahá na to isté um elecké krédo ako na začiatku 
svoje j tvorby. A k eby sa Galanda bol dožil dnešných čias, nebol by, myslím, pova
žoval ·za nutné zmeniť svoju .tvár. 

V období tridsiatych až päťdesiatych rokov slovenskí skladatelia dosiah li vrchol 
výr azu n áro dnej formy. že sa t o z hľadiska kompozičnej techniky kryje s postimpre
sionist ickými prvkami, to má veľmi pádne dôvody a veľmi hlboké korene. Slovenská 
národná hudba vt e dy dospela k význam nému me dzníku, keď sa hudobným sklada
teľom podarilo organizovať s edemtónový materiál horizontálne i vertikálne v_ na
pros tom súlade. Je pochopiteľné, . že sme sa n echceli tohto výsledku tak rychlo 
vzdať, lebo sedemtónový ma te riál, inšpirovaný slovens k ou ľudovou hudbou stal sa 
podkladom pre naše melodické a harmonické m ys lenie . Našlo sa tu voľačo, čo ideálne 
uskutočnilo syntézu harmonických a melodických prvkov. O rytmických prvkoch ter az 
neho vorím. . 

Hovor ím teraz azda aj za Moyzes a, a j za Cikkera, azda aj za Holoubka a ostat
ných členov mojej generácie, z ktorých k aždý našiel osobit ý pos toj k tej to pr oble
m atike. Videli sme, že túto národnú s yntézu pochopilo aj obecenst vo, celý n áš ná
r odný k olektív, t ak ako s radosťou prija lo diela n ašich popredných výtvarníkov. 
To bola najväčšia satis fakcia pre skladateľa, ktorý sa chce l priblížiť svojmu národu. 
a j e pochopiteľné , že by bol r ád tvori l v t omto duchu aj ďalej , t ak, ako to r obili 
s vojho č asu Benka, Fulla a Bazovský. Každý z nás dosiahol istú techniku, ktorá s a, 
žiaľ, začala neskôr kopírovať, a musím povedať, že netalentovaní skladatelia potom 
rozriešili tieto danos t i. No tvorivý nepokoj každého z nás hnal potom ďalej. 

Vynorila sa otázka, keď sa táto perióda dovŕšila - ako ďalej. Boli viacer é mo~~ 
nosti. tsť ďalej, rozv!jať t úto koncepčn_ú paletu podobným spôsobom, ako to roblll 
sklada telia ktorí vychádzali z impresionizmu ? Sú druh Burlas vtedy veľmi múdr o 
uvádzal z~ vzor Bélu Bar tóka, ktorý naozaj ukazoval ďalšie cesty. (Viď tvorbu 
Kardoša Kre·sáka.) Tak isto celá plejáda skladateľov na Západe nehodlala sa pridať 
k racion'álnym smerom, n ehodlala kopírovať výdobyt ky II. viedenskej školy, ale skúsila 
práve z pozícií národnej hudby nájsť svoj u ďalšiu cestu. A n azdávam sa, že ďalší vývoj 
skladateľov mojej generácie potvrdil životaschopnosť tejto tézy. V tom čase bo ta 
v Kasseli po premiére Krútňavy veťmi interes antná diskusia, kde sa ma pýtali, ako to, 
že my sa n em ien ime vyrovnať s dodekafóniou. Povedal som im svoje pre svedčen~e. 
že a j slovenská hudb a dospeje k využitiu 12-tónového totálu, ale nazdávam sa, ze 
to pôjde inou cestou než cestou rac ionálnou. Snažil som s a nájsť pr e to aj teoretické 
odôvodnenie. 

Tak sa m i vidí, že t áto cesta sa dovršuje. Ak skúmame tvorbu Jána Cikkera, alebo 
ak počujete moje novš ie sk ladby, o k!or ých súdruh J urík pov;d~l, že v sú _ v nic~ 
nezvyčajné t va r y, tak to len dokazuje, ze sa táto cesta uskutočnUJe, a ze su v neJ 
styčné body s kompozičnou t echnikou II. viedenskej školy. No v podstate my 
(môžem povedať staršia alebo stredná gener ácia?) l_llám e iný na~urel než pr~sluš: 
níci t ejto školy. My t voríme predstavou a nem1emme sa vzdať hudby zneJÚC~)· 
k torá sa až potom vrhne na papier , keď s a v predstave jasne for~ulovala. Myslím, ze 
to je opak toho, čo r obia dnes mnohí experimentátori. Experimentujú na papieri, a nie 
v predst ave . Ako t o Kl'enek veľmi vtipne r az povedal vo Viedni n a jednej pred
n áške, že takýto skladateľ j e sám najviac prekvapený, keď p_rvý raz počuje svoju 
skla dbu. Sú t u dva svet y, asi diametr álne odlišné. K edysi skladatelia, či v obdoyb~ 
baroka, k lasiky alebo r omantiky tvorili v predstave, dali t o na papier. Potom pr1slt 
s kladatelia, k torí s voju predstavu dopfňali na klavíri a t o, čo si potom na klaviatú:e 
overili, fixovali notáciou. A n akoniec prišli skladatelia, ktorí nepotťebujú ani k lav1r, 
ani predstavu, ale povedal by som konštruujú n a papieri a t akto zís kavajú nové tvary. 
Nemienim tu polemizovať, kt orý názor j e správny, lebo hovorím za s eba. Ja ostanem 
tejto zásade verný a tiež kolega Cikker minule povedal, že sa nemieni vzdať svojho 
n ázoru na kompozíciu. Je s pr ávne, keď sa mladí skladatelia n emienia vzqať t e jto ces ty 
e xperimentovan ia na papieri, lebo j e fakt , že a j t ento spôsob experimen tovania j~ 
nevyhnutne potrebný, ak chceme dosiahnuť nové t vár ne prostriedky. Pravda, veľnu 
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ťažko hovor-iť o tomto probléme, ak ho nes1a nepovolaní ľudia. Dobre fundovaný 
a dobre školený skladateľ, aj keď experimentuje, snaží sa robiť muziku, a som 
presvedčený, že aj keď podlieha experimentu čiste papierovému, predsa len musí 
vychádzať z istej predstavy. Myslím, že Kalmanova posledná skladba Monumento 
(ktorú súdruh Jurík azda nehodnotí celkom správne) sa mi práve preto ľúbila, lebo 
je bohatšia fantáziou. 

Domnievam sa, že dnes sa v podstate naše názory zbližujú a kryštalizujú, ale nazdá-: 
varn sa aj, že tento rok nie je ešte vhodný na to, aby sa urobili uzávery. Tak sa mr 
vidí, že slovenská národná hudba sa ďalej vyvíja, a napriek tomu, že ju tvoria 
rôzne individuality, (alebo práve preto!) napreduje - ako som si to vrúcne želal 
na I. sjazde s lovenských skladateľov - na viacerých koľajniciach paraleln e . 

A teraz ešte na margo tvorby Alexandra Moyzesa. Súdruh Jurík hovorí, že 
Moyzes stagnuje, alebo že nepíše, čo nie je pravda. Ja si myslím, že tu je iný prob
lém. Možno, že Alexander Moyzes je práve ten benkovský typ. Keď vidí, že toho 
času by hádam nebol pochopený, keby prišiel na svetovú výstavu s benkovským 
plátnom, radšej čaká. Má pravdu. Ja by som mu to nevyčítal. A pokiaľ ide o Holoubka, 
nuž mne sa tvárne prostriedky Rodiny páčili. Samozrejme, k tomuto možno všelijako 
pristupovať, ale ja si myslún, že aj u Holoubka je veľká snaha rozvíjať sa. 

Ešte voľačo! To, čo som povedal o styčných bodoch ďalšieho rozvíjania modálnych 
prvkov s prvkami dvanásťtónovej hudby - to je v podstate u nás dosť neznáme. Ako 
učiteľ hudobnej výchovy som vydal skriptá z náuky o harmónii, ktorä vyčerpáva 
v podstate všetky harmonické prvky klasickej, romantickej a novoromantickej hudby. 
Už vtedy mi bolo j asné, že táto učebnica vysvetľuje hudb1,1 minulosti. Myslím, že to 
bol súdruh Kupkovič, ktorý v recenzii o týchto skriptách napísal, že by bolo dobre, 
keby som napísal akúsi modernú náuku o harmónii. O možnostiach modernej náuky 
o harmónii mnohí pochybovali. Išli dokonca tak ďaleko, že vyhlasovali, že harmónia 
sa aj tak zlikvidovala, že teda učebnica nie je potrebná. Je potrebná najmä pre 
výchovu mladej generácie, ktorá je celkom bezradná, keď má skúmať nielen skladby 
súčasných autorov, ale najmä skladby, ktoré vznikli od impresionizmu až podne.:;, 
inkluzíve napr. Bartóka. Takúto učebnicu som zostavil a myslím, že objasní mnohé 
veci týkajúce sa vertikálnych tónových vzťahov aj v naj novšej hudbe. 

A nakoniec ešte jedna vec! Päťdesiate roky sa považujú za akési roky temna 
v umení. Dnes radi rozprávame o krivdách a chybách, ktoré sa vtedy páchali, no 
na jedno zabúdame, že v päťdesiatych až šesťdesiatych rokoch' sme sa my sklada
telia úprimne pokúsili podať pomocnú ruku poslucháčom hudby po každej stránke. 
Ak sme plnili svoje poslanie ako tvorcovia národnej hudby s najväčšími ašpiráciami 
na hodnoty estetické, tak sme považovali tiež za svoju povinnosť pomáhať aj v tých 
žánroch, kde bola potreba veľmi veľká. Myslím tu na súborovú tvorbu, myslím na in
štruktívnu tvorbu, mám na mysli i kantátovú tvorbu. Nazdávam sa, že takéto pos lanie 
plnili skladatelia a j v tých časoch, keď temno nebolo. Aj Barták písal detské 
skladbičky, aj Stravinskij, ba aj Schonberg má inštruktívne a príležitostné skladby, 
a nikto im to nevyčíta, nikto nepovie, že komponovali na rozkaz, že popustili zo svoj
ho umeleckého kréda. Pre nás to bola veľmi milá povinnosť a myslím, že sa krivdí 
skladateľom, ktorí takýmto spôsobom chceli pozdvihnúť vnímavosť obecenstva. Či sa 
to stopercentne podarilo, to je iná vec. Keď šostakovič napísal Pieseň o lesoch, ne
hľaďme na to tak, že zradil svoje umelecké krédo. šostakovič splnil to, čo sa od 
neho očakávalo, vedel napísať pútavú skladbu jednoduchou, zrozumiteľnou rečou 
a myslím, že to nebol nijaký hriech. šostakovič zostáva taký veľký, aký boL 
Hľaďme na tie roky temna aj pod týmto zorným uhlom. Nám príliš ležal na srdci 
osud toho, pre koho píšeme a tak sa mi vidí, že ani jeden z nás, neodmiet ol 
vtedy podať pomocnú ruku tam, kde to bolo potrebné. 

A pokiaľ ide o moju poslednú skladbu. Nijako sa vám nedivím, že sa vám posledná 
tretina Rapsódie zdala byť zdÍhavá, lebo sa hrala dvakrát pomalšie, ako sa mala hrať. 
údajne to Filharmónia nestačila vyhrať, lebo je to ťažké. 

LADISLAV MOKRÝ 

Ak dovolíte, pán profesor, dotknem sa toho, čo ste spomínali na začiatku, ako aj 
toho porovnania s Benkom a Fullom atď. Totiž ja som ten Burlasov článok 
pochopil vtedy vonkoncom nie ako nejaký útok na pozície, ktoré prijali skla
datelia povedzme vašej generácie, ale ako upozornenie na to, že slovenská 
hudba je pomerne dlho - v podstate od t ridsiatych rokov povedzme do polovice 
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päťdesiatych rokov - do istej miery štýlove monolit ná. V podstate sa rea
lizoval jeden estetický ideál od svojho vzniku až po utvrdenie. Prečo to t ak bolo, 
to ste vy teraz veľmi klasickým spôsobom formulovali a nik t o nebude popierať. 
Ale špecifikom slovenskej muziky je, že po vašej generácii, ktorá si vytýčila tento
cieľ, tu bolo vákuum, proste neprišli žiadni noví s kladatelia, ktorí by s a boli pokúsili 
na základe už dosiahnutého posunúť vývoj ďalej . Ja si myslím, že nad týmit o vecami. 
trošku špekuloval Ferenczy a možno voľačo t aké chcel urobiť Zimmer. Ale vieme 
veľmi dobre, že prvé ich pokusy posunúť túto problematiku ďalej prišli v rokoch 
1948-1949 a že boli vrchnostenským spôsobom takrečeno administrat ívne zahrané· 
do autu. Takže práve toto špecifikum s lovenskej hudby, že v ďalšej skladateľskej 
gíenerácii nebolo veľmi dlho t akej výraznejše j osobnosti, vyvolalo dojem, akoby slo
venská hudba príliš dlho zostávala na jednej št ýlove j rovine . Dnes je situácia v pod~ 
state iná, pretože už t á ďalšia gen e rácia existuje. Ale ten takrečeno biolog ický fakt 
nemožno oddiskutovať. Po 45. roku neprišli žiadne nové skladateľské osobnosti. Mô
žeme, samozrejme, hovoriť o Urbancovi, Mikulovi atď., ale tí sa v podsta te n edostali na 
úroveň r eprezentovanú Suchoňom, Cikkerom, Moyzesom atď. Tí viac- menej reprezen
tovali, ako Nováček rád hovorí, širok ý front, ale nepriniesli novú štýlovú orient áciu , 
ktorä: by v daných pomeroch reprezentovala to, čo repr ezentuje F ulla oproti Ben
kovi. Lebo Fulla sa vyvíjal i napriek tomu, že ost al svojský, i keď t en jeho vývoj 
bol dosť zložitý. U výtvarníkov prišiel Fulla a po Fullovi prišla ďalšia vrst va , gener ácia 
1909, ako sa jej hovorí, a ešte dalšie a ďalšie , vždy noví a novi, predsa len vždy 
s t rochu odlišným umeleckým programom, kým v slovenskej skladateľskej škole prak 
t icky t akáto generačná zm ena a štýlové rozví j anie dlhý čas neexistovali. 

Napríklad int eresantné je aj to, že nositeľmi toho nového procesu - lebo mys lím. 
že v polovici päťdesiatych rokov predsa s a len začína celkom zrete ľný pohyb v s lo
venskej hudbe - boli tí istí skladatelia, ktorí určovali os udy slovenskej hudby 
v t r idsiatych rokoch; vo výtvarníctve v polovici pä ťdesiatych r okov vš ak nikt o n e 
čakal, že Fulla zrazu začne prelamovať ľady. Fulla išie l ďalej svojou cestou, ale boli. 
tu ·noví a mladší, k t orí riešili t ie to úlohy. Napríklad v českej hudbe je to veľmi 
výrazné, keď si uvedomíme, k to vtedy prišiel. Bol t o Somme r a znovu začína Kabeláč, 
potom Kalabis, Havelka, Eben atď. V slovenskej hudbe sme t akéto niečo vôbec ne
mali. Ner ád by som z toho vyvodzoval príliš veľké výhrady voči ľuďom, k torí by už 
vtedy boli mohli niečo závažného urobiť - povedzme generácia Hruš ovský, Bur las 
atď. -, zapríčinili to možno aj vonkajšie okolnost i, to, že t í ľudia s edeli vždy na 
dvoch stoličkách a že v podstate to ich zameranie na t vorbu nebolo t aké výrazné. 
Ale j e to fakt, aspoň pre mňa, že v podstate bolo potrebné čakať do konca päť 
desiatych rokov, kým sa objaví nový skladateľský program. Tento skladateľský 
pro.gr am je vždy o tázka veľmi vážna a ťažko ju vyjadriť niekoľkými vetami, ale je 
to, myslím, pravda a azda z tohto faktu predovšetkým pramenila aj tá Burlasova 
téza, že slovenská hudba stagnuje. To slovo samotné "stagnuje" j e veľmi nešťastné, 
tak isto s ním nemôžem súhlasiť, keď ho teraz použil Marian J urík o Moyzesovej 
t vorbe . Ale podobný pocit, isté vedomie t oho, že slóvenská hudba potrebuje . t aký 
nový impulz, to tu bolo, aj keď to azda nebolo fo rmulované najšťastnejšími s lovami. 
Tú podstatu, myslím, ten článok vtedy vyjadril, vys t ihol. 

Nepochybujem o tom, že to vedomie spoločenskej zodpovednosti bolo a, nazdávam 
sa ešte stále j e veľmi silným imperat ívom pre slovenského . skladateľa. Ale obávam 
sa: že t o nebolo vždy tak, ako to teraz povedal prof. Suchoň, že sa rešpektovali 
najvyššie estetické hodnoty, že sa znižovali krit ériá. 

Ja som už aj napísal, že my sme boli v šťastnejšej situácii, keď u nás, povedzme,. 
Krútňava, ktorá bola po istých nedorozum eníach akceptovaná 8Jko ideálne st elesnenie 
tých nových estetických požiadaviek, vytvorila istý limit, pod ktorý sa n emuselo ísť. 
To je špecifikum Slovenska opr ot i čechám, lebo v čechách t úto lát ku pos t avili po
vedzme skladbami "československá polka", "Buduj vlast , posílíš mír!', a to j e, myslím , 
kvalitatívny rozdie l. Ale napriek tomu treba povedať, že nie Krútňava a jej este tika, 
ale skladby toho "vyššieho populá ru" reprezentovali to želateľné. To, že skladat e lia ro
bili lepšie, než s a žiadalo, to je druhá vec, ale boli mnohí, ktorí robili práve len tent o· 
vyšší populár. Povedzme Ferenczy po t akom veľmi ambicióznom n ás t upe urobil skla d
by, ktoré Nováček, ako veľký predbojovník vtedajšej est etiky tiež p orovnáva s vyš ším 
populárom a považuje ich za ideál, čiže ideálom neboli tie najvyššie estet ické h odnoty 
našej tvorby, ale skôr t aký "odvar" sa považoval za ideálny. A ak to n eprevlá dlo· 
v slovenskej tvor be , ak ten profil r okov 1949-1955 neurčuje kvant um t ých tušim 
60 kant át, ktoré tam vznikli, ale objektívne umelecké hodnot y, j e to z ás luha sklada-
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:teľov. Faktom však zostáva, že v týchto rokoch sa nežiadali tie vrcholné hodnoty, ale 
čosi odlišné. Vezmime si napríklad sovietsku tvorbu oných rokov. čo z rokov 1949-

.1955 zosta.lo dodnes živou hodnotou? Sovieti sami sa absolútne netaja tým, že práve 
ten oficiálny es t et ický program bol jednou z príčin, pre ktoré v podstate z týchto ro
kov l;koro nič n ežije. Ja som nikdy nechcel tvrdiť a ani nebudem tvrdiť; že by bolo 
šo.stakovičovi treba zazlievať, že urobil tú kantátu, lebo je s t ále lepšie, že to urobil 

.šostakovič-majster. Lenže vtedy nie táto kantáta bola ideálom, vtedy sa vyzdvihovalo 
množstvo iných k ant át, ktorých men á si dnes ani nevieme spomenúť. Tie roky u nás, 
na Slovensku, iste neprebehli tak fatálne ako inde, ale zase n a druhej strane plat í aj 
to, že tá dobre mienená a oprávnená požiadavka, aby skladateľ rešpektoval ten ná
.rodný kontext, z ktorého vychádza a pre k torý vlastne tvorí, sa objekt ívne vulgarizo
vala. Osobne som presvedčený o tom, že dobrá vôľa skladateľov, ich dobrý zámer 
:Sa vedome alebo mimovoľne zneužívali často s dobrým úmyslom na to, aby vznikali 
diela, ktoré neboli schopné prežiť svoju dobu. 

Nerád by som obviňoval, ale faktom je, že ak tieto roky priniesli niečo s•kut oane 
.m imoriadneho, tak sa to zrodilo skorej v rozpore s oficiálnou estetikou, alebo napriek 
tejto estetike, a nie preto, že by to tak malo byť. Máme o tom v susedných kraji
nách, aj v našej vlastne j tvorbe dostatok dôkazov. 

Ešte k tvorbe prof. Moyzesa. To je vec, ktorá mňa osobne moment álne ohromne 
.zaujíma. že by Moyzes kompozične stagnoval v tom zmysle, že by nepísal, to nie je 
pravda. Vieme, že Moyzes píše s t ále. že nenapísal žiadnu symfóniu od siedmel je 
pravda, ale práve medzitým mal aj iné veľké skladby. Jeden problém je t u však 
základný - o tom už hovoril prof. Suchoň - to je ten benkovský problém. či skla
-dateľ je nút ený bezpodmienečne ísť vpred, alebo či smie dosiahnuť istý, po
vedzme svoj vlastný výraz alebo istý profil, písať nové a nové skladby, k toré, po
vedzme z hľadiska výrazových prostriedkov alebo už neviem z akého h!'adiska ne
znamenaj ú veľký s kok, ale pritom znamenajú istú kvalitatívnu úroveň. Mám t aký 
{iojem, že k týmto Moyzesovým skladbám budeme spravodlive jší po n ejakom čase, 
po nejakom odstupe, keď sa n ebudeme pýtať, v ktorom roku vzni,kli, ale aké sú. Lebo 
zatiaľ sme ešte príliš tými rokmi, tou chronológiou determinovaní, než by srne po
sudzovali hodnot u. Nechcem robiť advokáta tým dielam, ale ide o vš eobecnejší pro
blém. 

LADISLAV HOLOUBEK 

Neviem, či je vám známe, kto prvý zo slovenských skladateľov ovládal 12-tónový 
systém, aspoň teoreticky. Bol t o Frico Kafenda - súdruh prof. Suchoň je sved
kom. Ja som sa v roku 1935 ako m ladší častejšie stýkal s pr of. Suchoňom, a práve 
-on m a zas väC'oval, síce len t ak zbežne, a inšpiroval m a, ž e som s a sám o ten 12-
tónový sys tém zaujímal. Dokonca som vypr acoval niekoľko skladbi čiek. No a vtedy, 
ja neviem, čo si prof. Suchoň povedal, ale j a som si tak pove dal: nuž takto sa píše 
vo Viedni alebo písalo s a na začiatku tohto storočia, že by som to aj ja skúsil t ým
t o smerom ? Boi s om vtedy veľmi mladý, m al som 20 rokov. Potom s om si to r oz
myslel Reku, čo z toho budú mať ľudia ? Však naši_ ľudia nie sú ešte takí vyspelí 
a tomuto neporozumejú, a j a chcem, aby som t ým ľuďom niečo prinieso-L Ešt e ani po 
·oslobodení som nepovažoval za pot rebné, hoci som o t ýchto 12-tón ových systémoch 
vedel, ísť t ýmto smerom, lebo jednak s a razilo heslo o zrozumiteľnosti atď. a a j 
keby sa n erazilo , myslím, že by som s a bol vyvíjal tak, ako to u mňa pokračovalo. 
A keď sa na to spätne pozerám , moja kant áta Mesačná noc vznikla po symfónii 
v· tých časoch, keď sa po tých kantátach volalo, ale ja sa za ňu n eh anbím. J a ne
viem, či vám stojí za to si ju vypočuť a usúdiť či j e t o hudobne t ak bezcenné. V ce
.lom k ontexte moje j tvorby je to log ické pokračovanie. Za vyvrchole-nie d'alšieho vý
voja považu jem svoju operu Rodina a odv t edy som skutočne začal t iež nad všeličím 
rozmýšľať, či mám ešte komponovať ďalej t akto, alebo či s om schopný ešte čohosi 
nového. Nepovažovali sme z a pot rebné stať s a dodekafonistami skôr, hoci .sme s a 

. n imi mohli stať, lebo teore ticky s rne boli podkut í. 

Dva zábery z baletu Slávnost i slnovratu od T. A ndrašovana v ND Praha. ...._ 
Fot o : dr. J. Svoboda Jill"""" 
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Vladimír Sommer: 

Vokálna. symfónia 
pre veľký sbor , recitatív a alt s ólo 

Dátum dokončenia: r . 1959 
Trvanie: 31 min. 
Premiéra: febr. 1962, FOK, dirigent 
V. Neumann 

V marci budú tri roky od prvého pred
vedenia diela , ktorého význam nespočlva 
v bežnej aktuálnej pominuteľnosti. Vo
kálna symfónia j e v kontexte súčasnej 
českej hudby nevšedným zjavom a kvali
t ou. Jej prvky síce rastú z tradičného zá
zemia českého hudobného myslenia, no 
predsa t oto zázemie prekonávajú. Dote
r ajšie úsudky sa zhodujú v tom, že Som
merova Vokálna symfónia je umeleckým 
prot estom proti zvoli, násiliu, nezmysel
l'!ému zmaru a proti všetkému, čo ozna
čujeme pojmom kuli: . osobnosti. Toto die
lo - hoci mnohí by v ňom radi vidieť 
len dokument uzavretej minulosti - však 
stretol príznačný osud: celých päť rokov 
po dokončení (1958) čakalo vďaka admi
nistratívnym zásahom na svoju premiéru. 
Máme preto plné právo vidieť v ňom hu
m anistické m emento smer ujúce do prí
tomnosti i budúcnosti. Myšlienková kon
cepcia Vokálnej symfónie je napokon ešte 
oveľa zložitejšia, lebo vyslovuje všeľudské 
otázky z filozofického nadhľadu. Autor 
tohto diela sa rovnako ako kubistická maľ
ba usiluje dosiahnuť pravdivú podstatu 
objektu pohľadom z niekoľkých strán či 
uhlov odrazu. 

Skladateľ použil pre tri vety Vokálnej 
symfónie t ri texty, š t ýlove a žánrove roz
manité, ale vnútorne späté jednotiacim 
jadrom. Týmto jadrom je tu základný 
pocit životnej tragiky a pokus vyrovnať 
sa so skutočnosťou, aká je. Prvá medita
tívna básnická próza Franza Kafku "V no
ci" je alegóriou ľudskej spoločnosti a j e
dinca prostred nej , ktorý s i uvedomu je 
ťažký údel človeka, a predsa v t om údele 
nachádza s ilu nerezignovať, niesť ho až 
do konca. Obraz strážcu nočného spiace
ho ľudského tábora vyvoláva predstavu 
strážcu ľudskosti. Osou druhej vety je 
upravená pasáž Raskoľnikovovho sna z oa·-

st<>jevskéh<J !.'Ománu Zločin a trest. Pod
napitý mužík z -d·ediny k smrti ubije s v-oj
ho koník a. Len tak, z túžby ničiť, zabíjať. 
Mužikova krutosť. cynizmus dedinčanov, 
hlúposť a ľudská obmedzenosť - opäť je 
tu alegória · všetkého negatlvneho, čo 
v prudkej erupcii bezohľadnej ničivosti 
hubí život. Nad tým neodbytne znie ot áz
ka: prečo ? Tretia veta je komponovaná 
podľa básne Prijde smrť a bude mať tvoje 
oči, autorom ktorej je Cesare Pavese. Proti 
emotívnej Dostojevského predlohe je táto 
báseň tlmenou individuálnou spoveďou; 
ktorá sa vyrovnáva s otázkou posledných 
veci človeka. Ťarcha reality je tu bezpros
tredná, bez alegorického podtext u a akosi 
definit ívne - bez pozlátkového optimiz
mu - nabáda k zamysleniu. Celý kom
plex troch viet je skíbený do myšlienkovo 
jednotnej stavby, ktorá má expozíciu, rea
lizáciu a záv·eorečnú .reprízu s k atarziQIU 
a vyrovnaním. Ťažisko stavby je v "pre
vedení", v druhej vete, zatiaľ čo obe k raj
né vety ťažisko uvádzajú, dotvárajú a vy
važujú. Zm,, s lom Vo <amej s 1m o ni e n ie 
je bezvýchodný pesimizmus. človek, ve 
dom e a aktívne sa vyrovnávajúci s naj ~ 
vlastnejšou ľudskou problematikou impo
nuje svojím odhodlaním čeliť negácii. 

Sommer vychádza vo svojej hudobnej 
koncepcii z tejto hlboko zažit e j skutoč
nosti. Celý hudobný prúd· sa utvára citlivo 
v dimenziách myšlienkovej línie , a preto 
tvorí s vokálnou zložkou špecifický celok. 
Prvá veta (Con moto) je uvedená intrá
dou trúbok predznamenávajúcich tragický 
pát os nasleduj úceho sólového mezzosoprá
nového (altového) partu, nastupujúceho 
v Adagiu. Meditatívny charakter tejto čas .. 
ti j e umocnený šir·okým poly-melod1ckým 
pradivom t emer prokofievovského razenia. 
Voľný prúd plynie dopredu , oživený drob
nými temer dvaatridsatinovými figurá
ciami. Pri všetkej stavebnej vyváženosti, 
akú dal skladateľ tejto voľnej passacaglli, 
je prvá veta iba akýmsi prológom k nad
chádzajúcej dráme. Aj orchestrálny apa
rát je tu vyrovnaný, aby komorne vyvá~il 
sólovú vokálnu zložku. Druhá veta (Allegro 
moderato) hneď v úvodnej časti evokuje 
horúčkovito vzrušenú náladu , v ktorej sa 
rozvíja Raskoľnikovov sen. Zvuková masa 
driev, dychových plechových nástrojov, 
klavíru a xylofónu t u pripomínajú su
r-ov<Jsť, ·ako ju traktuje Stravinskij vo svo
jom Svätení jari. Rýchlo prebiehajúce pás
mo je rozdelené do pro tiklad ne vyostre
ných plôch, plných disonantných prvkov. 
V horizontálnom pohybe sa t ieto plochy 
st r iedajú na spôsob akejsi montáže a do
sahujú tým rýchle striedanie emócii a ich 
variability. Ver tikálne kladené vrstvy po
tom umožňujú postihnúť významnú viac-
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.značnosť, ktorú poskytuje textová pred
loha. Majstrovská gradačná plocha (Vivo) 
j e stavaná na ostinátnej r ytmickej fi
.gúre malého bubienka, sprevádzaného Es
k larinetom ( clar. piccolo ). Také groteskné 
pozadie vyostruje kontrast . medzi vzru
šenou a spádnou deklamáciou speakera a 
.zmiešaného sboru, ktorý má predpísané 
hovorené i spievané partie. Speaker aj 
sbor majú funkciu v trojakom zmysle. 
Jednak informujú poslucháča o vlastnom 
-deji, jednak dej komentujú a jednak (sbo
risti) vystupujú ako vlastní účastníci deja. 
Celá gradácia, do ktorej sa pozvoľna za
pája všetok orchestrálny aparát so silnou 
skupinou bicích nástrojov, vyústi v pál
·Čivo vytrysknuvšej otázke: .,prečo koníč
ka ubili?" Táto otázka v nasledujúcom 
.Sostenute zadrháva hudobný prúd do sle
du nepravidelných metrických frekvencií 
a v Adagiu uzatvára druhú vetu tichnú
-cou kantilénou sólového mezzosopránu. 
Hudobná štruktúra je tu emotívne mode
lovaná myšlienkovým zámerom,_ aby však 
sama tento zámer oznamovala. Siroká pa
.leta vyjadrovacích možností, far ieb a zvu
kových prostriedkov je použitá funkčne a 
-citlivo zladená s deklamujúcimi či spie
vajúcimi ľudskými hlasmi. Tretia veta 
(Adagio) pr ináša vyrovnanie, upokojenie, 
v ktorom prebleskujú zvuky tragična. 
:ostro lomená, ale vzostupne modelovaná 
línia sólového mezzosopránu vystihuje ne
vyhnutnosť, ktorá nikoho neušetrí. Stav
·ba poslednej vety má prekomponované 
piesňové formy a svojou priehľadnosťou 
-a temer komorným pojatím akcentuje in
tímnu prostotu celej katarzie. 

Hudobná t ektonika Vokálnej symfónie je 
-vnútorne uzavretá. Nepôsobí dojmom roz
triešteného celku. Sommer traktuje hu
<lobnú štruktúru v obrysoch daných plas
tickou pohybovou i dynamickou a zvuko
vo farebnou predstavivosťou. Melodiku vy
brusuje do pregnantných tvarov, ekono
micky kladených nad sebou, a lebo radených 
vedľa seba v citlivo odmeraných propor
-ciách. Harmonický plán pracuje v pod
state s uvoľnenou tonalitou. Práve tu spo
menutá viacvrstevnosť umožňuje klásť na 
.seba aj viac ako jednu harmonickú plo
chu. Súhrn plôch však neruší základné 
vzťahy k tonálne určitým centrám, ktoré 
možno vystopovať. Z hl'adiska nových 
:skladobných techník pracuje Sommer 
v podstate s tradičnými hudobne výrazo
vými prostriedkami. Snaha dosiahnuť nový 
:zvuk týmito prostriedkami je , pravda, vi
-diteľná a tiež úspešná. 

Týmto všetkým sa Sommerova Vokálna 
symfónia stala hodnotou, ktorú si nebude 
možno nepovšimnúť ani v budúcnosti. Mož
.no teda dúfať, že sa tohto roku konečne 
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dočkáme ohlásenej gramofónovej nahráv
ky a súčasne i vydania partitúry. Oboje 
sme podľa· ohlásených edičných plánov 
mali už mať k dispozícii. V tomto zmysle 
už t eraz vzrástol dlh voči Vokálnej sym
fónii z pôvodných predpremiérových ro
kov na viac než sedem rokov. Pritom ne- • 
sporne ide o dielo,. ktoré si zasluhuje našu 
maximálnu pozornosť. Oldrich Pukl 

Horehronská 
Krútňava 

l 
Eugen Suchoň : Krútňava 
Dirigent: Ján Kende 
Rézia: Kornel Hájek 
Výprava: Ján Hanák 
ŠD Košice 

Po dvanástich rokoch sa opäť na javis
ku ŠD v Košiciach objavila Suchoňova 
Krútňava. V mysli pamätníkov jej prvé 
naštudovanie sa zachovalo ako opravdivý 
sviatok. Jeho r ežisérom bol vtedajší ria
diteľ divadla, národný umelec Janko Bo
rodáč - bola to vari jeho jediná operná 
réžia. 

Obnovená premiéra Krutňavy má jeden 
celoslovenský primát, hoci košická opera 
je posledná, ktorá tento základný kameň 
slovenskej hudobnodramatickej tvorby 
znovu uviedla: nielenže sa vracia k pô
vodnej verzii, ale otvára aj všetky škrty 
vrátane záveru Katreninej árie na za
čiatku druhého obrazu a na ňu nadväzu
júcej prosby starého š"telinu o odpustenie. 
Žiaľ, má aj negatívny primát: rekordne 
krátky čas prípravy, podmienený snahou 
stať sa vyvrcholením festivalovej prehlad
ky vybraných predstavení východosloven
ských divadiel. Pretože predchádzajúca 
operná premiéra (Turandot) sa uskutoč
nila až koncom minulej sezóny, ostalo 
na štúdium Krútňavy prakticky iba me
siac času; na javisku sa - vzhľadom na 
premiéru v činohre (Lorenzaccio) - skú
šalo iba necelý týždeň. K tomu všetkému 
pristúpili komplikácie s obsadením On
dreja - Košice sú od začiatku novej 
sezóny bez dramatického tenora: až v ho-

dine dvanástej ju prevzal exkošičan, dnes 
sólista ost ravskej opery, Oswald Bugel. 

Hudobné naštudovanie i napriek týmto 
záporným vplyvom nesie pečať úpornej 
práce - dokázal to priebeh oboch záve
rečných obrazov, keď sa účinkujúcim po
darilo zbaviť nervozity, podmienenej krát
kosťou j aviskových skúšok a z nej u spe
vákov plynúcej nezažitosti r ežisér ových po
kynov. Orchester v zásade prijateľne rea
lizoval Kendeho zvýraznenie kontrastov 
medzi voľnými (pomalšími než zvyčajne) 
a r ýchlymi úsekmi - rušili iba obligátné 
chyby lesných rohov a vynechanie ho-bo
jovej sólovej frázy uprostred štelinovho 
monológu v druhom obraze. (Hobojista 
hral inak prvotriedne.) Horšie to bolo so 
spevákmi. často nastupovali oneskorene, 
boli nerytmickí a v komplikovan ejš1ch 
"ensembloch" (napr. bitka vo -štvrtom ob
l'aie) sa úplne rozišli. Ešte horš1 bol sbor 
(sbormajster R. Ski'epek), spomaľujúci a 
nevýrazný; v prvom a piatom obraze mu 
sice chýbal kontakt s dirigentom, ale to 
na ospravedlnenie nestačí . O to prekva
pivejšie vyzneli piaty a šiesty obraz -
prvý z nich najmä zásluhou Bugelovho 
speváckeho prejavu (okrem nevydareného 
jednočiarkovaného "h" n a jeho konci), dru
hý vďaka sústredeniu všetkých účinkujú
cich. 

Najpozoruhodnejšiu kreáciu vytvorila 
Gita Abrahámová (Katrena), prvotriedne 
herečka tvárneho dramatického sopránu 
(miestami má však priveľké vibrato); pek

ný výkon podali aj Anton Matejček 1 š te 
Hna), Božena Hanáková (pastierik), Miro

s lav Hájek (Hriň), Pavol Kasarda (0:-:ň); 
popravde však treba povedať, že v súbore 
SD je zopár hlasových invalidov, ktorí 
Sú nepostrádateľní len pre nedostatok ná
hradných kadrov. 

Ján Hanák navrhol realisticky štylizo
vanú scénu, vydarenú s výnimkou druhého 
obrazu; jej účinok by bol ešte väčší, keby 
sa ju bolo podarilo preniesť na javisko 
-dôslednejšie podľa návrhov (dokumentuje 
to návrh k prvému a piatemu obrazu r e
produkovaný v bulletine). Helena Bezá
ková (kostýmy) situovala dejisko na Ho
rehronie - a tak máme na slovenských 
javiskách tri lokálne podoby Krútňavy: 

Liptovskolúžniansku (Blnská Hystrica). go
ralskú (Bratislava) a horehronskú (Koši
ce). žiaľ, tance (choreografia Stanislav 
Remar) sa zredukovali na pár prvkov, a 
čo horšie, temer nekorešpondovali s hud
bou; táto zložka košického predstavenia 
by potrebovala najviac vylepšenia - i keď 
tým nechceme odviesť pozornosť od nut
nosti prehlbiť a zafixovať režijný plán. 

ra 

' A· la ·.stravinskij 

l 
T. Andrašovan, ·slávnosti slnovratu 
Dirigent: Albert Rosen 
Chareografia a réžia K. Toth a. h. 
·Výprava: P. Gábor a. h. - ND Praha 

Na premié-re 25. júna (tradícia uvádza
nia nových baletov tesne pred prázd.nuna
mi, v OO&e, keď po námahe celej sezóny 
meľú tanečníci naozaj z posledného a keď 
letné horúčavy z nich najviac vyžmýkajú 
posledné zvyšky energie, je u nás rovna
ko st8JI'á ako zlá) bol. spoločne s baletom 
Poslední pampeliška od skladateľa Miloša 
Vacka po pu-vý raz inscenoVIBný slovenský 
balet v 1pražskom Nál'odnom divadle, pres
nejšie pove_d.ané na javisku Smetan•ovho 
divadla. Boli to Slávnosti s.!novratu skla 
dateľa T. Andrašovana a libretJistu K Totna, 
ktorý dielo súčasne pohostinsky naštudo
V·al na jeho celoštátn~j pN!žskej p remiére. 

Plrvý slovenský balet v Zlatej ~'Pličke 
po {flhých dvadsiatich rokoch , ktoré uply
n uli od osl-obodeni.a - ba čo vi-ac: pr vý 
slovenský balet na českej tanečnej scéne 
vôbec ! Spoč-iatku to veru znie :re·ráža júco. 
Ide t u BM..a o dajaké voo-omé nevšímanie 
alebo ignorovanie s lovenskej baletnej 
produkcie? Rozhodne nie. Pr-av<lia je ta
ká, ž-e až drosiaľ nevzniklo na Slovensku 
tatké r~porezentatíVlll-e dielo, ktwého ume
lecká úroveň by sa dala porovnať Ililllprí
klad s vynJi.k.a.júcimi opel"ami Suchoňa alebo 
Ci1k!kera. Z doterajšej t vorby - t á sa dá 
napok-on Sipočítať na pr·stoch: Andrašova
nova Pieseň mieru a Orfeus a Eurydika, 
Spaš.iakova Karpatská r>apsód.ila, Grešákov 
Radúz a Mahuliena, Očenášova Vrchárska 
,pieseň a Jurovského Rytierska balada -
•81!li j edna práca neprekroč.ila inci·pitné 
vývojové štádium, nevyhnutne pozname
nané iľÔznymi ,;·detskými chorobami", či 
už v 1ib.rete, hudobnom tVI8Jre, alebo cel
kov·ej koncepcii. Tradícia s.lovenského ba
letu sa iba t vorí a práve Andrašovanove 
SláVlllos-ti slnovratu v nej bu{iú mať, zdá 
sa mi, dôstojné miesto. Vo svojom celko
vom názore a pojatí, vo s vojej základnej 
štruktúre sú rozhodne :oo všetkých slo
venských baletných diel najďalej. Je to 
dosiaľ najmodernejší, a preto aj najživot
nejší slovenský balet, i keď mu za hlavný 
inšp~račný :z-droj slúži.lo Stra•vinského vy
še polstOl'očné Svätenie jari. Vzhľadom na 
mnohé vývojové per~petie žánlľu ide o pa
radox iba zdanli·vý - okrem toho Svätenie 
je základným pilierom s vetovej baletnej 
moderny a pretrvá asi ešte mnohé .,re
v•olúcie \"kusu". V ži,adnom p.rtpade nemám 
And:rašovanovi za zlé, že ,s.a dal ovplyvniť 
- s,právnejšie povedané vedome inšpiro
vať - . touto Strav1nského monumentál -
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nou kil:eáoiou. Najlepšie a naJvacs1e ume
lecké dieLa pop.ri ino m vždy s l\ltili a j ako 
1podne,tný . príkl·ad pre ďalšiu tvorbu. Háčik 
je v tom, že nová ptráca sa potom auto
maticky - a práv·om! - meria so svo
jím inšpi.rujúcim vzo!l'om a z t akéhoto 
po•rovnani·a málokedy vyjde ús,pešne . A to 
je na,poko n i prípad Slávností slnowatu. 
P.ráve porovnaním so Svätemím j'ari vy
nitkne ich určitá hudobnodr•amatická "ne
dok!l'vnosť" miestami v·onkajškovo zastie
éľaná až siláckym nadmesením o.rchestrál
neho zvuku, nedostatoč.ná ,.špecifická vá
ha" i javisková nosnosť ich hudobných· 
myšlienok a štýlová nevyr·ovnamosť. Ná
zvuky s lovenského f.olldóru m ali azda s lú 
žiť ako akési ,.barba·rizmy" a . dať parti
t ille zemitosť, pôsobia t u však nevdojak 
skôr ako zvukovo známy slovenský ko
lorit, ako ,;svojr áz". Malá skúsemosť so 
"symf·onickými" baletmi, tv-orenými z roz
ľahlých hudobných plôch SlpOjených len 
útlou tematickou líntou, je u nás všeobec
ná; ·oi1razila Sl8. aj na Slávnosti>ach slno
vratu, v jeho nevyvážených časových pro
porciách, čo sa týka najmä prvej .polovice, 
ktorej by pravdepodobne piľ•ospeli škrty. 

To, ža si ND pozval.a na naštuď10vanie 
slovenskej novinky aj slove.nského choceo
grafa (tak isto .po prvý raz v histórii), 
považujem z,a veľmi d·obra volené gesto, 
vhodne zapadajúce do rámoa slávnostnej 
'Premiéry k oslave 20. výr•očia oslobode
nia a dvadsiatich rokov slobodného SQJolu-

,naZiva.n.ia če,chov a Slovákov. Ma!.o by 
v š·ak ísť •O nieč-o viac než o o.kJrúhlym ju.., 
bileom vy;provok,ované gesto : výmena 
ch!l'eogiľafov me•dzi súbo·r mi ja · zdl'avá a 
.pros:pešná, a predsa sa bohvie z akých 
príči.n u nás neJ)l"aktizuje. Na Západe 
~:•ovnako ako v SSSR sa na:.príkla·d vyda
:re,né inscenácie prenášajú a j na iné scé
ny - u nás naorpak platí nepísané .pTa
vidlo, že každý choreograf musí každé d ie 
lo naštudovať znova a po svoJom. K akým 
koncom t<J vedie, ukazuje trebárs Labu
tie jazer·o ; koľko choreogrefov, toľko 
"nových" inscemácií - a jedna biednej
Š·i<a ako druhá. 

P o Tóthovom nedávnom Svä tení jari. 
v SND bplo j asné, že si bude v~die é po
radiť i s námetove podobnými Slávnosťami 
slnovratu, ~tým skôr, že k nim sám na
písal libreto. Mohol sa t u oprie ť o nie
ktoré tvárne postupy, ktorých j aviskovú 
účinnosť si už preveril vo svo je j bra 
tislavskej inscenácii St ravinského. Odtiaľ 
mal tiež ,.hotový" základný pohybový a 
kompozičný materiál, ktorý teraz mohol 
využit pri pražsk ej práci. Ak t ent oraz 
nedosiaho l rovnako mohutný účinok dô
vod t r eba hľadať skôr v diele samom -
ako aj v technických dispozíciách Smet<a
novho divadla - než v jeho scénickom 
t vare. Vcelku podal Tóth s lušnú, osobit~ 
nú prácu, hovoriacu v prospech j eho ďal
ších umeleckých perspektív. 

Vladimír Vašut 

Opäť hudba z Banskej Bystrice 
Hudobné piatky v Banskej Bystrici 

vznikli z iniciatívy Krajskej or ganizácie 
Sväzu · s lovenských skladateľov. Už ter az 
možno konštatovať, že t o bola myšlienka 
dobrá a jej uskutočnenie v Banskej Bystri
ci nana j výš pot rebné. Popri záslužnej prá
ci Spevohry DJGT bolo potrebné nájsť 
sústavnú kultúrnovýchovnú činnosť aj na 
poli komornej a koncertnej hudby, pre
t ože jedine sústavnosť koncertov (a nie 
kampaňovitosť) môže vo výchove poslu
cháčstva priniesť kladné výsledky. Ukázal 
to aj II. Hudobn ý piato\:. 

Miroslav Bozdech, sólista DJGT, týmto 
svojím recitalom ukázal, že v ňom rastie 
i koncert ný umelec veľmi ďobrýcn kvalít . 
Isté a presvedčivé podanie Händla ukázalo, 
že operný žáner oproti piesňovému je uňho 
s ilneJŠou devízou. Schub ~rtov Ha , ran sa 
vyznačo ;al sve domitou prácou dynam ic
ke j plastičnosti. škoda, že kvalita rezo
nancie v decrescendách sa neniesla pri
meranou int enzitou. Bozdechovo podanie 
Beethovenovho cyklu An d ie ferne Ge
liebte bolo n a jmä po vokálnej · stránke 
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(odhliadnuc od záverečného nepatr ného za 
kolísania) dokonalé. Chýbalo mu však ešte 
h lbšie pr ecít enie, ktoré by bolo parale
lou kompozičnej emocionálnej h íbky. 
Čajko vského Ser enáda Dona Juan a a 

Fo~rsterova Hudba boli um elecky na jdo
kon alejšie stvárnené. Boli zlat ým bo j om 
programu . Najmä farba a sýtosť Bozde
chovho hlasu našli dokonalé uplat nenie 
v typickej ukážke Foersterovej hymniky. 
Tečie pot ok od Kriváňa - nebyť niekto
rých miest s veľmi preexponovaným for~ 
tissimom - dosiahla umelecké stvárnenie 
Serenády. Cigánske melódie - taktiež od 
Vít. Nováka - nem ')žno zaradiť medzi 
najlepšie čísla. Sám Novák t otiž považuje 
Cigánske melódie za obrat vo svo jej tvor
be. V nich mužný temperament vystrieda 
piesňovú lyriku predchádzajúcich cyklov. 
Tento aspekt v prednese nebol dostatoč
ne stvárnený. 

Klavír ny sprievod Z. Strnádovej-Pará
kove j bol nanajvýš hodnotným umelec
kým zážitkom . 

Alexander Melicher 

Zo zahraničných festivalov 
Dubrovník 1965 

F estivalov je už naozaj veľ,a. Nad mno
hými z n ich sa vznáša nebez-pečenstvo 
turis tiky, cudzineckého ruchu a V·onk.a jš ej 
.at raktívnost i. Zaumienil s om s i, že s a 
v o svojich poznámkach z dubr·ovníckeho 
fest i'.'alu XVJ. Lj etne igtre 1965 zameri.am 
J.en na ko:nkrétne zážitky z n iektorých 
p odujatí, no len čo som začal písať, vše•tky 
p redsavz-atia padli. Práve na Dubrovník s a 
nedá s·pomínať bez vzťahu k prírode, his
torický-m pam:atkam a celému mestu s jeho 
·originálnou a sympatickou atmosférou. 
Lebo toto je naozaj fes t iv·a l c elého mesta a 
.nemenej ako 26 priestorov - na hr-adbách, 
v !Parkoch, palácoch, kostol<Jch i v u licia ch 
- sa s t ane na šesť týždňov jav>iskom či 

.pódiom i hľadiskom. 
Viem , že aj takét o exteriérové ,.letné" 

festivaly majú sv·oj e problémy - v oblas t i 
interpret ácie i v oblasti zážit kov. Stači 
náhodné (tu Zll'iedk.avé) zhoršenie počasia, 
vietor - a kvaLit a výk·onu i dojmu u t rpí. 
Ba odvážim sa aj na ka círsk u myšlienku, 
že akokoľvek pekné, až exotické exterié
rové ·Pro.str edie nemusí vždy slúžiť adek
vátnemu súst redeniu. Efekt prír-ody a re,a
Uty nebýva vždy t-otožný s umeleckým 
zážitk om . Ale t o je už riziko podobných 
fest ivalov, k t oré a ni n et aja záujem o d ivá
kov z cudz1ny, aj keď to n ie s ú len odbor 
n íci a &pecioa lisi'i (Salzburg, Bayreut h ) , 
pripadne s nohi. V Dubr ovníku všetky ,.prí 
rodiné dekor ácie" vyberá vedenie fest rvaiu 
s veľk:)'Ill výtva rným i urbanis t ickým vku
som - ·os.tatn e zodpovedajúcim súčasnej 
úwVll1i juho•s lovanskej architektúry a u r 
ba nist iky . Koniec koncov "Ljetne igr e" 
s ú pod patronátom •prezidenta J. B. THla -
a to v Juhos lávii znamená veľa! 
Voľba prost r edia pre festival-ové progra

my vo veľkej m iere ovplyvňuje a j drama 
tur gia. Cítiť to najm ä z činohernej oblasti, 
ktorá aj t ohto roku "stáJ.a" na tradičných 
(a ·p r e Dubr-ovník vhodných i výhodných) 
m enách: Shake&peare, I. Vojnovič a M. 
Držič. K nim .pribudla hra D. čosiča "Ot 
krié.a" ( Odhalenie) . Ja to j-avisková úprava 
r om ánu Deobe a jej autori (Belovié a é i
r ilov ) volili zaujímavú (pre mňa t rochu 
statickú a skôr rozhlas ovú) formu, aby 
začreJi nielen do dejin domáceho odboja, 
ale aj do psychológ,ie postáv, a aby odkryli 

· pohnútky, k toré viedli jedných k h r din 
. .g.tvu, i.ných k zrade a zbabelos t i. In sceno
valo j·u Juhos lovanská drama.tické divadlo 
z Belehr adu v expresívnej réžii (Mil.oševič 

a Bajčetič) .a s presvedčivými hereckými 
výkonmi celého s úboru. 

Tretí večer Vojnovičovej Dubrovníckej 
t rilógie bol venovaný pamia tke cr-e,žis éra 
B. Gavellu a v jeho koncepcii bola insee - · 
nácia i obnovená. V s úvis los ti s tým s om 
sa zamys lel, či s me my u nás aj verejne 
docenili p r ínos tohto veľkého režiséra -
·ale aj iných (napr. K. Baranovič!) pre 
našu hudobnodr.amatickú kultúru! 

V dramaturgii koncertov a hudobno
dramatických diel by s a ťažko hľadal 
presne a pr ísne vyhranený pr ofil. Najsk ôr 
by ho azda cha-rakterizoval·a šírka žán r ov 
i •r e,pertoáru a výber kva litných d iel, k tor é 
už "svet" p reká·droval. Experimenty, po
chopiteľne, ponechávajú Záhr ebu, hoci 
niekoľko zdr avo provoku júcich veča!:'ov by 
n ezaškodilo. O dramat urgii na,pokon píše 
podr~?nejšie môj ,povolanejší "pokračo 
v.atel . 

Medzi sólistami bolo j edno veľké meno, 
pri ktor.om . sa pristavím dlhšie : Anton 
Der mota. Všetko, čím j e Darmot a známy : 

. vynikajúca technik a , p r ekrásny t imbre, 
zvučné, lig·otavé výšky, absolútne vniknu-
tie a pr ežitie k aždej piesne a obdivuhodná 
kultivovanosť tprejavu - to sú dnes devízy 
umelca. Pr.ogram tv·orili diela R. Schuman
.na (Básniik.ov.a láska) , R. ~traussa l8. piesne 
domácich skladateľov - Sker janc, Ravnik, 
Lajovic. Dermot a bol dôsle dný a.j v prí
davkoch, ktoré s i nadšené obecenstvo vy
nútilo . Priznám sa, ž e som zatúžil po 
nejakej na1pr. Mozar tovej árii - ale ničoho 
takého s om sa nedočkal. Znovu zazneli 
p{esne R. Str·au.s sa a R. Schumanna .. Ešt e 
slovo k "domácím" autorom, ktorých mená 
v ,programe mi nehov·ocili nič : po Dermo
tov·om . výkone by s om na ne rá d upoz-ornil 
našich t e,noristov, ktorí hľadajú k oncertne 
vďačné, p oetické - južnou atmosférou 
inšpir ované piesn e, .b lízke talianskem u bel 
can t u. 

Bran~slav Kriška 

* * * 
TohQr-oČné Dubrovnícke let·né hry mali 

na programe s ymfonické a komo·rné kon
certy, činoherné, ba letné i operné pred 
s t avenia, ako aj folkloristické produkcie. 
Celkom ich bol-o 75, z t·oho 21 koncertov, 

. 4 nočné serenády, 2 operné a 6 baletných 
rpredsuavení, 30 činoherných ,p r e dvedení 
a 12 folk l{)ristických kreácií. ú ctyhodný 
počet ! Denne. sa u~poriadali dve a ž tri 
·podujatia súčasne a všetky boli pr eplnené 
obecenstvom - as~poň počas môjho pobytu . 
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FesH'.'al mal na ·programe v hudobnej 
časti diela Vivaldiho, Bacha, ·Haydna, Mo
zarta, Beetho-vena, Jarnoviôa, R. S-traussa, 
Debussyho, Musorgského a iných. Z mo
derny to b oli Papandopulo, Škrjanec, 
9sterc, Kelemen, Hindem ith, Stravinskij, 
So.stakovič, Szymanowski atď. Talianska 
operná staggiona priviezla komornú operu 
Speváci z Vtllany od Fiorav-antiniho. V kon
certoch účinkovali Záhre.bská a Ľubľanská 
filharmónia so svojim sborom, Mestský 
orchester Dubrovník, Dresdner Staatska
pe.lle, Jarnovičovo, Borodiňovo i Smeta
novo kvarteto a veľa známych -a menej 
márnych di•rigentov, sólistov a reži-sérov. 

Otvár·aci symfonický koncert Záhrebskej 
filharmónie dirigoval precízne a suverénne 
M. Horv•at ; predvied-ol diela Papand-opula 
_(Farby a kontrasty), Pag-aniniho 'Husľový 
koncert D dur (s výborným talianskym 
huslistom Fr . Gullim), Debussyho More 
á R. Straussa Enšpíglove šibalstvá. Zá
hrebská filharmónia pod taktovkou sveto
známeho L. Matač-iéa uviedla veľmi svedo
mite naštudovaného avantgar·distu· Kele
mena, poeticky hraného Mahlera a troška 
rozvláčneho Beethovena (Eroica). Boro~ii
novo kvarteto z Moskvy hral<> vynikajúco 
šostakov-iča, Borodina, Stravinského a Bee
thovena. Haydnove ~·tyri ročné obdobia 

·dirigoval Lovro Matačié so Záhrebskou ·fil
harmóniou a Ľubľanským sborom. Ten ístý 
orchester a sbor pod vedením M. Hou.-vata 
uviedol tr-oška zdihavo Omšu h mol J. ·S. 
Bacha v Dominikánskom kostole. Vynika
júci úspech dosiahol Symfonický mestský 
orchester so svojím dirigentom A. Nanu
tom a výborným sólist-om St. Rubom z Ru
munska s-o skladbami Bacha, Mozarta a 
Jarnoviča. Kvartetový večer členov sláv
neho Janig•rovho komorného orchestra 
Združených v sláčikové kvarteto Jarnovič, 
to bolo suverénne a plnokrvné muziclro
vanie, zvlášť v predvedení VIII. kvarteta 
D. šostakoviča. Recital čembalistky Z. Ru
žičkovej z Prahy dosiahol presvedčivý a 
zaslúžený úspech, ako aj serenádne večery 
o polnoci, ktocé· boli .,cukríkom" komcr
ného predvedenia -s m iniatúrnymi pro
gramami. 

Július Kowalski 

V Dubrovníku sa z,astavil na sovojom 
trojmes-ačnom zájazde po Eu rópe aj súbor 
NYCB, aby tu ukázal šesť <IJredstavenl 
svojho vybraného repertoOO'u. Umelecký 
riaditeľ a choreograf G. Balanchine uvie
dol na terase pevnosti RavelLn l. augusta 
Škótsku symfóniu Mendelssohna- Barthol
dyho, Hindemithove štyri temperamenty 
a Bizetovu Symfóniu in C - kreácie, ktoré 
vznikli v TÔznych obdobiach jeho činn<Jsti. 
Balanchine, kedysi Ď.agílevo.v spolupracov-
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n~k. J;lezaprie svoj ruský pôvod a umelecký 
:základ (od svojho 25. roku bol choreogra
farn ,,parlžskeho" Ruskéh o baletu). časom 
s.a jeho umelecká reč uvoľňuje, moderni
zuje, ale nie odrazu a nečakane - skôr 
p-ostupne, krok za k rokom, akoby každú 
hlásku svojej abecedy tvr'do a ť.ažko vybo
jováv-al sám so sebou. Výsledkom je pre
kvapujúca dokonalosť. Ťažko si predstaviť 
túto hudbu lepši~ vyjadrenú pohybom 
a tancom. 

Súbor 70--tich technicky vyspelých ta
nečníc a taneč:li-kov má medzi sebou nie
koľko vynikajúcich sólistov, z ktorých 
me•nujem aspoň pôvabnú Sum.nne Farré l, 
virtuóznu Melissu Hay-den, mužnéh-o Jacqua 
·d'Ambisa a predovšetkým čierneho Ao::-thura 
Mitchella. Sugestívny výkon tohto taneč
níka v Hindemithovej skladbe bol bez
chybný a iste patril k vrcholným výkonom 
na fest-ivale. Ale vôbec všetci umelci dis
ponujú oza{ lv'yniklajúco.u akademickou 
technikou. Zvládnutie najťažších prvkov 
je sámozrejmé, a to umožňuje choreogra
,fovi naplno rozv.inúť f-antáziu a l!lplatnlť 
svoj zámer. 

Dirigent Robert Lrving, dlhoročný s.polu
pracovník súboru, vyzdvihol podstatné a 
bol s tále v kontakte s tanečníkmi. Výkon 
Záhrebskej filharmónie môžeme hodnotiť 
v ten večer ako priemerný. 

Bóris Velat 

* * * 
Drážďan&ká filharmónia s diirigentom 

Sieogfriedom Kurzom uv,iedla (17. VIII.) 
Predohru k Webe-rovmu Čarostrelcovi, 
Beethovenovu VII. -symfóniu a Brahmsov 
Husľový koncert D dur so sovietskym 
huslistom I. Gračom. Na druhom ko-ncerte 
(19. VIII.) s dirigentom Heinzom Bongar
tZJom uviedla Schubert-ovú symfóniu h mol 
Nedokončel!.ú, Dvorákovu VIII. symfóniu 
G dur a Cajkovského Kl-avírny koncert 
b mol s nemeckou klaviristkou Annerose 
Schmidtovou. Obidva koncerty boli na voľ 
nom priestranstve Držič-ovho námestia. To 
podstatne ovplyvnilo celkový výsled-ok. 
I keď totiž tamojšie prostredie nesporne
vytvár-a vhodné ku lisy takémuto koncertu 
(priečelie mestskej katedrály, zadný trakt 
rektorského paláca a bliz.kosť mestských 
hradieb), predsa len z nočného odpočinku 
vyrušené lastovičky a zvýšená frekvencia. 
na neď.alek·om dubrovníckom l-etišti rušivo 
,pôsohiLi na výkon orchestra. Jeho sólistu 
na prvom k oncerte I. Grač-a ZJnervózňovali · 
viac, -ako by to zniesol čo i len priemerný 
výkon umelcov. Nemožno totiž -pochybo
vať, že taký skúsený orchester s podstatne 
·populárnym programom i skúsený sooviet
sky huslista v uzavretom koncert nom pro
str-edí mohli dosiahnuť V•iac -ako len š-tan
dard-nú úroveň pred:nesu. Skú-seno-st-i s n e-

priazňou ·prostredia orchester -plne využil 
na druhom koncerte, a t ak sólistka, ako 
i celý orchester, podali výkon poonateľne 
vyššej úrcvne. 

Jedi.ná opera inscenov>aná n-a tohoroč
ných Dubrovníckych letných hrách (v šty
roch predstaveniach) - Fiora-vantiho Vi
diecke speváčky - umožnila šiestim sólis
tom talianskeho zájazdového súboru za 
réžie C. A. Az:wliniho rozvinúť v zähra·dé 
dubrDvn ickej hudobnej školy vcelku · n~
náročný žartovný pribeh z dedrinského 
Života k Slpokojnosti početného obecen
stva. Osobitne pochv>alne sa ·breba vysloviť 
'o výkone malého komorného orchestra 
z Turina Arturo Toscanini s dirigentom 
a sklad·ate.rom Massimom Pradellom. čle-n
mi tohto orchestra sú hráči turinskeho 
symfonického orchestra RAI, .ktor! popri 
svojom úväZlku vyvíjajú v tomto komor
nom orchestľ!i kultúrnosvetovú činnost: 
meooi robotníkmi v Turine podľa d1rektív 
Kom•unistickej strany Talia.nska. 

z hľadiska prop-agácie hudobného ume
nia národ-ov Juhoslávie pred zoahraničnými 
tUJristami splňajú veľké poslanie vystúpe
nia juhoslovanských ľudových súborov 
Skoplje a La do. V dubrovníckom prostredí 
dostávajú zahraniční turisti akoby v skrat
ke predstavu o bohatosti i farebnosti , jed
noduchosti i vynaliezavosti juhoslovanskej 
ľudovej hudby a tanca. Tieto vystúpenia 
sa uskutočňovali na impoz,ant nej terase 
starobylej pevnosti Revelin. PrJ porovná
vaní s dramaturgiou a výkonmi ľudových 
súhorov iných štátov (napr. u nás) by 
bolo možné -to i ono vysloviť v prospech 
našich súborov. 

Väčšina koncertov komornej hudby bola 
na nádvorí Rektorsk ého paláca. J~ to sku
točne ideálne koncertné ·prostredie bez 
rušivých momentov. V tomto ·prostredi 
šírilo slávu čeiSkoslovenského hudobného 
umenia Smetanovo kvarteto (8. VIII.) so 
svojim štandar dným programom (Smeta:
novo kvarteto e mol Z môjho života, Ja
náčkove Listy dôverné a Mozartova kvar 
t eto D dur KV 499) . Dvoi'áko·ve M<>ravs.ké 
dvojspevy boli na programe belehr·adských 
sólistiek Radmily Bakočevičovej (soprán) 
a Ďurdevky čakarevlčovej (mezzoscprán). 
Pri klavíri bol Stiepan Radič zo Záhrebu 
(10. VIII.). Okrem Dvoráka mali na pro
g<rame prehľad európskej vokálnej hudby 
od Cherubiniho a Beethovena cez Mus-org
ského až po súčasnú juhosiDvanskú tvor
bu. Obe sólistky podali veľmi dcbrý výkon, 
hoci v Dvofákovi (spievali v srbsko-chor
vátskom prek lade) by sa bolo žia,d:alo vLac 
nášho moravského naturelu. 

* * * 

Dubrovnícke letné hry si začínajú vy
tvárať určitú tradiciu. Ich výlučn<>sťou 
a i'opecifikom je slnečným jas-om ožiarené 
•pobrežie modrého Jadranského mora a 
starobylé kultúrne prostredie vápencovo
mramorového bieleho Dubrovníka. Dub
r ovník je perla Jadra.nu, ktorá čoraz viac 
priťahuje najmä zahraničných turistov .. 
Toht<> roku len oficiálne evidovali denne 
7 tisic zahraničných turistov, ktorí v Dub
rovníku prenocova li (,pre<.šlo ním denne 
niekoľkonásobne viac). K tomu treba pri 
počítať vzácne ustálené pekné letné po-· 
časie. A tu sme ·pri koreni teraj_šieho s tavu 
a celkovej náplni najmä hudobnej časti. 
Dubrovnickych letných hier. Mozno pove
dať, že viac ako polovica návštevníko-v 
jednotlivých koncertnýc;h podujati j e spo
medzi tUJristov, ktorí po krásnom dni na 
slnečnom mori chcú stráviť aj pekné teplé 
večery pri hodnotnom kultúrnom progra
me. Ide teda v podst ate o podujatia re
kreačné z hľadiska návštevníkov k<mcer
tov, ale, tak sa zdá, i z hľadiska väčšiny 
hudobných -podujatí tak v dramat urg-ii. 
ako aj vo výkonoch. No štebot vtáctva 
a hučanie lietadiel si vyžadujú mimmläd
nu nervovií .prtstPôsobenosť umelcov -
i poslucháča. Krásne prírodné prostredie 
·má ted<a svoje líce i rub. Treba pochvál~ť 
dubrovníckych kultúrnych činiteľov , že 
vedia zo z.astrče•ných kútov, zálra-d i trž
·ných námestí vykúzliť na večer kult úrne 
,prostredie s prirodzenými kulisami. Nie
kedy sa mi však zdalo, že hudobný pro
gram je z prílišnej horlivosti na jeden deň 
tak nahustený, že jednotlivé podujatia st 
navzájom prekážajú. Napríklad rušiv-o pô'
.s-obila hudba súboru Skopje zaznievajúca 
z Revelina až do záhr a-dy hudohnej školy, 
kde bolo predstavenie talianskej 01pernej. 
spoločnosti. 

Tak krásne rekreačné prostredie Dub
rovníka by mohlo sv-ojou atraktívnosťou 
;priJáJ<.ať v dovolenkovom období popred
ných umelcov · - či už by išlo o predsta
venie súčasnej juhoslovanskej hudobnej 
tvorby alebo o prehliadku juhoslovanského 
koncertného umenia pred zahr-aničným 
pubLikom aleobo azda i o realizáciu medzi
národne závažnejšieho dramaturgického 
plánu. Dubrovník by sa skutočne mohol 
stať dostaveníčkom hudobných umelcov 
najmä zo strednej Európy. Pravda, uspo-
r-iadatelia by mali dosiahnuť uznanie aj 
doma. Lebo v jedných záhrebských novi
nách s.a s.a.mi priznávajú, že Dubrovníckym 
letným hrám pripisujú väčší význam v za
hraniči ak o doma - v Juh<>slávii. 

Mária Potemrová 
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_Glosy z Varny 
Od vlani sa vo Varne usporadúva k aždý 

rok medzinárodný baletný konkurz pre ta
.nečnice a tanečníko·v d·o trids.ať ;rokov. 
'Toho r·oku sa skončil celkom poodľ.a oča 
kävania. Prvé mies ta obsadili opäť So
vieti, oo pri ich tradič,nej úrovni nikoho 
neprekvll!pilo. My sme naopak skončili 
"biede", oo t iež nepreokva•puje. Pri ku
Tióznom sta>ve nášh<> balet ného školstva 
sa nič imé nooalo očakávať. Z piatich čes
·koslovenských účastnikov t raja "umreli" 
·hneď v prvom kole, štvrtý odpadol v dru
hOI!ll; česť práporu nak<Htiec zachraňovala 

·mladučká Anetta . Voleská, ktorá si zre
·prtzovala svoje umiestenie z vl.aňajška aj 
diplom :z;a účasť .v treťom kole. Potrebu
jeme deväťročenku! Stoji vôbec ešte za 
to opakovať túto pra vd u už po x-tý raz? 
- Spomenul som si na jeden citát z K.aTia 
Schultza: "A ak je niekto tak klrutý, aby 

·sa ešt e vysmieval, nech povie jediné slo
·vo: nádej !" 

* * * Najväčš.i úspech nášho baletu vo Varne 
- vlastne o kúštik ďalej - na Zlatých 
Pieskoch : titul "Miss Pláž" suverénne zís
kala tanečnica karlínskeho Hudobného di

·vadla Milena Zahrynowská, ktorä tu tr.ä
vila svoju dovolenku. 

* * * 
Na krásu sa napokon hľadelo i pr i ba-

letnom konkurze. Kubänke Loipe Araujo 
d opomohla k zlatej medaili; jej nesporne 
technický lepšia krajanka Boshovä sa mu
sela usJ>Okojiť so s t·riebornQIU. Nie, že 
by som to jury zazlieval - mne s.a 
Loipe páčila tiež. A napokon - v žiadnom 

'u mení nehrá fyzický pôvab tak dôležitú 
'ú lohu ako práve v ·balete. Lanskej zimy 
som si pred Mojsiejevom v Moskve po
chvaľoval, koľko krásnych a mladých diev
čin má v súbore. "To mäte tak", povedal 
celkom väžne, "z mladého krásneho diev

· <:aťa vyr astie možno vynikajúca tanečnica 
- zato z najlepšej s ta rej a nevzhľad

. nej bal?,ríny nikdy nebude pekná mladá 
žena .... 

* * * Rusi, Kubánci aj iní sa po každom pot
lesku dlho, predlho klaňajú, niekoľkokrát 
sa vracajú na proscénium; neyrestanú , do
kiaľ z publika nevyžmýkajú posledný úder 
rúk. Potom pomaly a bez nählivosti putu
jú za hlbokého ticha na začiatok ďalšej 
diagonály. Pri normálnom predstavení sa 
na takéto klaňanie pozerám veľmi nevra
živo. Tu to však tolerujem: treba si vy
dýchnuť a naqrať čo najviac nových síl. 
"Odpočinutie dlhé daj mi, 6 publikum!" Aj 
t o patrí do súťažnej stratégie a t aktiky. 

* * * 
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H~vorilo sa vo Varne - .rel.a•ta refero -
že boj op.rebiel1al n ielen na doskách Let
ného div<adla, ·ale ·aj potajme vnút.ľ'i jury, 
najmä medZii Galinou Ulanov>ovou a Alicou 
Alonsovou. Ak je na tom niečo pr.a.vdy, 
ipotom všetlka časť diplomatickému ume
niu kubárliSik:e j primabaliríny: d>Otkázala p~re 
s v·oje zverenice "urvať" z prídelu m edailí 
na<Oza.j maxim1.l.lll - popr.i j ed.nej zlatej 
aj dve strieborné. Zdá sa mi, že viac, než 
s i v skutočnosti - najmä v ponxYVn<li!IlÍ 
s Maď•armi - zaslúžili. Na súťoažiacich 
z MaďoaiľSka brala jury asi dajaký prís
nejš! meter, okl·amala ich podľa mojej 
mi-e:ruky o dve les~lejšie medaily (získali 
dve bronz·ové) . 

* * * Ž:ltý Ja-ponec Fukagava, miláčik vatrn -
s,kých díivákov, ktorí si mohli po jeho roz
stmhávaných jetés ruky utlieskať, tanco
val v treťom kole slávneho Ducha ruže. 
PodľiB svojho vizuálneho dojmu Sjplľesňu
j em: Ducha čajovej r uže. 

* * * 
Ko.repetítori sprevádzajú~! na klav!n 

súťažné čísla - te bola kapitola sama 
pre seba. U takého Hertela, Adama, Čaj
kovského t o €·šte ako -tak šlo, ak s i od
myslime stovky ,.mitnémov". No len čo 
·mali hrať niečo modernejšieho - trebárs 
P r·okofi·eva - vyrábaLi na steoojúoom kla
viri hrozné nepodarky. Výnimky, medzi 
ktoré patril aj náš Jii'l Ruml, len ;potw
d-zovali toto smutné ·pravddlo. 

Vladimír Vašut 

Stockho1 ms festspel 
1965 

Sám švédsky krá l Gustav Adolf VI. s i 
vzal - mvslím viac formálne - repre
zentativ:nu -záštitu nad tohoročným štok
holmským jesenným festivalom, ale nároč
nejšia úloha - premeniť tradičnú pre
hliadku hviezd na podujatie so svojráz
nym profilom ostala na hlavách menej 
atrakt!vnych, ,ale o to viac šikovných, 
drobných organizátorov festivalu. Lebo 
dnes, kedy si v Európskej asociácii hu
dobných festivalov získalo miesto už 28 
organizátorov, ktorí oplývajú peniazmi, 
atrakt!vnosťou prostredia l vynal!ezavos
ťou je potrebné vynaložiť nesmiernu ná
.mahu na samotné udržanie takéhoto pod
ujatia v takejto silnej a vážnej konkuren
ci!. Festiva l s nevelkou tradíciou, akým 
št·O!kh o.Jmský je, nemôže konkurovať .ani 
Salzburgu, an i Dubrovn1ku - musí byť iný 
ako všetky ostat né, musi byť jedinečný 
a osobitý, musí sugerovať čosi, čo možno 

l zjednodušene zhrnúť do t akéhoto až rek
lamného zvolania: čo uv!d!te a počujete 
v Stokholme, neuvid!te a nezaž!jete nikde 
inde v Európe. 

Mottom recenzovaného festivalu je sna
ha ukázať umenie nášho storočia v celej 
svojej š!rk e, zložitosti a rozpornosti. Hoci 
ťažisko je v hudbe, festival doplňa aj mo
derná dráma, balet , film a výstavy. We
bern tu stojí vedia Antonlon!ho, Ber gman 
vedra Cleea, elektronick á hudba vedia ab
straktného baletu Ann Halprln. V druhom 
rade je · ťažiskom festivalu švédska kul
túra - - predovšetkým súčasná. Odznela 
tu svetová premiéra Blomdahlovej onery 
Herr von Hancken, najnovšej syntetickej 
produkcie št údia Fylklngen a koncer ty 
súčasnej švédskej hudby počnú.c jej kla
sikm!, ako sú Lindholm a Blomdahl, až po 
tých najmladších , najext rémnejšfch a naj
spornejš!ch ( Welin, Mellnäs, Neumann ). 
Súčasne s tým však bež! v opere Wozzeck, 
Janáčkova Vec Makropulos (pod názvom 
Testament) a Straussova Elektra v réžii 
Rudolfa Hartmanna z Mn!chova s Inge 
Borkh, ktorá ďaleko prekonáva legendami 
opradenú salzburskú Karajanovu Elektru 
s Astarid Varnaj a ktor ú svetová kr it ika 
jednoznačne označuje za najlepšiu na 
svete. Stokholmský festival to však n ie je 
len kl asika a avantgarda nášho storočia. 
V štýloveJ Drottingholmskej rezidencii sa 
hrä Gluckova Ifigénia v Aulide, Mo
zartova Cosi fan tutte, Händlova Ario
dante, alebo zaznie komorný koncert z diel 
starých majstrov (Adam de la Halle, Ora
zi-o Vecchi, Josquen Rameau a ďalší) . Jed
ným z vrcholov festivalu bolo uvedenie 
Montever diho Vespro della Beata Vergine 
v št okholmskej katedrále a drott!ngholm
ská Inscenácia Mozartovho únosu zo Se
r ailu. A konečne to, čo má v koncepcii 
tohoto fest ivalu zaujalo najviac, bola od
vaha a schopnosť urobiť skutočný hudob
ný festival bez Beethovena a Čajkovského, 
bez Karajana a Maazela, bez bostonského 
alebo viedenského orchestra. Je to práca 
rozhodne obťažnejšia a nároooejšia, ako 
pozvať a zaplatiť najprominentnejšie sve
tové hviezdy. štokholmský festival j e 
predovšetkým festivalom toho najhodnot 
neJšieho a najzaujfmavejš!eho čo európ
ska civilizácia po tisicroči a vytvorila. Nie 
Je, a ani nechc& byť iba prehliadkou skon
venclonalizovaných a osvedčených - ho
ci n ikým nepop!eratelných a nespo-rných 
kvalít. 

Bola by to len polovičná pravda, keby 
som konštatoval iba pozoruhodnú kon cep
eli). fes tivalu a pomlčal o okolnost iach, 
ktoré ju v ~ohom umožňujú. Chcem na-

p!sať niekolko slov o špecifičnosti švéd
skeh o publika. 

Európan, ktorý, hiadajúc kultúru a obe
censtvo, vstúpi na škandinávsku pôdu, si 
začne so všetkou tragtčnosťou uvedomovať 
a prežfvať tézu, ktorú možno vyč!tať z te
oretických úvah sociológov a ktorej sku
točnú tvär sl n ašinec pr ! najbujnejšej fan
tázll nevie predstaviť. Tempo zvyšovania 
životnej úrovne je, žlal, a naozaj nepria
mo úmerne záujmu človeka o kultúru a 
umenie. Vysoký životn9 štandard gene
räci!, pohodlie a dostat ok všetkého pre 
život nevyhnutne potrebného, vytvoril vel
ml letargický vzťah tohto človeka k ume
niu. Standardný švéd nevidí v umenf čosi 
výnimočné , čosi čo hľadá a čoho sa mu 
v denn odennom živ~:te nedostáva, nehľadf 
na kultúru ako na prijemnú a nevyhnutne 
potrebnú zmenu, ako na nový krásny svet 
kr ätk ych okamžikov. 

Až v posledných rokoch sa začala vo 
Svédsku velkorysá kultúrna kampaň, aká
sl kultúrna revolúcia, ktorá má prebudiť 
Svédov z Ich blahobytného spánku. Je za
ujlmavé, že vzhladom na uvedené skutoč
nosti môže počítať s jednou, u nás ne
existujúcou obrovsk.ou výhodou: konzument 
nie je zaťažený konvenciou Ist ého š týlu, 
ned!va sa na umenie - tak ako v ostatnej 
Európe - cez okuliare Beethovena alebo 
Chopina ; nestačil si zafixovať svojské "kri
tériá" európskeho poslucháča, podla kto
rých hudba sa rovná melO<IIckej árii z Car
men a čokolvek iné n·e Je ochotný 
považovať za hudbu. Je dospelým dieťa
ťom, ktoré možno priviesť k akémukofvek 
št9Iu, ktoré možno formovať pod zorným 
uhlom jediného kritéria, a tým Je, ako 
som to videl na tomto festivale, !ba kva
lita. Svéda nešokuje skutočnosť, že na 
festivale n eodznie ani jedna Brahmsova 
symfónia, ale namiesto nej renesančný 
madrigal alebo syntetická montáž. Prichá
dza s dôverou do koncertnej siene a vy
tvára sl svoj úsudok Iba na základe toho, 
čo práve počul. Nežiada naplnenie svojej 
ilúzie o umení, ale bez obmedzení sa pre
bfja k podstate akéhokoľvek umenia. 

Pr ofil Stockholms Festspel s a !ba vy,.
hraňuj e. MysUm však, že vzhladom na ori
ginálnosť svojej koncepcie sa stane časom 
unikátn ym festivalom v dnešnej hudbou 
preplnenej Európe. Má šance, lebo našiel 
svojskú tvár. Ak som zdôrazňoval tútO> 
stránku spomínaného podujat ia, tak prá
ve preto, že otázka jedinečnosti a vyhra
nenosti festivalovej kon cepcie je základ
ným problémom organizátorov hudobných 
festivalov, a to nielen všade vo svete, ale 
predovšetkým u nás doma. 

Pe ter Faltitt 
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Skoplje 1965 
Takmer v každom roku (v poslednom 

Dbdobí) sa niektorý z našich popredných 
súborov piesní a tancov dostáva pred me
dzinárodné fórum v rámci folkl oristických 
festivalov. Okrem už známych festivalov 
vo francúzskom Dijone a v Tunise, upú
tava na seba pozornosť nový folklorist ický 
festival v Skoplji, v srdci Makedónie. 

V tomto roku pri pr íležitosti II. výročia 
katastrofy spôsobenej zemetrasením, ko
nal sa festival pod názvom "Na stretnutí 
solidar ity" (od 26. VII. do 2. VIII.). Zú
častnili sa na ňom umelecké skupiny a 
súbo;ry približne z 15 štátov, ktoré poskytli 
mestu pred dvoma rokmi solidárnu pomoc. 

Nás na festivale v Skopl ji reprezento
vala Umelecká skupin a ľudových piesni 
a tancov z Bratislavy, zložená zo spevác
keho sboru Lúčnice, ľudovej hudby Cs. 
rozhlasu [ Far kašovcov J a tanečnej zložky 
súboru Technik. Skupina mala na festi
vale jedn o samostatné celoprogramové 
vyst úpenie a jedno spoločné vystúpenie 
s ostatnými najlepšími súbormi, ktoré 
z Univerzálnej haly priamo vysielala Euro
vízia. Samostatné celoprogramové vystú
penie malo u návštevnikov v Skoplji dob
rý ohlas. V kruhoch odborníkov a kritikov 
-obzvlášť ocenili vokálne prejavy v žen
ských trávniciach, vo Východoslovenských 
a terchovských spevoch, ďalej brilantnú 
techniku inštrumentálnej zložky, najmä 
v sólistických prejavoch (cimbalu, klari
netu a pr imáša ]. Z tanečných prejavov 
upútali pozornosť t ance z Detvy, Myjavy 
a cigánsky tanec. 

Pre hlavný program, (ktorý vysiel ala a j 
Eurovízia), b olo treba maximálne koncen
trovať sily, aby naši nepodľahli takým 
silným konkurentom vo folklórnom pre
jave, ako boli Akademický súbor Mirča 
Oceva a Orce Nikolova zo Skoplje, súbor 
Majakovského zo Sofie, grécky súbor Lu
kenon Elidinon, turecký súbor Trubson 
a s úbor piesní a t ancov Veľkopoľska. Mu
sím priznať, že tohoročný, v poradí dru
hý festival "Na stretnutí solidarity", mal 
vo folklórnom žánri mimoriadne vysokú 
medzinárodnú úroveň. Vysoký š tandard mu 
dali najmä .balkánske súbory, ktoré bezo
sporu potvrdili svoju kontinuitu so živou 
folklórnou tvorbou. ' 

Aj keď nešlo o súťažné vystúpenia , jed
nako sa na t omto fór e veľmi priezračne 
ukázalo, č-o v-o folklórno-umeleckum svete 
získava pravé ocenenie, a čo iba akési 
uzna nie za "kum~tírsku" činnost'. Hoci 
f estival v Skoplji sl ešte len načrtáva 
svoju špecifickú p odobu, je chvályhodné, 
že predo·všetkým oceňuje folklórne pre-

442 

javy v ich čistej podobe, v neporušených 
formách, ale na vysokej technickej i ume
leckej interpretačnej úrovni. 

Nemám na mysli v týchto riadkoch re" 
portážne opisovať videné i počuté, ale 
skôr sa zmieniť o tom, čo nabáda širšie 
sa zamýšľať nad tendenciami v umeleckej 
práci našich súborov inklinujúcich k fol
klóru. Nie som tot iž presvedčený o tom, 
že by sa n aše súbory piesní a tancov (pr o
fes ionálne i amatérske l, ktoré nás repre
zentujú aj na takýchto medzinárodných 
fórach, uberali vo svojej umeleckej práci 
a dramaturgii správnym smerom. Takmer 
všetky [aj na vidieku l usilujú sa o akési 
maximálne pretváranie pôvodnej ľudovej 
tvorby. Toto pretváranie do rôznych cho
reografických spletí, hudobných úprav a 
š tylizácií neraz priamo či nepriamo od
pútava od pravej umeleckej hodnoty 
a krásy folklórnej tvorby. A práve preto, 
že tento znak sa javí takmer u všet kých, 
nesie so sebou akúsi pečať módnosti ale
bo formálnej vyššej umeleckosti, privádza 
mnohé súbory i v zdravom našom et niku 
[n ajmä závodné, školské a krajové ) na 
.scestie. Tanečné prejavy sa takto aj v nich 
dostávajú do zajatia jednotlivcov-choreo
grafov rôznych umeleckých kvalít, k torí 
namiesto toho, aby sa podriadili zákon!· 
tostiam folklórneho prejavu v jeho štý~o
vej čistote, podriaďujú ho svojej fant ázii, 
a tým vlastne aj interpretov zašnurová
vajú do rámca formálnych štruktúr. Sa
motná podstata tanečného prejavu sa 
stráca. Podobne je to aj v rôznych dru
hoch a stupňoch samotného hudobného 
folklórneh o materiálu. V amatérskych, ba 
a j v profesionálnych súboroch už sotva 
nájdete hudobnú skladbu, ktorú by inter
preti predniesli štýlove i umelecky na po
žadovanej úrovni. 

A sit uácia okolo nás je taká, že ume
lecký svet pre javuje záujem p·redovšetkým 
o fol klórne pr ejavy, štýlovo čisté, umelec
ky vyhranené, t echnicky dokonalé. Verím, 
že nie je náhoda, že na festivale v Skoplji 
získali ocenenie predovšetkým tanečné 
prejavy Turkov, Bulharov, Grékov i Make
dón cov v jednoduchých choreografických 
formáciách. Vyznačovali sa predovšetkým 
technickou dokonalosťou tanečnikov, ume
leckou zrelosťou a perfektnosťou v pre
jave. Strhávali k pre javom uznania najmä 
tie súbory ľudových nástr ojov, k tor é už 
svojím zložením vychádzali z pôvodných 
zoskupení ensemblovej ľudovej inštrumen
t álnej hudby svojho národa [et nických 
a lokálnych zvláštností) s podobnou vy
sokou techn ickou vyspelosťou, ba až v!r
tuóznosťou. Najúspešnejšie vokálne pre" 
javy sa vyznačovali. vernou národno-lokál" 

r 
n ou umeleckou interpretačnou štýlovou 
dokonalosťou. (Nezabudnuteľný zostáva 
sólový spev muža s ornamentálnou melo
dikou tureckých piesní zo súboru Trub
s on, speváčky Oľgy Borisovovej a Nadeždy 
Bojnovej v interpret ácii bulharských pies
ní.) Aj keď Umelecká skupina z Brat is lavy 
získala v Skoplji patričné ocenenie, jed
nako je p,otr ebné zamýšľať sa "ako dalej" 
dramaturgicky zameriavať jednotlivé sú
bory a zložky hlásiace sa k folklóru, aby 
sa konečne odstránila začatá kopirácia 
jedného a či dvoch špičkových súborov, 
.ktoré majú dosť problémov, ako sa vy
maniť z podobnej nezdravej situácie. 

A nakoniec sa domnievam, že by nebolo 
·od veci, keby sa aj na m edzinárodné fo l
kloris tické festivaly aspoň z času na čas 
dostali aj vynikajúci jedn otlivci, skupiny 
i zložky z folklórne ešte zdravých lokaHt, · 
ako sú muzikanti, tanečníc i a či speváci 
na Hrochoti, v šumiaci, v Ter chovej, vo 
Važci, v Zamutove a pod. 

Ondrej Demo 

Varšavská jeseň 1965 
(GLOSY A OHLASY) 

Dramaturgia varšavských festivalov do
-z,r,e1a za 9 r okov do maxim álnej in t egr ácie 
všetkého pozoruhodného, čo vzniká a čo 
sa komponuje v oblast i novej povojnovej 
hudby; s výbežkami k tým hudobným tra
·d íciám, čo t úto hudbu pr edchádzali 
(Schänbergl, Webe•rn, Berg, Varese, !ves) 
alebo, ktoré j u pr edvádzali alebo pred
vádzajú nezávisle od kompozičnej poetiky 
a princípov (Stravinskij, Prokofiev, tohto 
roku sa hral dokonca Sibelius). Teda ko
€XSitencia rôznych a často protichodných 
prejavov a smerov v súčasnej hudbe. 
Podiel skladieb zo socialis t ických krajín 
nebol ani tohto roku menší než z kapi ta
listických, skôr naopak : dve premiéry 

·československých skladateľov, tri rumun
ských, niekoľko sovietskych, ďalej maďar
.ských i bulharských a nemeckých. 

Prv než sa obrát im k vlastnej kompo
zične j problematike, chcem sa dotknúť 
niektorých významnejších čŕt Varšavske j 
jesene 1965. Príjemným konštato vaním 
bolo n ápadné m nožs tvo mladého obecen
s tva na koncer toch (komorné boli na
pos pol preplnené) . Jeho spontánnemu za
ujatiu nechýbala kritičnosť a vyberavosť. 
Škoda však, že festivalové koncerty na
sle dovali hneď po sebe - podvečerné a 
večerné. N a t úto hus tú a náročnú skladbu 
festivalu doplatilo a j dielo skladateľa M. 
Kopelenta, zaradené na k onci d lhého pod- . 

večerného koncertu. Obecem;tvo, unavené 
140 minútami hudby, húfom opúšťalo sá
lu. · No zaujímavé bolo, že v ten istý deň 
(o 23. hod.!) s a uskutočnil ešte t retí kon
cert poľského experimentálneho štúdia 
"Warsztat muzyczny" a poslucháreň š tát
nej vysokej hudobnej školy nestačila n a 
taký veľký záujem. (Boli sme na nej s ved
k ami viacej či menej vydarenej, striedavo 
intelektuálskej a naivnej zábavy, s how, 
pestovanej od čias prvej skupiny DADA. 
Nafukovan ie a vypúšťanie farebných baló
nikov, vstavovanie kociek zo stavebnice 
do klavíra, fotog.rafovanie, ťahanie kla
vírov po parkete atď. - to všetko sa 
skrývalo za touto " hudbou pre oči" od 
C. Cardewa, Ch. Wolffa, G. Mc Kenzieho, 
G. Brechta, J. Cagea s dôveryhodnými 
názvami Memories of You, Gestes sonores, 
F ive P ices for P iano a i. Obecenstvo s a 
pomerne nenútene zabávalo, pokiaľ sa 
touto moder nou bufonádou neunavilo. Za 
n ajvtipnejšie povazUJem Actions and 
Reactions Mc Kenzieho. Klavirista t u 
pr edvádzal rôzne "akcie", ktorými poslu
cháča provokova l na "reakcie". Toto dielo 
by sa teda mohlo považovať za "otvorenú 
formu", pretože dokiaľ obe,censtvo rea
guje, k lavirista hrá a provoku je ďalej ... ) 

Fest ival N ovej hudby, tak ve ľkoryso 
koncipovaný, predpokladá množstvo do
mácich reprodukčných síl. Poľské orches
tráln e i komorné telesá - nazerajúc glo
bálne nedosahuj ú zrelé a tradíciou 
vybrúsené majs trovstvo našich popredných 
telies. Zato ich pr edstihli v schopnosti 
interpretovať aj náročnej šie partitúry 
Novej hudby. A to nielen poľská Národná 
filharmónia, ale i poznanská, sliezka, vrá
tane rozhlasových ·or ch estrov. To sa potom 
javí ako nedoceniteľná výhoda takého fes
t ivalu; môže sa oprieť o vlastné, do
máce sily a "importovať" naj lepšie z naj 
lepších zahraničných inštrumentalistov a 
en s emblov. 

Z komorných s úborov sme obdivovali 
bruselské Musiques Nou:velles, · založené 
1962 pri príležitosti naštudovania kompo
zície "Répons" popredného belgického 
skladateľa Henri P ousseura. K veľkému 
zážitku patr ilo i vystúpenie francúzskej 
Groupe Instrumental a Percussion de 
Strasbourg (založená 1961 ). 

Štýlové rozpä t ie hudby Varšavskej je
sene 65 sa poslucháčom mohlo zdať veľmi 
široké a rôznorodé. Ľahko vypočuli zjavné 
štylist ické odlišnosti aj antagonizmy me
dzi j ednotlivými kompozíciami. Ligetiho 
or chestrálne Apparitions naozaj znejú 
inakšie než Stockhausenove Kont akty, Lu
toslawského Kvarteto 64 tiež znie od
lišne než Aleatorio pre sláčikové kvar-
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t e to Franca Evangelis t iho. Už prvé pojmy 
z vypočutej h udby by mohli svedčiť 
o značnej miere individualizácie hudobnej 
reči, foriem, a teda a j technického prin
cípu j ednot livých diel. Ale t áto dojmo
vosť je kritériom vel'mi vážnym a vedie 
do slepej uličky. Ani najdôkladnejší a 
najopat renejš í popis či klasifikácia t a 
kých čerstvých dojmov nám veľa nepovie. 
Nanajvýš by sme z istili, že Evangelistiho 
Aleat orio (hrané v dvoch verziách hneď 
po sebe) sú akési mikroštru kt úry, we
bernovsky ex presívne a delikátne, pričom 
druhá ver zia diela sa zakladá na s ter e 
otypnom opakovaní akcie - pau zy - ak
cie - pauzy atď. , alebo že Lut oslawského 
kvarteto je odvážnou aleatornou epikou, 
r ozpadávajúcou sa na dve časti : koncer 
t ant ne koncipovanú int roduk ciu a furioso, 
·ústiace do akejsi tragickej kódy, že Lu
t oslawského hudobná reč " rozpráva" zvu
kom, farbou, tempom, dynamikou, svoj 
ským výr azom. Miesto takýchto poznatkov 
chcem sa pokúsiť vystihnúť určité t enden
cie, určité smerovanie Novej hudby, čo 
je úloha riešiteľná aj bez nevyhnutn ého 
odstupu od prvých dojmov. 

Hlavnú t endenciu na chádzam v konšta
tovaní, že festivalovú Varšavu charakte
r izovalo doznievanie s eriálneho štruktu
r alizmu a všeobecný t riumf aleatorizmu. 
Tot o st retnutie nem alo ráz polemický, ale 
vyznelo ako konfrontácia dvoch kompo
zičných koncepcií a poetík. Tie sú, prav
da, symptómom h lbšieho proces u, ktorý 
prebieha v Novej hudbe v posledných 
6-8 rokoch ako "smena" racionálnych or
ganizácií a "otvorených" (S tockhausen 
precíznejšie hovorí viacznačných ) foriem. 
Seriáln a metóda - po kulminácii v polo
vici 50- tych rokov - predch ádzala v- die
lach jednot livých európs kych sk ladateľov 
mn ohými modifikáciami, takým sitom 
praktických individuálnych aspektov, že 
sa pozvoľna nielen opúšťali a opust ili 
základné princípy seriá lnej synt axe, ale 
n akoniec sa uvoľnili i konven cie ser iál
neho myslenia. Z nových foriem sa vyt rá
cal štr uktur á lny char akter, kompozičný 
automatizmus v s eriálnej organizác ii in
t ervalov dospel časom k or ganizácii zvu
k ových komplexov a k organizácii hluku. 
Tot o medzidobie nám vo Varšave s pät ne 
pripomenula Ligetiho kompozícia Appa
ritions . Nie je ani seriá lna ani aleatorická, 
a le zvukovou konštrukciou osciluje medzi 
r eálnymi zvukovými komplexmi a hlukom. 
Pa rametr e výšky tónov v nej s trácaj ú 
význam, hudobná forma sa rozvíja ima
nentným pohybom zvukového mater iálu, 
v tom možno badať ešt e pozostátky 
s eriálneho m yslenia ) na základe príčin -
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nost i - každá zmena v hudobnom t ka 
nive ovplyvňuje vznik novej zvukovej 
kva lity. Proces, ktorý s ignalizovali Appa
r itions v roku 1959, Ligeti dôsledne do 
myslel v nasledujúcej kompozícii At mos
phér es pre orchester (1961) . No vý typ 
formy je antištrukturálny, bez tvarov, 
hlavným nositeľom fo rmy j e zvuková far
ba. 
Väčšina skladieb Novej hudby pred

vedený·ch V•O Varšave, s le dovala zm ienený 
pr oces v jeho ďalšom rozvoji a dôsled..: 
koch. Deštruk cia a nivelizácia in tervalov 
a intervaliky vôbec (tohto pevného pôdo
rysu se riálnych kompozícií) a kon iec kon
cov aj melodiky a harmónie , objavený 
princíp náhody, všeobecná inaugurácia 
viacznačných for iem charakterizujú ale 
ator ickú vývojovú etapu. V po ds tate t eda 
ide o krajnú reakciu na počiatočný seria
lizmus, no r eakciu, ktorá vôbec nie je 
taká dôs ledn á, ako bola pred 15 .r:okmi 
n adšená . reakcia pr ívržencov ser ializmu 
na .,tradičný" typ hudby. K tzv. t otálnemu 
aleatorizmu, k h udbe ·grafickej , sa síce 
v Amerike a Eur 6pe hlási veľa skladate
ľov, vo Varšave však neboli zastúpeni, · 
r e.sp. nie s die lami t ohto extrémneho 
smeru. Zato v mnohých aleato•rných kom
pozfciach skladatelia s kúšaj ú akúsi "kom
binovanú" t echniku: n apr. určitý se riálny 
princíp spoja s určitým princípom "malej", 
,,.obmedzenej ", "kont r olovanej" aleatoriky. 
V znamení tohto syn tetizmu bola pr áve 
hu dobná Varšava 65. 

Tkvie napr. v or ganizme jednej z naj 
origliná lnejš ích komorných skladieb festi
valu - v Elem entoch pre 3 sláčikové 
nást ro je Henryka Góreckeho, ex t atickej 
hre zvukov or ganizovaných do logickej 
formálne j konš trukcie. Aleatorné úseky 
tu vyvolávajú zvláštnu, vypätú energiu, 
t akže sa niek edy zdá , ako keby hralo na
raz viac hráčov. Alebo v Les Sons Wi
tolda Sza lonk a, ktoré miestami p ôsobia 
zvukovo až pa tolog icky a t akmer ak o gro
t eska Nove j hu dby. Tento syntetizmus 
t echniky (m etódy)' bol zvlášť nápadný 
v Sonáte pr e violončelo a orchester od 
Krzysztofa Pen dereckéh o. J e j dvojdielna 
forma pripomína starý t yp barokovej so
n áty : largo-a llegro. V pr vej vete sa se
riálne organizujú štvrťtóny ( pravda, s vý
kyvmi až k funkčnej h armónii!) , druhá 
je založená n a orgii zvukov a "zvukov" 
dobývan ých z čela mimo pr iest or u pod 
kobylkou. Die lo pripravilo niektorým stú
pencom toht o enfant t errible v poľskej 
hudbe určité rozčarovanie. Označovali ho 
za krok späť v jeho tvorbe. Nazdávam 
sa, pr avda, ž e po všetkých doterajšieh 
výbojoch, ktoré hlboko ovplyvnili hudbu 

-v Európe a Amerike, má aj Penderecki 
p rávo n a diela "ody<:hu"' a pokojného pre
skúmania toho, čo sa už dosiahlo. 
Veľký ús pech malo Kvartet o 64 Witolda 

Lutos laws kého vydarený mani fest 
aleatoriky. Skladateľ v ňom s le duje a roz
víja kompozičné idey. a prostriedky, ktoré 
prvý r az exponoval v Jeux vénetien. 
Alea torick á kon:::ep cia sa mu s tala j e
diným pr ostr iedkom na dosiahnutie no
vého zvu kového, rytmického a výrazového 
r ezultát u, ktorý by - ako sám hovorí 
- žiadnym iným spôsobom nezfskal. J e 
to silné , svojrázn e dielo, ktor é upútava 
pozornosť počas celých .25 m inút t rva
n ia. Tu sa najviac a š ťastne potvrdilo, 
že aleatorika j e schopná obohatiť hudobný 
pr iebeh o cenné prvky a zvukové mo
menty (hluky, šumy atď.) ; stupňuje na
pätie, dramtizuje bez toho, že by sa ·mu
sela zvrhnúť na nekontrolovateľný chaos. 
Viacznačný výk lad a realizácia diela nie 
s ú jeho odaut orizovaním, ale pr ir odzenou 
vlastnosťou a podstatou tohto pozitívneho 
princípu. 

V susedstve takej to príbuzne j t echnic 
k ej a výrazovej uvo ľnenosti sa však zá
konite musela vynímať pr!sne seriálne za
ložená skladba Luigi Nona "Diario Po
lacco 58" pr edvedená v novej verzii 
(s dram at izujú cou vsuvk ou n ahr atou na 
magnet ofónový pásik). Toto dielo t akmer 
j ediné zast upovalo vo Varšave zlatý vek 
klasickej dodekafónie a s erializmu. (Naj
ville sa m u priblížila Hudba pre klavír 
a komorný orch est er dosiaľ neznám eho 
s ovietsk ého skladateľa Alfr eda Šnitkeho, 
pozoruhodná tro jvetá štú dia. ) Toho, kto 
pozná dielo ·a osobnosť t ohto nekompro
m isn ého t ribúna novej ľudskosti, to veľ
m i neprekvapuje. Myslím, že Nono v pod
state zotrváva n a myšlienkach svojho po
lemického vystúpenia proti Cageovi v 
Darmstadte 1959, uverej neného v stati 
nazvanej His torická skutočnosť v súčasnej 
hu dbe. Nono zdôrazňuje citové a výr a
zové založenie svojej hu dby, no j e otázne, 
či práve seriá lna m etóda (hoci a j uňho 
individualizovaná) j e schopná adekvátne 
tlmočiť tento ideál kompozičného po
riadku a citu, resp. citu v poriadku. 

Záver om niečo o premiérach českých 
skladateľov vo Varšave 65. Marek Kope
len t m al v svojom zmiešanom sbore Mat
k a (s f lautou) na rnysli "dramat ický obraz 
dnešnej matky". Slovný mat er iál tvor ia 
ib a t ri s lová: matka, mam a, mamička, 
rozkladané na rôzne akusticko- výrazové 
prvky a kvality, ktoré s a r ôzne zosku pu
j ú, permutujú, rot ujú atď. Záverečná časť 
- apoteóza zmierňuje doterajší priebeh. 
Ce lk om príbuznú koncepciu ( t ak v roz-

vrhu, ako a j v operácii so slovami) má 
Kabeláčovo Mystérium ticha pr e sopr án 
a komorný orchester , komponované pre 
tohoročný varšavský festival. Konflikt 
1)1ed zi "tichom" a "hlukom·~ prerastá do 
kantabilného vyznenia. Neobvyklá anga
žovanosť a agresívnosť bic!ch nástro jov 
t u ostr o kontrapun.ktuje s melodikou ľud
ského h lasu aj so š tr u ktúrou diela, v kto 
r om sa ( napriek všetkým kontaktom s no
vodobými __ t echnikami) iba modifikuje 
hudobn á reč, technika i forma, tak dobr e 
známe v <;elej Kabeláčovej tvorbe. Obe 
diela, zara de11é medzi novú- svetovú hud
bu, pôsobili ako š pecif icky český pr íspe
vok do fondu všeľudskej hudobnej kul
túry. Možno nie sú t e.chnicky a formálne 
tak atrakt ívn e a výbo jné, zato však 
úprimne precítené a s vedomit e prepr a
cované. 

Varšavská jeseň 1965 (v kr it ickom 
prezretí celku ) si udr žala dobr ý priemer 
v uvádzaní Novej hudby. Ak si udržia 
varšavské festivaly aspoň túto úroveň aj 
v budúcnosti, nebude to málo a nezo.;tane 
to bez ďalšieho vplyvu na novú hudobnú · 
produkciu Vých odu aj Západu, ktorá tu 
odkrýva svoje problémy a hovorí o svo
jich ďalších osudoch a cieľoch. 

J aromír Paclt 

Ťažko by sme dnes súhlas ili s výrokom 
A. Molesa v úvodnej š túdii k Novým ces
tám hudby ( SHV 1964 ), · že " . . . moderná 
hudba, ktor ú s kladaJú absolvent i našich 
konzervatórií, publikum nepr!ťahuj e". Je 
to pr avda v historických súvislostiach~ 
v t om, že aktívnu hudobnú r iavu XIX. st o
ročia nemožno porovnať s "potôčikom" 
hudobnej vitality dnešných čias. Ale t o 
sú šir oké s úvislost i (aut or Isteže myslel 
n a n e ] ; ak prečítame vetu dnes , u nás, 
v našej konkr étnej s itu ácii, tak zakričí 
z kontextu. Pretože s ltuáci·a dnes u nás 
je dosť špeciálna, a či sa . n ám to páči, a či 
n ie, hovorí skôr o opaku. 

Možno t o dokonca vysondovať aj v roz
hlasovom vysiel aní. Nie s íce v Krásnych 
mel ódiách majst rov, ani nie v Pokl adnici 
hudobných krás, v t ýchto dvoch obrov-
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skSŕch cukorničkách, ani nám ju n ezjavla 
Slávni 'Sólisti, lebo U sa špecializu jú rad
šej na Mendelssohna a pravidelná opona 
sa dviha k blankytu spolu s Verdim, Ber
liozom, Pucclnlm, Don lzettim, Bellin!m . .. 
Inak všetka česť tSŕmto majstrom a obráz
kom z dejín. Len štvrtková relácia o 23,00 
sa v nich nenávratne topL 

Je to relácia, ktorá sa nazýva Hu dba 
XX. storočia alebo NočnSŕ kop.cert súčas
nej hudby a v septembri sa v nej progra
movali mená Parík, Malovec. Zeljenka, 

· Klusák, Eben, mená Augustin Bloch, Be
cker, Henze, Ba!rd, Bentzon, Dessau· -
vSŕber možno diskutabilný, ale nevadí, re
lácia jestvuje. Iná je skutočnosť, že visí 
vo vzduchoprázdne. Pre jednoduchú prí
činu: v hudbe sa spravil v rozhlase zá
zračný skok. Od Debussyh o al ebo povedzme 
od Respighiho nasledujú cez celú prvú 
polovicu nášho storočia biele, svojrázne 
scenzurované stránky: hmla predo mnou, 
hmla za mnou . . . Ak aj hudba XX. storo
čia má dnes už svojich klasikov a nech 
sú to osobnosti, ktoré hneď formovali celé 
myslenie nášho veku a nech sú t o aj bašty 
filozofie a kľúče k vSŕvinu - pre nás ne
vedno prečo n eexistujú. Tak vypadol 
Schonberg, Berg, Webern, t ak vypadol 
Honegger, Bartók, Stravinski j, tak dnes 
ignorujeme všetko od Bouleza po Stock
hausena. Ale, aby to nebolo kacírstvo, 
ak hovoríme o Bartókovi. Práve v septem
bri sme prevzali priamy prenos bartókov
ského koncertu z Budapešti a odznel jeho 
medailón. Odznela Stravinského Pulcinel
la. Odznela Janáčkova Káťa Kabanová. To 
znie sľubne a ak nič Iné, budí to nádej, 
že n ie je zbytočné o všetkom hovoriť. 
Lenže hladinu sl adkého potoka, ktorý sa 
vaH s kr áfovskou Istotou, zat ial nezvlnill 
tieto putovné . ostrovčeky. To, čo počúva
me z rozhlasu vnímame totiž ako kon
cepciu, nie jednotllvost!, je to celodennSŕ 
r ytmus, živý organizmus. A ten nie je 
celkom zdravý. Akoby trochu trpel na 
cukrovku. Nad'a Fiildváriová 

• • • 
Vzhiadom na to, že sezóna sa iba za

čala, boli i septembrové hudobné televízne 
relácie zamerané na nenáročnejšie a drob
nejšie podujatia. Dôkazom toho je aj fakt, 
že programové ťažisko bolo i v miniatú
rach Z tvorby majstrov; odzneli v hojnom 
počte - Saint-Sa~ns: Havanaise pre hus
le, CajkovskSŕ: Melódia pre husle a klavír, 
Hlndemit h: recital Vibecke Warlev. Najmä 
Nilsson a Szymanowski v podaní dánskej 
kl aviristky boli prínosom. 
Podvečerný koncert Sl ovenského komor-
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ného orchestra ( 22. 9.) tvoril najhodnot
nejšie podujatie tohto mesiaca, a preto 
mal byť (ako už správne podotkol v Sme
ne M. Jurík) zaradený skôr do niektorého 
večerného programu. Súbor predniesol 
časti z Janáčkovej s1,11ty pre sláčiky a Ro
man cu K. Atter berga. Vhodne zapadol do 
r ámca pr ogramu 1 rozhovor s Vl. Horvá
thom. 

Z koncertu sexteta J. Velčovského (28 
9. l ostalo nakoniec Iba torzo 3 anonym
ných pesničiek, ktoré predniesli O, Sza
bová, Zd. Sychra a D. Grúň. O. Szabová 
svojím hlasom a štýlom spevu miestami 
prlpomina G. Her:mélyovú, jej úroveň však 
vôbec nedosahuje. Je zaujímavé, že or
chester Velčovského kvalít nie je schopnSŕ 
zabezpečiť i spevákov rovn ako kvalitných, 
ktorých je u nás, na Slovensku, dostatok! 
D. Grúňovi spolupráca so sext etom J. 
PavHka velmi osožlla; už dnes má všetky 
prednosti profesionálneho speváka. 

Ivan Marton 

VÍ SKUM KOMUNIKACIE - NOVA VEDNÁ. 
DISCIPLÍNA 

Colin Cherry: Kommunikationsforschung 
- eine neue Wissenschaft. Vydavateľ s: 
Fischer, Hamburg 1963 - preložené z ori
ginálu On Human Communication, New 
York, 1957. 

Je to vydarený pokus o svedomité a sys
tematické skúmanie komplexu otázok ko
munikácie. Autor Colin Cherry svojimi 
publikáciami a prednáškovými turné p(} 
Európe, Amerike a Afrike získal v tomto 
odbore medzinárodné uznanie vo výsku
me komunikácie. Obsiahle znalost! prí
slušnej literat úry mu umožňujú tvorivo 
riešiť mnohé problémy a krit icky ich ob
jasňovať. 

G. Cherry n a začiatku publikácie upo
zorňuje, že má byť akousi uvádzajú cou 
učebnicou o k omunikácii, len globálnym 
pohladom na celý odbor, a n ie akademic
kým - teoretickým úvodom do tejto prob
lematiky. Azda zo skromnosti pozname
náva, že knihu písal pre vedychtivého čl
tateia, teda nie pre odborníkov-špecia
listov, a preto používa i jednoduchšie spô
soby vyjadrovania. Nešlo mu o riešenie 
otázok in extenso, an! o objasňovanie me
tód jednotlivých smerov výskumu, chce 
skôr ukázať celok než detaily, čím posky
tuje čitatefovi dobre fundovaný prehl ad. 

Už !!.amotné nadpisy jednotlivých kapitol, 
k-toré sú akoby uzlovými bod mi celej prá
ce, sú. pre čitatela ukazovateiom v orien
tácii! obsahu t ejto rozsiahlej, 400-strano
vej štúdie. (1. Komunikácia a organizácia 
- pokus ; 2. Rozvoj vedy o komunikácii 
- spätný dejinný pohlad ; 3. Znaky, reč 
a komunikácia; 4 . . K analýze s ignálov, naj
mä signálov reči; 5. š t atistická teória ko
munikácie: 6. O logike komunikácie; 7. 
Poznanie a znovu poznávanie.) 

V krátkom príspevku nemožno sa po
drobne zaoberať obsažnými kapitolami 
Gherryho knihy. Informujem čitateľa iba 
o základných otázkach pr áce, ktorá v dô· 
sledku ser iózn eho zvládnutia témy je 
úspešným pokusom o syntetický výklad 
problematiky. Autor stručne načrtáva r oz
voj vedeckých výskumov o komunikácii, 
najmä Shannoaovu a Wienerovu teóriu 
Informácie, pragmatlckú teóriu Gh. S. 
Peirceho, zvláštnu pozornosť venuje poj
mom "slová", ,.symboly", "znaky", ďalej 
uvádza štatistickú teóriu Mandelbrota, 
Zippfov zákon, spomína pokusy ,.séman
hkov" a: opis u je hladanie Invariantov po
dia známych .vzorov. Medziiným uvažuje 
tiež o tom, čím sa Ušla prir odzené jazyky 
od umelých sústav znakov, odk edy sa po
uživajú kódy, či sa dá proces vnímania 
znázorniť v matematickej reči a tým stro
jove napodobniť, aký je rozdiel medzi čin
nosťou mozgu a počitacimi strojmi atď. 

Publikácia obsahuje zaujimavý slovník 
najdôležitejších odborných ter mínov s vhod
nými vysvetlivkami. K súhrnnému zozna
mu obsiahlej bibliografie (až 367 tit ulov! l 
pripojili k nemeckému vydaniu aj niekoľ
ko nových prác i menný a vecný regist er. 
Tým sa význam tejto knihy ako zákl~d
ného prameňa otázok výskumu masovej 
komunikácie ešte väčšmi podčiarkuje. Na
pokon - ako už z nadhodených otázok 
vidno, Ide tu o celý rad závažných, kľúčo
vých problémov, ktorých štúdium prinesie 
pre zetekUvnenle práce na tomto poll 
mnoho ďalších podnetov aj u nás. 

Frant išek Braniš 

Suprapbon DV 6080 
O. K a r do š l M. Rázusová-Martáková, 
Zem moja l"odná, Miešaný sbor 
O. F e r e n c z y l I . Kupec, Biela brez·a , 

slav, š. Žáry, Tri miešan é sbory 

I. H r u š o v s k ý / I. Kupec, Biela breza, 
sestra moja, Malá kantáta 

E. S u ch oň l J. Smrek, O i!loveku, cyklus 
miešaných sborov 
Spieva Yveta Czihalová a sbor Sloven
skej filharmónie, sbm. Ján Mária Dobrn
dinský 

Sborová tvorba má na Slovensku bohatú 
tradíciu, .veď stála pri kolíske a bola vý
chodiskom slovenskej národnej hudby 
takmer po celé 19. storočie. Preto je po~ 
chopitelné, že naši poprední skladatelia 
sa sústavne vracajú k tomuto tvorivému 
žánru. V t ejto oblast! tvorby stretávame 
sa ešte stále s dvoma tendenciami. Na 
jednej strane s Iudovýchovnou - jedno
duchšou sbor ovou faktúrou, v ktorej sa 
skladatel snaží vyjsť v ústrety interpre
tom. resp. ich možnostiam, na druhej str{l
ne· s ta'kými tendenciami, ktoré v nijakom 
smere nezaostávajú za sO.časnými tvori
vými kompozičnými výdobytkami. Obe 
tendencie majú plné oprávnenie, nie sú 
iZolované, ale vzájomne sa prestupujú. Dô
kazom toho · sú i sborové skladby, ktoré 
zostavovateľ s pojil na t ejto platni. 

Kardošova Rodná zem, dnes už dobre 
známa skladba a obľúbená u našich inter
pret ov, vyznačuje sa prehfadným! harmo
nickými blokmi a nosnými náladovým! 
plochami, ktoré sa koncentru jú v lyricko
meditativnej polohe. 

Ferenczy v svojich troch sboroch vy· 
tv.orll bohatšie, vnútorne náladové i fak· 
túrou členené obrazy, ktoré siahajú od 
prirodnej bukolickej rapsodlčnosti až po 
chmúrnosť a hymnlčnosť poslednej Ody. 

Hrušovského Malá k antáta je vnútorne 
dyn amickejšia n ielen v postavení sólist u 
opr oti komornejšie koncipovanej sborovej 
f aktúre, v kt orom pr acuje s jemnejšími 
odtieňmi, s väčšbu uvolnenosťou v har· 
mon!ckom vedení l melodicko-harmonic
kom koncipovanf jednotllvých hlasov. Ná· 
ladove je sbor rozvrásnenejši, bohatšie 
nuansovaný bez prllišnej práce s veľkými 
sirytmickými harmonickými blokmi. 
Suchoňov cyklus patri očividne skla

dobnotechnicky 1 koncepčne k dielam je
ho nového štýlového kryštaHzovania, vy
tvárania novej hudobnej reči ; spojujúc! 
most k tvorbe 50-tych rokov je však daný 
n ielen dramatičnostou kompozičného na
turelu a vyhraneným har monickým · mys· 
lením, ale a j var iab!l!tou a rapsodičnosťou 
jeho melodického myslenia. Okrem toho 
tematicky, ako aj celkovým za.meran1m, 
zrejme korešponduje táto skladba s jeho 
starším cyklóm O horách. Tento nový cyk· 
!us, ukazujúci človeka v jeho mnohora
kých životných situačnSŕch a emotlvnych 

447 



metamorfózach je vášnivým pendantom 
k tejto apoteóze prírody. Sbnry na jednej 
s trane lÍzko sledujú náladnvé obrazy dané 
v predlohe, slÍ mlkrodrámami, na druhej 
stran e smerujú aj k velkoplochej pate· 
tlčnosti a vyrovnanosti, lyr ike l k taneč· 
nej uvoľnenosti. 

O interpretácii všetkých nahraných diel 
m ožn o hovoriť s veľkým uznanhn, SlÍ vý· 
razom vysokého profesionálneho majstrov
stva s bo,ru SF a koncepčnej zrelos ti ich 
sbormajstra; suverénne zvládli dramaticky 
bohatšie členené a zvukove diferencova
n ejšie plochy Suchoňovho 1 Hrušovského 
št)'lu, práve t ak ako aj monumentálnejšie 
a miestami mäkšie p olohy Ferenczyho 1 
Kardoša. Repertoár nahrávky dostáva 
v drainaturgil aj v interpretačnej diferen
·covanosti kontrastnosť a potrebnlÍ pes
trosť, ktorá .Pi'! výlučne sborových plat
niach nie je t aká častá. 
Supraphon DV 6083 

Heinrich S c h ii t z, Geistliche Churmusik, 
Dresdner KreuzchOT, Instrumentalgruppe 
1ler Dresdner Philharmonie, . Dirigent: Ru
dolf Mauer s berger. Eterna 820337-
820339. 

Dielo Heinricha Schiit za (1585-1672 ), 
najväčšieho tvorcu hudby nemeckého ra
n ého baroka, je dnes u nás pre bežného 
návštevníka koncertov a r ozhlasového po
slucháča prakticky neznáme. Je to iste 
velká škoda; hodnoty a kvality, ktoré 
v SchUtzovej hudbe nesporne slÍ, robia 
z nej organickú a neodmysliteinú súčasť 
nielen nemeckého, ale l európskeho kul~ 
t lÍrneho dedičstva. 

"Geistliche Chormusik", s úbor 29 sbo
rových (5-7-hlasných) skladieb na ne
mecké duchovné texty s občasným použi· 
Um nástrojov (vyšlo tlačou r . 1648 v Dráž· 
ďanoch) je dielom už zrelého majstr a. 
Hoci je to hudba v pravom slova zmysle 
duch ovná, neme cká a _protest antská , pre
<lsa ani dnešný človek žijúci v celkom 
inej duchovnej a spoločenskej klíme, ne
môže sa ubrániť silným dojmom zo SebU· 
tzovho obdivuhodného zmyslu pre poly
f ónnu architektoniku, zvukovú krásu, ne
môže nebrať na vedomie zaujímavlÍ inven
ciu a na svoju dobu odvážnu harmóniu -
1 keď v tomto ohiade je SchUtz miestami 
zdržanlivejší než napr. Monteverdi alebo 
Gesualdo. 

Rudolf Mauersberger sa problem atikou 
Schiitzovej a vôbec nemeckej barokovej 
hudby zaoberá už vyše 30 rokov. Sb(}r 
drážďanskej Kreutzk!rche, ktorý vedie, je 
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zložený z chlapcov a mládencov a má už 
svoju trad!clu. Z nahrávky sa možno pre
svedčiť, že tento subor patrí medz! naj
povolanejších a najkUltúrnejších interpre; 
tov hudby Heinricha SchUtza. Má všetkY 
atribúty vys pelého telesa. Tým, že sa zá· 
u jemcom dost áva do rlÍk umelecky l tech~ 
nicky dokonalá nahrávka celého dielá 
(vrátane s boru č . 27, ktorý predstavuje 
"kontrafakt" n a jederi koncert Andreu 
Gabrielliho ) lÍspešne sa upravuje pôda 
pre plnšiu apercepclu starej hudby. 

Richard R y b ar l č 

Rozlúčka s Karolom Pádivým 
Zpráva o úmrtí hudobného skladateía 

Karola Pádivého zastihla nás na Sväze 
skladateľov práve v čase zasadnutia pred
sedmctva. V šet ci sme st íchli a mysle ob
rátili k t omuto vzácnemu mužovi. 

Dotlklo šľachetné srdce skladateía, uči
teľa, organizátora, dobrého človeka. Je 
nám nevýslovne smutno. 

Nechce sa nám verif, že už sa nebudú 
rodi f nové pochody, polky, valčíky, zmesi, 
intermezzá či suity pre naše dychovky 
s typickou Padivého melodikou, s živým 
rytmom i jadrnou in-štrumentáciou. 

Nechce sa nám verif, že medzi dychov 
kársky dorast nepríde viac jeho láskavý 
učiteľ. 

Nechce sa nám verif, že hudobné fes
tivaly našich dychoviek sa budú musieť 
zaobísf bez Pádivého organizačného t a
l entu. 

Je neúprosná pravda, že Karola Pádi
vého niet viac medzi nami. No pre hudob
níkov i poslucháčov v našej vlast i, v Ne
mecku, Rumunsku, Maďarsku, či Bulhar · 
sku ostane 11ečne živý vo svojom umelec
kom odkaze. Pochod t extilákov bude hr
miet do kroku nielen trenčianskym 

tobot níkom a pri Vajnorskej polke neza
tancujú si len Vajnoráci. 

Zdenko · Mikula 



. " . . .. ., 
SLOVENSKY HUDOBNY FOND 
pripravil tieto skladby zo s'lovenskej hudobnej tvorby 

• 
štefan Németh-šamorínsky: CONCERTO PER ORGANO SOLO (1964) 

Slovenská organová literatúra sa vlani obohatila o dielo, ktoré si zaslúži pozornosť 
všetkých aktívnych organistov. Nejde síce o výtvor nadväzujúci na najnovšie výdo
bytky, ale to jeho hodnotu neznižuje: napokon každý tvorca má právo na vlastnú 
poetiku. Németh-šamorlnsky v Con certe nadviazal na domáce trad l cie; vytvoril sklad
bu pevného architektonického tvaru, vyváženého v proporciách jednotlivých častí 

navzájom i ich vnútorného ustrojenia, skladbu nästrojove veľmi dobre .,posadenú", 
e fektnú v dobrom zmy-sle slova. 

Prvá časť v rozšírenej dórickej modalite po drsnom prevažne akordickom úvode 
pokračuje fúgovou expozlciou, ktorä prejde v homofónny úsek, oživovaný podobne 
ako úvod bohato figurovanými hlasmi. Oba tieto kntrastné úseky sa v skrátenej forme 
zopakujú na nižšej tonälnej hladine a zakončia kódu z materiálu úvodu. 

Druhá časť je harmonicky najbohatšia, Vyžaduje si farbistú registratúru. Je po-
merne krátka, nie však fádna popri zaujímavých spojoch sa o to pričiňujú aj 
zmeny tempa. 

Tretia záverečná časť stavia na kontraste rýchleho úseku - je zreteľne prove
niencie ľudového tanca - pastorälnej témy a virtuóznej fúgy. Rozsahom sa blíži 
prvej časti, tonálna hladina inklinuje k jej vrchnej kvinte (stredná časť zas j e 
vrchnou kvintou vzhťadom na 3. časť), čím sa vytvára harmonická spätosť celého 
diela. 

Juraj Pospíšil: DVE SKLADBY PRE HOBOJ A KLA VIR 

Nedostatok domácej prednesovej literatúry pre dychové nástroje bol pravdepodobne 
podnetom autorovi napísať dielko zachovávajúce pôdorys starého urpaara - poma
lého a rýchleho tanca. Hoci vzniklo viac než pred desaťročím, uchovalo si sviežosť 

podnes. Prvá skladba - Dum~a má pastorälny charakter imitácie ľudového melosu, 
ktorý je zdôraznený figuračnou variáciou v zävere. Druhá skladba - Do tanca strieda 
briskné tempové úseky s pomalšími. Dielko odporúčame do pozornosti najmä peda
gógom a žiakom konzervatória. 

Miloslav Korínek: DVE SKLADBY PRE HOBOJ A KLAVIR (ORCHESTER) 

Staršie skladateľovo dielo - známe najmä z nejedného predvedenia v rozhlase -
stavia na náladových tempových kontrastoch navonok i vnútri časti. Prvá z nich 
sa začína melancholickou meditáciou vystriedanou vášnivejším úsekom. Tieto dva 
úseky sa vystriedajú a zakončia kódou prvého úseku, čo dodáva skladb& char akter 
rondovosti, striedanie tonálny<:h hladín ju zas približuje sonáte. Charakter rondovosti 
má i druhá skladba, v ktorej dominuje virtuózne humorná až grotesknä myšlienka 
mnohokrát 'opakovaná. Stredný diel je kantabilný. 
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SlovenskA klaviristka Eva Fischerovä
Martvoňová vystupovala s celovečerným 
programom na koncerte vo Wolfsburgu 
v Korutansku. Okrem diel Brahmsa a 
Chopina predviedla Sonátu e mol pre 
klavír od Alexandra Moyzesa. Umelkyňa 
mala mimoriadne pekný úspech. Hudob
ný riaditel prof. Norbert Artner ju po
zýva na jar do Klagenfurtu, kde má spo
luúčinkovať s tamojším filharmonickým 
orchestrom. 

• • • 
V Hannoveri bola 13. novembra pred

vedeni skladba JAna Cikkera Meditácia 
na moteto H. Schiítza Blažení sú mŕtvi 
v rámci spomienkového koncertu, na kto
rom odzneli ešte diela Bacha a Hinde
mltha. Cikkerovo dielo bolo v novembri 
predvedené aj v Mainzl. 

• • • 
Klaviristka Klára Havlíková, Nina Hazu
chová, sólistka opery ND, a flautista 
Dušan Jurkovič vystúpili v polovici no
vembra na troch koncertoch vo východ
nom i západnom Berlíne. Predviedli tu 
diela Eugena Suchoňa, Alexandra Moyze
sa, Jána Cikkera, Andreja Očen4h, La
dislava Holoubka, Ivana Parika a Dušana 
Martinčeka. 

• • • 
Dr. Ferdinand Kllnda usporiadal v dru

hej polovici novembra sériu koncertov 
organovej hudby v mestAch Sovietskeho 
sväzu, a to v Moskve dva koncerty, v 
Leningrade, Rige, Vilne a Mlllsku. 

• • • 
V západonemeckej štvrťročenke Die 

Musikforschung vychádza itúdia dr. Er
nesta Zavarského Das Pedalspiel des 
jungen Johann Sebastian Bach, ktorú 
autor napísal na zAklade merani jedi
ného sčasti zachovaného organa v Arn
stadte, prvom Bachovom organistickom 
pôsobisku. 

• • • 
Ako prvú premiéru sezóny 1965-66 

uviedlo Divadlo J . G. Tajovského v Ban
skej Bystrici 23. 10. operu Ch. Gounoda 
Romeo a Júlia. Toto predvedenie je sú
časne aj prvým predvedentm v sloven
skej reči na Slovensku. Dirigentom _pre
miéry bol V. Javora, režisérom K. Cillík 
a výtvarníkom P. Herchl. V dramaturgie-

kom pláne sú dalej tieto tituly: G. Puc
cini-Tosca, J. Cikker - Beg Bajazid, F. 
Lehár - Veselá vdova a O. Nicola! -
Veselé panie z Windsoru. 

• • • 
16. októbra sa oficiálne rozlúčil s ak

tívnou činnosťou sólista opery SND dr. 
Ján Blaho. Umelec však vystupuje i na
d'alej pohostinsky. 

• • • 
18. októbra sa začal druhý cyklus hu

dobných seminárov v hudobnom kabinete 
Univerzitnej knižnice v Bratislave pred
náškou univ. prof. dr. Jozefa Kresánka 
Princíp dynamického porušovania v hud
be . 

• • • 
19. októbra bola na martinskom cinto

ríne uložená urna skladateľa Jána Va
lašťana-Dolinského. Sväz slovenských 
skladaterov zastupovali pri pietnom akte 
jeho prvý tajomník Andrej Očenáš a ve
dúci sekretariátu inž. Ľudovít Ďuriš. 

••• 
V októbri účinkovala Slovenská filhar

mónia v Salzburgu, Budapešti, Gyori a 
Soproni. Popri dielach svetových klasikov 
uviedla aj diela Eugena Suchoňa - Sere-. 
nádu pre sláčikový orchester (v Salz
burgu) a žalm zeme podkarpatskej (v 
Budapešti; tenorové sólo po prvý raz 
spieval dr. Gustav Papp). 

• • • 
Na otváracom predstavení novej bu

dovy JanAčkovej opery v Brne 2. októbra 
vytvorila titulnú postavu v Uške Bystrouš
ke sóUstka opery SND Anna Martvo
ňová. - Operný súbor SND vystúpil 23. 
októbra v Brne so Suchoňovou Krútňa-
vo u. 

• • • 
V januári 1966 odchádzajú dr. Janko 

Blaho, Sylvia a Rudolf Macudzinski do 
Juhoslávie, kde sú pozvaní koncertovať 
v Sarajeve, Niši, Zadare a do niekolkých 
d'alších miest. 

• • • 
Sylvia a Rudolf Macudzlnsld vystúpili 

dňa 6. decembra na literárno-hudobnom 
večere v slávnostnej sieni budapeštian
skej univerzity s bohatým programom 
pre dva klavíry. V programe ich vystú
penia boli skladby bratislavského rodáka 
Erno Dohnányiho, dalej diela sloven
skych skladaterov Cikkera, Kardoša, Al· 
brechta a Macudzlnského. 
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Kedykofvek sa začne rozmýšfať o tom, či možno okná pootvoriť - a ak áno, tak 

nakoľko - vždy to znamená, že čosi u tých, čo sedia pri okne, nie je v poriadku. Voj

tech Mihálik kedysi napísal, že .,prenikanie tzv. buržoáznej ideológie do nášho umenia 
je predovšetkým domácej proveniencie. Je zapríčinené nedostatkami v domácom my
slení, trhaní a ignorovaní súvislostí, j e dôsledkom bezmyšlienkovitého preberania to
ho, čo je najokatejšie a čo sa najviac núka. A niekedy si celkom kacírsky myslím: bodaj 
by s tými, formalistickými výstrelkami, preniklo k nám aj ostré spoločenské cítenie 

najlepších súčasných umelcov na Západe". úvahy o tom, či okná otvoriť alebo neo
. tvoriť zaváňajú tichým priznávaním s i vlastnej neistoty a slabosti. Lebo izolacioniz
mus nielenže nevyrieši hlavnú úlohu našej - ideológie - potrebu aktívneho boja v rám-

ci dvoch sústav - ale ten to boj sťažuje a často priam znemožňuje. Vedie k akejsi 
axiomatickej samoobsluhe, v ktorej si pre seba doka.zujeme, akí sme ohromní. Ale so-
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cialistické umenie azda nemusí, alebo by aspoň n emuselo, dokazovať svoje kvality sebe 
samému, ale má ich dokazovať tým ďruhým. 

Izolacionizmus má za následok - hoci je to zdanlivo vylučujúce konštantovanie 
súčasne dvojaký druh nebezpečenstiev: preceňovanie a podceňovanie sa. 

O tom prvom písať azda netreba, lebo z hľadiska širších súvislostí nie je podstatné; 
je nakoniec sprievodným znakom existencie umelcov pred i za okennou tabuľou -

a nakoniec i preto, že ktokoľvek v domäcich reláciách pripomína preceňovanie, je 
okamžite obvinený z podceňovania a ignorantstva národnej kultúry. Tento problém 
prenechajme situ dejín, ktoré privedie komplexy všetkých druhov na pravú mieru. 

čo je však dnes dôležitejšie, o čom sa nápadno málo hovorí a čo predstavuje pre sa
motných umelcov nebezpečenstvo najakútnejšie, je druhá stránka javu - podceňova

nie iných i s eba (a to bez ohľadu na to, čl sl to niekto uvedomuje, alebo nie). Po
pretŕhaním kontaktov so svetom neškodíme tomuto svetu, ale predovšetkým sebe sa
mým, lebo sa zbavujeme možnosti tento svet ovplyvňovať. Izolujeme viac seba od 
iných ako iných od nás. Veď na obidvoch stranách zavretého okna sedí ktosi uzavretý. 
Až po vybudovaní komunikačných kanälov môže naše umenie prenikať za hranice, a to 

nie za účelom kultúrneho diverzantstva, ako skôr za účelom kultúrnej súťaže. Bude to 
azda znieť deklaratívne, ale možno už povedať, že slovenská hudobná kultúra predsta

vuje dnes väčšiu potenciálnu než aktuálnu moc. Nie sme azda veľkolepí, ale sme viac, 
ako sa o nás vie. Sme viac v tom, o čom pre nedostatok konfrontačných možností ne
vieme; sme menej v tom, čo si o sebe myslíme. Näm primerané kultúry v zahraničí 

víťazia nad nami množstvom komunikačných možností a možnosťou poznania. Ide tu 

nielen o organizačno-technické problémy výmeny interpretov a skladieb, ale o vý
meny metódy myslenia a poznania. Pri súťaži sa totiž musí zobrať na vedomie istý 
status quo, ktorý je nastoľovaný bez ohľadu na naše zbožné želanie. Izolácia znemož
ňuje zasiahnuť do svetového vývinu a odsudzuje k provincionalizmu, hoci i na vysokej 

úrovni. Tento provincionalizmus neznamená provincionalizmus talentov, ale provincio
nalizmus ich uplatnenia. 

Nadvazať kontakty so svetom v žiadnom prípade neznamená - tak ako si to otvárači 

okien v nedávnej minulosti zjednodušene predstavovali - bezbranne sa vystaviť vply
vu "ideologickej diverzie", nekriticky napodobňovať vzory a stavať sa do pózy skrom

ných žiačikov, čo nič nevedia, aby sa mohli učiť od veľkých. Búranie bariér v našom 
myslení (a o tieto bariéry predovšetkým ide) znamená naopak informovanosť v záuj
me iniciatívneho zásahu do vývinu súčasnej hudby. Táto veľká demolácia stereotypov 
myslenia sa má diať nie za účelom poúčať sa, ale pripraviť si možnosť strhnúť na 

seba aktivitu. Nepôjde ani tak o likvidáciu doterajšieho ako o informáciu o najnovšom. 
Človek je zato mysliacim tvorom, aby po dôkladnej informácii zaujal svoje osobné, ni.; 
kým nepopierateľné a neobmedzovateľné stanovisko ku všetkému, o čom chce byť 

prävom informovaný. Otvárať okná neznamená prijímať propagandu, ale umožniť dialóg 

na želanej úrovni kvalit. 

Môžme sa azda cítiť natoľko presvedčení o sile näšho umenia, že sme schopní i vše
ličo stráviť a dokonca premeniť na protizbraň. Izolovať kultúru z prevencie a pod 

heslom marxizmu spôsobuje nielen komplikácie nám dobre známe z uplynulých rokov, 
ale znamená predovšetkým nepochopenie toho, čo je na marxizme najmarxistickejšie ~ 

predpokladá a znamená predovšetkým poznanie. 
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jeux vénetiens • anaklasis • segmenti 
trois poemes d'henri michaux • 

muzyka epifaniczna • générique 
wymiary czasu i ciszy • scontrii • 

WITOLD LUTOSLAWSKI ( 1913) 

BOLESLAW SZABELSKI ( 1896) 

KAZIMIERZ SEROCKl ( 1922) 

WLODZIMIERZ KOTONSKI ( 1925) 

TADEUS BAIRD (1928) 

BOGUSLAW SCHÄFFER (1929) 

WOJCIECH KILLAR (1932} 

HENRIK MIKOLAJ GÓRECKI ( 1933) 

KRZYSTOF PENEDERECKI ( 1933) 

WITOLD ROWICKI (1914) 

JAN KREN Z ( 1914) 

JÔZEF PATKOWSKI (1929} 

egzorta • 
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TADEUSZ KACZYNSKI 

O tradícii 
a súčasných tendenciách 
v poľskej hudbe 

Nel'ahko je poľskému kritikovi písať pre zahraničie o stave súčasnej hudby v Poľ
sku. Ani nie tak pre rozsah a obťažnosť samotnej témy ako skôr preto, akou formou 
písať. Veľmi pozitívne - to sa akosi nepatrí, vyzeralo by to ako samochvála (máme 
také príslovie, že každá líška svoj chvost chváli). Negatívne - to by autor prehral 
u svojich spoluobčanov (zasa ako ten vták, čo do vlastného hniezda špiní). Keb:'! 

1 písal subjektívne, mohlo by sa stať, že ukáže obraz novej poľskej hudby ako odrazeny 
1 v zrkadle, no azda aj v zrkadle - krivom ... Pri tzv. objektívnom písaní možno 
l upadnúť do suchého zpravodajstva, čo by nudilo tak čitateľa, ako aj samého autora. 
' Nuž ako vyriešiť túto dilemu? Jedine šalamúnským s pôsobom, čiže nepoužiť len 
jeden z týchto spôsobov, ale z každého niečo. Pravda, článok nebude jednoliaty, získa 
však na autentičnosti a čo je najhlavnejšie, nevnukne čitateľovi skreslený pohľad 
na príslušné otázky, no umožní mu urobiť si vlastné závery. 

POZITIVNE 

o poľskej súčasnej hudbe je, pochopiterne, najľahšie písať pozilívne. Existenc'a 
skupiny významných skladateľov, jej podiel v novátorských počino~h svetovej hudob 
nej avantgardy a s tým spojení vysoká pozícia súčasnej poľskeJ hudby na meizr
narollnom fóre, ďalej časté predvádzanie poľských skladieb_ v zahr_aničí a. početn~ 
vyznamenania ich autorov na rozličných súťnžiach - to vsetko su nepoprerateľne 
skutočnosti , ktoré vzbudzujú živý opt im izmus a pocit národnej hrdosti.. Preto sa 
obmedzím len n a to čo bezpros tredne súvisí s tvorbou. Popri nej vyrástla v Poľsku 
nová avantgardná n;uzikológia (Boguslav Schäffer patrí v teito oblasti bezpochvhy 
medzi svetovú špičku) a mladá odborná kritika, u ktorej mladá tvorba našla pocho
penie a ,podporu. Osobitnú, nemenej pozití':~u činnosť vyvíjajú mnohé ~ud~?né inšti.
túcie a organizácie, ktoré aktívne podporUJU tvorbu skladateľov a po~ahaJu vytvor!~ 
atmosféru priaznivú pre rozvoj novej hudby. Tu treba na prvom m1este spomenut 
inštitúciu festivalu známeho pod n ázvom Varšavská jeseň, ktorä už desat; r okov splňa 
úlohu inšpirátora hudobnej tvorivosti a súčasne je akýmsi "pultom", na ktorom táto 
tvorivosť vystavuje svoje najkrajš ie ovocie. Hneď za ňou, alebo ešte aj s kôr, treba 
spomenúť varšavské Experimentálne štúdio (St ud!o Experimentá lne prac~júce J?~d 
vedením Józefa Patkowskieho) ktoré sa ako prvé forum tohto druhu v Europe moze 
pochváliť mnohými zaujímavými r ealizáciami hudobných _ skladieb _a spolupr~co':l ra.d~ 
vynikajúcich, o. i. aj zahraničnýc~ skladateľov. Pre novu hud.obnu tvorbu me Je tiez 
bez významu príspevok Hudobneho vydavatel'st va (Wydawmctwo Muzyczne), ktoré 
od začiatku jestvovania pofskej avantgardy prejavúje o ňu vrel~ záuje~, čo sa ~dráža. 
aj v pohotovom vydávaní nov~h skl~dieb tlačou, pravda. mele_n t~c~, ktore bo.ll 
preverené na pódiu a znamenah by zrsk pre kasu. A dodaJme este, ze 1de o vydama 
nielen rýchle, ale aj esteticky na výške. 

Podobné stanovisko, no slabšie potvrdené praxou, prejavuje sesterský podnik ~up
raphonu - štátny podnik Polskie Nagrania. To, čo nerobí v . prie~ehu celé~o rok~, 
snaží sa dohoniť prekotne v čase Varšavskej jesene, keď na;neskor do tretreho dna 
po prevedení dá na trh všetky nahrávky poľských d iel, čo odzneli na t omto festivale. 

Významnú podporu p oskytujú mladej ava.ntgardnej . hud~bn~J. tv<?r?e Sväz pofs~ých 
skladatefov, Ministerstvo kultúry' a umema, ako aJ - naJvyssle statne ustanovizne. 
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Je to podpora rozhodujúceho významu, lebo vyviera z úprimného záujmu a zabezpečuje 
po!skej hudbe priaznivé podmienky pre jej úspešný rozvoj. 

Tažko inakšie ako pozitívne oceniť význam širokého teritoriálneho dosahu, aký má 
táto podpora novej hudobnej tvorby pre celý rad pofských miest - zvlášť vidieckych. 
Okrem Varšavskej jesene usporadujú každoročne f estival súčasnej poľskej hudby 
vo Wroclavi a tri menšie festivaly v Krakove, Poznan i a Bydhošti. Katovice sú zasa 
s ídlom celopoľského súbehu skladateľov. Okrem toho v tomto meste pracuje najsil
nejšia skupina poľských skladateľov so seniorom avantgardy Szabelskim a jeho· žiak
mi, ako sú Górecki, Kilar, Szalonek, Twardowski (menujem t u len najtalentovanej
ších). Vynikajúcimi talentami v oblasti novej hudby môže sa pýšiť aj starý Krakov 
(okrem iných Penderecki a Schäffer) . A tak dnes v oblasti hudby vlastne už n e
jes tvuje pojem vidiecky. Aký je to príjemný kontrast v porovnaní napr. s Francúzskom, 
kde sa celá skladateľská elita sústredila v Paríži a nestará sa o to, že zvyšok krajiny 
je v tomto ohľade ako púšť! 

Napokon spomeniem pos ledný - a možno najdôležitejší - pozitívny úkaz: spo
ločenské požiadavky voči novej tvorbe. Takmer stopercentná návštevnosť na podu
jatiach Varšavske j j esene, 90-'percentná návštevnosť na festivale súčasnej poľskej 
hudby vo Wroclavi, úspech nových diel scénickej hudby, uvádzaných často v po
s ledných sezónach na scéne Varšavskej opery - to sú nepopieratel'né dôkazy spolo
čenského záujmu o nové dianie v hudbe. Keď sa bližšie pozrieme na toto nové obe
censtvo, zistíme, že má obdivuhodné znalosti v tomto smere, prejavujúce sa svojskou 
a okamžitou r eakciou, pričom takmer vždy správne oceňuje hodnoty novoprevádza
ných diel. Naozaj nie t vera takých krajín, ktoré by mali také vnímavé a inteligentné 
obecenstvo! 

Všetko, čo som doteraz napísal, je čistá pravda, niet v tom ani za mak nadsádzky. 
Tak teda idyla, raj, zasfúbená krajina novej hudby? A či naozaj? Zdá sa mi, že 
predsa nie tak celkom, a prečo - o tom kúštik ďalej. 

NEGATlVNE 

Tento medzititulok znie ako provokácia. Ale ňou nie je. Nechcem v tejto časti po
prieť to, čo som predtým napísal. Chcem len celú problematiku ukázať z iného 
aspektu. 
Keď sochár vysekáva do kameňa i to najkrajšie dielo, odle tujú mu spod dláta 

úlomky. Niekedy sa stane, že porania nie koho z okolostojacich. No stane sa aj to, 
že kameň sa od niečoho odrazí a trafí po hlave samého sochára. Takéto udretie 
môže byť niekedy aj s mrtefné. Podobne je to aj s Novou hudbou v Poľsku. Hoci aj 
v dôsledku jej dynamického rozvoja v posledných rokoch istotne ni k neumrel, predsa 
sa nájde hodne ľudí, ktorých postihla psychická paralýza. Mám na mysli skladateľov
tradicionalistov, ktorí vidiac úspechy mladých a najmladších, upadli do akéhosi 
"komplexu nepotrebnos t i", vyvolaného neschopnosťou tvoriť a jednoducho celkom 
prestali pracovať. V tomto ohľade je Poľsko var i jed inou krajinou na svete, ktorá 
m:i mnohopočetné poklen ie mladých aj vekove stredných skladateľov, no takmer 
nijakých skladateľov starš:eho pokolen ia. Lebo ťažko v tomto zmys le hovoriť o dvoch
~och hudobných a utoroch, čo v bolestiach porodia tak za dva roky jednu skladbu. 
Ci v dôsledku takého stavu pofská kultúra utrpela velké, alebo len celkom nepatrné 
straty - na to ťažko odpovedať, rovnako ako na všetky otázky podmienené s lovkom 
"keby". No ak necháme stranou otázku hodnoty nesplodených alebo potratených diel, 
sám proces ,spomínanej para lýzy musíme hodnotiť ako negatívny, lebo nchudobnil -
možno len kvantitatívne, no možno aj kvalitatívne - pol'skú hudobnú kultúru pos le d .. 
ného desaťročia. 

Kladný prínos už desať rokov jestvujúcej Varšavskej jesene poznáme a vyzdvihu
jeme ho pri každej príležitosti: podnecuje tvorivosť pofských skladatefov, pomáha 
ich tvorbe dostať sa do cudziny, umožňuje konfrontáciu súčasnej tvorby Východu 
a Západu, popularizuje pofs kú hudbu atď. Málo sa však hovorí o negatívnych dô
sledkoch tohto festivalu, ktoré sa s každým rokom prejavujú čoraz výraznejšie. A čo 
je najzaujímavejšie, že najviac práve u tých skladatefov, ktorí sa na tomto fe'Stivale 
najčastejšie predvádzajú - n a avantgarde. Pre le pšie objasnenie treba však najprv 
povedať niečo o vzniku konvencie, ktorá sa za tých desať rokov upevnila, a to kon
vencie, ktorú možno nazvať "festivalovou" a lebo "varšavskojesennou". Možno je to 
vin~ samotných skladatefov, alebo organizačného výboru Varšavskej jesene, ktorý u ž 
celych desať rokov funguje v tom istom zložení - no tak či tak , isté je, že takát~ 
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konvenc ia tu je. A hoci má dosť š iroké pole pôsobnosti, nie je ťažké určiť jej hlavné cha
rakteristické znaky, ktoré sú súčasne vstupenkou na festivalové pódium. Sú to: 
1. nové skladobno-formové myšlienky; 
2. nové spôsoby vyludzovan ia zvuku zo starých nástrojov, 
3. nové, účinné spoľahlivé výrazové prost r iedky. 

Niekto v tejto s úvislosti iste n amietne: čo je na tom zlého 7! Čo m?že .b~t c_iefo~ 
a kritériom pre festival novej hudby, ak nie. nováto~stvo a vsestra~na on~mahta? . . 
Veď rozvoj hudby závisí vlastne od stupna novatorstva! To vsetko Je pravda, 
lenže ono totálne novátorst vo, ktoré visí vo vzduchu ako imperatív, je akýmsi psy
chickým nátlakom na sk;adatf:ľov, a ni e vždy __ s ~ladnými v~sledkan;i .. Pretože nie 
každý skladateľ cíti vnutornu potrebu. us~av1~neJ ~mel:c~eJ rev?luc•e. ~ prejavu 
vlastnej nezávisla,sti vo vzťahu k tradícii. Su vsak aJ tak1, co maju znacne pre~po
klady pre písanie hudby, no nie práve novodobej, a to len preto, aby sa dosta~• na 
pódium Varšavskej jesene a nevyšli "z obehu", nasadzujú si m asku avangardtzm~. 
Takým spôsobom sa množia vý tvory šokujúce novými e!ektamj, n? ~ed~mysl:ne, 
neautentické a umelecky falošné. Napokon v poslednom case uz am me sokujuce, 
lebo ako dlho možno novými efektami šokovať poslucháčov? Nové efekty sa. vy
čerpajú - a poslucháči takisto. Jeden z najnadanejších - Kr_zystof Penderec;kt. to 
pochopil a od základov zmenil spôsob komponovania. Z popr:dneh~ neo-ex_~res10mstu, 
alebo ak niekto chce bruistu" zmenil sa takmer na neoklas1ka. N1ekto moze povedať 
- ústup a bude mať' do iste'j ~iery p~aydu; ale ':'ed . dejiny . h~db~ ~epo~ostávajú 
len zo samých novôt! Boli obdobza r evolucte, ale boh aJ obdobta styltstzcke7 a t ech 
nickej stabilizácie (dodajme, že značne dlhšie ako tar;z.t~e), takže n~et ~ôvodu . pr_e~
pokladať, že 20. storočie by bolo v t omto ohľade vyn;mkou. Ale ze ta stabtl tzacta 
bude i ná ako všetky predch1dzajúce, to je i st é. Môžeme dokonca predvídať, aká 
bude. Prirodzene, Iba čisto subjektívne a "na vlastné konto". 

SUBJEKTIVNE 

Tento medzititulok dáva takmer neobmedzenú voľnosť pre najrôznejšie veštecké 
predpovede a proroctvá. Pretože však vešt:nie . a proro:tvá. dnes nie_ je práve _naj-: 
modernejšia vec, obmedzím sa len na predv1dame toho, co Jasne vyplyva z aktualne] 
situácie poľskej hudby a dotýka sa len najbližšej budúcnosti. 

Nuž ako som už povedal, nenexpresionisticko-bruistický smer prekonáva zr ejme 
obdob ie vyčerpania, čo j e nek lamným symptómom blízkej krízy. Maximálne nah_ro
madenie nových efektov nielenže už nikoho nešokuje, ale všeobecne ani nezaui•ma 
- zrejme popri týchto efektoch, presnejšie nad nimi, existuje akási nadr~dené idea. 
Tak znovu nás čaká v umení ideológia? - opýta sa niekto. Veru áno! Lenze tentoraz 
idea nebude daná zhora; každý bude mať slobodnú voľbu, ba čo viac, bude môcť sám 
idey vytvárať. 

A čo so serializmom a dodekafóniou vôbec? Tá sa u nás už niekoľko rokov málo 
používa a toho času je na vymretí. Ako čisto technologický základ bude sklad~teľom 
ešte dlho slúžiť, nezávisle od toho, aký štýl a formu si zvolia, no ako hudobna kon
vencia všeobecne v krátkom čase určite zanikne. 
Pokiaľ ide 0 neoklasicizmus, v Poľsku tento štýl patrí už dávno minulosti. Niektoré 

znaky (ako spomínaný prípad Pendereckého) poukazujú však na možnosť jeho 
obrodenia. Keby sa väčšmi rozšíril, bol by podistým niečím iným ako neoklasiclzmom 
z medzivojnového obdobia: bol by to akýsi neo-neoklasicizmus, ktorý využíva rovna
kou mierou doterajšiu hudobnú tradíciu (všetky epochy), výdobytky avantg~rd,v, a_ko 
aj najnovšie vymoženosti konkrétnej a e lektronickje hudby. Vcelku spoJe_me vse 
m ožných techník, f or iem, št ýlov, ba dokonca j ednotlivých druhov hudby; zda sa byť 
o sobitným znakom nadchádzaiúcich čias. Také poimy, ako "čistota štylu", "jedno
liatosť formy" a "jednota obsahu" budú možno už v krátkom čase naprostýfl!- ana:;
chronizmom. Pretože už dnes kritériá založené na týchto pojmoch, len že uplatnovane 
v n:>vých napr. aleatorických vý tvoroch - klamú. Pravda! Nehovorili sme ešte o ale
atorizme. čo s ním bude? Ťažko povedať. V každom prípade sa ešte nevyčerpali všet
ky mO'Žnosti, čo so sebou prináša. Ba navyše sama p~vaha tohto smeru zaručuje, že 
sa nikdy ,celkom nevyčerpá. Jeho budúcnosť vidím skôr v umiernenej podobe ("ob
medzený"' či "kontrolovaný" aleatorizmus), ktorá n enivelizuje úplne autorov vplyv 
na realizáciu diela, lež naopak - podriaďuje mu tým či oným spôso.bom interpretov. 
Predpokladám, že n ezanikne ani "absolútny a~ea_toriz~us", _ale sa Je~n~d~cho pre
tvorí na voľné improvizovanie na spôsob dnesnych Jazzovych improv1zacu. Pravda, 

454 

sú to všetko hypotézy viacmenej subjektívne a pripomínam to znovu preto, aby 
som podčiarkol neistotu hudobného zajtrajška. Jedna veľká individualita, jedna 
vrcholná umelecká udalosť môže zmeniť ten zajtrajšok a zvrátiť tendencie. Istotne 
nie celkom inýrr. smerom - to by nebolo možné - ale natoľko odlišným, že akékoľ
vek predpovede en masse by tu boli neaktuálne. Oveľa bezpečnejšie bude preto 
vrátiť sa do prítomnosti a namiesto hypotéz predostrieť objektívne súčasné hudobné 
problémy v krajine medzi Odrou, Baltom, Bugom a Karpatami. Tým viac, že titul 
článku znie: "tradícia a súčasné tendencie v poľskej hudbe". 

OBJEKT[VNE 
~ 
čo znamená predostierať objektívne nejakú problematiku? Je to vôbec možné? 

Veď hudobná problematika nie je štatistika, a hudobné prejavy nemožno len tak (ah
ko zaraďovať na základe faktov a čísel. A či sa v takom prípade dá celkom vylúčiť 
akýkoľvek subjektivizmus? Zrejme nedá. Možno však predostrieť celý rad názorov 
druhých na túto problematiku, a to mienim aj urobiť, v presvedčení, že cez súhrn 
subjektívnych mienok možno sa priblížiť k objektivite. 

Tradícia a súčasné tendencie v dnešnej poľskej hudbe! Akä to spleť javov, problé
mov, názorov, stanovísk a nedorozumení! Ťažkosti sa začínajú hneď pri terminológii. 
Lebo čo je ,.tradícia", a čo ,.súčasné tendencie" ? Pre jedných je tradícia celá pofská 
literatúra hudby od renesancie až po Szymanowského, pre Iných je to len Szymanow
ski, a pre mladých je tradícia len Lutoslawski a Pendrecki. Niektorí si tradíciu 
stotožňujú so všetkým, čo je späté s folklórom, a napokon sú takí, pre ktorých 
·niet rozdielu medzi tradíciou a tradicionalizmom. A hodno dodať, že ani tradiciona
lizmus neznamená pre všetkých to isté ... 

Ani so súčasnými tendenciami to nevyzerá lepšie. Či možno nimi nazvať dnes len 
to, čo tvorí pendant k všetkým súčasným prúdom a smerom na svete, a to k tým 

najavantgardnejším? Mnohí l'udia sa domnievaj•i, že všetko, čo sa na svete deje 
súčasne, je súčasné, mnohí zas nesúhlasia s takýmto názorom a t vrdia, že niektoré 
hudobné techniky a štýly patria už k tradícii, hoci podaktor í skladatelia niektorých 
kmjín ich vo svojej tvorbe uplatňujú ešte i dnes. Takým spôsobom však dochádzame 
ku krajnej absurdnosti. Ak teda prijmeme najvšeobecnejšie kritérium (veď napokon 
nejaké musíme prijať!), že tradícia v hudbe je tým, čo gravituje k minulosti, a sú
časné tendencie majú v sebe no v um , budeme konečne môcť predostrieť niekoľko 
názorov na túto tému. 

Názor A. - Tradícia v poľskej hudbe dnes vôbec neexistuje. Súčasné tendencie, 
programovo protichodné akejkoľvek tradícii, vytreli ju v priebehu posledných dvad
sať rokov z vedomia a podve domia skladateľov. Celkový pohľad na dneš.nú poľskú 
hudbu úplne a bezo zvyšku vyplňujú súčasné tendencie. 

Názor B. - Tradícia v dnešnej poľskej hudbe vegetuje ešte vo forme Inšpirácie 
folklórom, žiar, už len v tvorbe treťoradých skladatefov. Všetko ostatné sú rozpí
navé, všemocné súčasné tendencie. 

Názor C. - Plodná tradícia žije dnes v Poľsku vo svojej najvysublimovanejšej for
me - ako kultivovanie typicky poľskej expresie (lyrizmus) alebo nadväzovanie na 

· tvorbu rodných klasikov (napr. Szymanowského). Tradície v tejto podobe nájdeme 
o. i. v hudbe Tadeusza Bairda. Tento skladateľ skvele dokáže zlúčiť (ostatne celkom 
vedome) tradíciu so súčasnvmi tendenciami. Popri takých skladateľoch, ako je Baird, 
sú aj takí, ktorí sa stavajú proti tradícii a výlučne zastávajú súčasné tendencie -
a takých je väčšina. 

Názor D. - Iba neveľká čas{ dnešných skladateľov je živo s pätá s ozajstnými sú
časnými tendenciami svetovej hudby, aké má americká škola Cagea. Väčšina je 
vern á štýlom a technike, ktoré treba zaradiť už dnes k tradícii (napr. bruitizmus). 

Názor E. - Po desiatich rokoch činnosti tzv. poľskej avantgardy sa ukázalo, že 
sa n erozvíjala, ale stagnovala a dnes v porovnaní so zahraničnou avantgardou, naj
mä americkou, zaujala celkom konzervatívne stanovisko, nehovoriac o tom, že nie
-ktorí jej predstavitelia otvorene prešli do tábora tradície (napr. Penderecki). O sú
časných tendenciách v dnešnej poľskej hudbe ťažko hovoriť, lebo ich predstavitelia 
.sa ešte nenarodili . . . 

Viacej názorov na túto problematiku nebudem citovať, myslím, že tie, čo som 
-uviedol, postačia. Nejdem ani robiť závery. ponechám ostatné slovo čitateľóm, pri-
-čom chcem na záver len zdôrazniť, že všetky uvedené názory sú autentické. 

z poľského prel. -tam-
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KARL BIRGER BLOMDAHL (1916) 

SVEN ERIC BÄCK ( 1919) 

SVEN ERIC JOHANSSON ( 1919) 

BEN GT HAMBREUS ( 1928) 

INGV AR LIND HOLM ( 1921) 

OVE NORDWALL 

SIEGFRIED NAUMANN (1914) 

LARs JOHANN w ERLE (1926) Nová hudba 
ARME MELLNÄs (1933 l medzi skalami a morom 

JAN BARK (1934} 

BO N ILSSON ( 1937} 

FOLKE RABE ( 1937) 

KARL-ERIK WE LIN ( 1940) 

JAN. W. MOTHENSON (1940) 

š 
v 
É 
D 
s 
K 
o BO WALLNER 

0\YE NORDWALL 

NUTIDA MUSIK 
FYLKINGEN 

l .. 

Hudobné vzde lanie - vrátane odborného vzdelania - orgamzac1a koncertov, ich 
dramaturgia, povaha a možnosti tvorivej práce skladateľov - predstavujú štyri dô
ležité navzájom súvis iace sily, ktoré určujú hudobnú kultúru tej-ktorej spoločn:>sti. 
Jedna z nich, organizácia koncertov, je skôr sociologickým a politickým problémom. 
Ale práve preto sa ťažšie rieši z č isto hudobného hľadiska, hoci značne ovplyvňuje 
priebeh ostatných troch činiteľov. 

Pravda, ak jestvujú vážne medzery vo všeobecnom hudobnom vzdelaní a vo vedo
mostiach získaných v škole, ak hudobné umenie (a umelecký prejav všeobecn e) nemá 
dostatočné prestížne postavenie v spoločnosti - a taká je dnes viac-menej situácia 
vo Švédsku - potom nijaké zmeny ani tých najvypuklejš!ch chýb v organizácii 
koncertov veľa na veci nezmenia. Ak je však štruktúra koncertov nesprávne prispô
sobená dnešnej spoločnosti, ak neberie do úvahy verejnosť a mnohé vonkajšie prí
činy, ktoré jej úč inne bránia dostať sa do styku so živou hudbou, potom zostávajú 
chabé možnosti začať na školách s nejakými reformami. 

Filharmonické koncer ty všeobecného typu, ktoré svoju terajšiu formu dostali pred 
vyše sto rokmi a ktoré vyvrcholili v spoločenskej honosnosti začiatkom 20. storo
čia, sú v zajatí buržoáznych citov a ideálov, ktoré sa v iných oblastiach ukázali by ť 
cudzie a nechutné. J e dosť čudné, že kultúrne najreakčnejší ľudia sa najčastejšie 
vyskytujú medzi politickými radikálmi (alebo quasi radikálmi); to t iž noví vládcovia 
sa radi odievajú do hávov, ktoré v predchádzajúcom období predstavovali moc a au 
toritu. Tak napríklad politickí vladári spájajú svoje s ily s kraj ne konzervatívnymi 
kr uhmi; t ým sa vystavujú aj politickým vplyvom, keďže umenie j e politickou s ilou, 
lebo určuje postoje a spôsoby zmýšľania (nielen ich vyjadruje), a to do miery, ktorú 
si ľudia všeobecne neuvedomujú. 

Nové postoje, nové hodnoty, nové emócie: s týmito treba počítať, a preto im treba 
dať patričné možnosti vyjadriť sa. Nie že by sme chceli popierať veľkosť .. klasických 
majstrov", ba neprajeme s i ani to, aby úplne zmizli z našich koncertných a rozhla
sových programov, to nie. Ale musíme uznať, že ak pre nás ešte vždy predstavujú 
hodnoty po stránke um eleckej - a som presvedčený, že svoju hodnotu aj majú -
je to tak práve n a p r i e k historicky určenému postoju a emócii ich hudby, a nie pre 
nejaké .,večné"' hodnoty, ktoré by táto hudba mala mať. Ak naivne premietneme 
quasi súčasné emócie do hudby z celkom iného obdobia, skresľujeme tým tak sa
motnú hudbu, ako i svoje emocionálne reakcie. 

Obavy, ktoré starší návštevník koncertov v sebe prechováva voči modernej hudbe, 
sú obavy, že by sa t ie staré hodnoty, na ktoré si zvykol, mohli dostať na pretras: 
z toho vyplývajú jeho emocionálne zafarbené úvahy, keď sa táto otázka dostáva do 
diskusie. Nech si už o t ýchto hodnotách myslíme hocičo, nesmieme prehliadnuť t ra
gédiu takejto si tuácie. Nemienim pre to nikoho urážať, keď tvrdím, že práve tieto 
hodnoty a ich vyjadrenie - ktoré nevyhnutne nesie so sebou aj ich hodnotu - t reba 
zničiť, aby sa dosiahol živý vzťah medzi dnešnými ľuďmi a umením ich doby a ich 
spoločnosti. Ak sa zastávam moderného umenia všeobecne, nemienim tým pokladať 
za večný dnešný štýl, ale zvečňovať večnú zmenu, ktorä r obí z umenia pokrokovú 
a životnú silu v spoločnosti, a n ie čosi konzer vatívneho a hamujúceho. 

Z toho, čo sme uviedli, m ožno vyvodiť niektoré všeobecné charakteristiky dnešného 
hudobného vzdelania vo Švédsku, ako aj vplyvy, ktoré tam určujú hudobný život. 

Hudobné vzde lanie je vo Švédsku v žalostnom stave. Väčšina mladých ľud! má len po
vrchné vedomosti o hudbe a veľmi slabý kontakt s hudbou. Vyučovanie hudby sa st alo 
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nepríťažlivým a ekonomicky oveľa menej výnosným než ostatné oblasti vyučovania. 
Toto platí aj na akademickej úrovni (s výnimkou univerzít): Profesor skladby na 
Kráľovskej hudobnej akadémii v štokholme sa pokladá za pracovníka, ktorý ani 
vlastne nevykonáva akademickú funkciu - má plat oveľa nižší ako je plat jeho ko
legov na iných odboroch ; na dôchodok nemá vôbec nárok, kým nedovŕšil určený vek 
- vtedy môže po ž i a d a ť o malý dcchodok. To sa protiví modernému poňatiu so
ciálnej spravodlivosti. 

Hudobná veda sa vyučuje tak na univerzite v štokholme, ako i na univerzite v U;:~
psale. Nevyučuje sa však na univerzitách v Lunde, Gi:iteborgu a Umé. V štokholme 
je ešte vždy ,.vedľajším" predmetom a treba mať zvláštne povolenie na jej zahrnutie 
do celkovej náplne vyučovania v rámci kvalifikácie bakalára umení. Inšt itúcie, najmä 
štokholmská, sú malé a nedostatočne vybavené, poskytujú veľm1 obmedzené mož
nosti súkromného výskumu. Zbierky hudobných diel a kníh v Knižnici Kráľovskei 
hudobnej akadémie patria medzi naj lepšie v Európe, pokiaľ ide o staršiu hudbu. Na 
druhej strane moderná hudba je tam tak biedne zastúpená, že takmer znemožňuje 
dôkladný výskum. študovňa, do ktorej sa nezmestí viac ako 12 študentov, je otvo
rená len od ll. do 15. hodiny denne a v budove zväčša duní cvičenie na nástrojo:h 
z rôznych častí budovy. 

Zbierky hudobných nástrojov v Historickom múzeu hudby patria medzi najbohatšie 
v Európe. Ich údržbe sa venuje len symbolický obnos peňazí a riaditeľ múzea, chýrnv 
vedec na medzinárodnej úrovni, ešte dnes, po tridsiatich rokoch pôsobenia na tomto 
pracovisku, nedosiahol postavenie systemizovaného zamestnanca; je stále vedený 
ako "mimoriadny". Následkom finančných ťažkosti zub času poškodil mnohé vzácne 
nástroje. Hudobné nástroje v iných múzeách sa v mnohých prípadoch prakticky 
zničili medzi mm1 niektoré staré Ruckerove spinety pretože nikto 
nemal o ne záujem a Historické múzeum hudby nemalo možnosť sa o ne postarať. 

Vo švédsku nejestvuje prístupná zbierka magnetofónových pásov a Qramofónových 
platní. Ba, čo je horšie, švédsky rozhlas vedome zničil obrovské množstvá starých 
zéznamov - lebo im nedovolili darovať ich napríklad univerzitám a sama rozhla
sová spoločnosť nemala prostriedky na ich uskladnenie a údržbu. Koncertné záznamy 
alebo záznamy zo štúdia sa sústavne zmazávajú (ak to nie sú skladby švédskych 
skladateľov); medzi nimi bolo veľa takých, čo by sa o 20 či 30 rokov boli pokladali 
za "historické"). 

Vyučovanie hudobnej výchovy v štokholme i na univerzite v Uppsale nesmierne 
sťažuje jednostranné zameranie na staršiu hu dbu. Učitelia ovládajúci problematiku 
hudby z obdobia po druhej svetovej vojne prakticky nejestvuj ú. Teoret ické vzdelanie 
necháva študenta ú plne nepripraveného na r ozbor hudby postwebernovského obdobia . 
Formové zásady a notové zá znamy Novej hudby sa nepreberajú vedecky a seriózne, 
ak sa vôbec o nich niekedy hovorí. Bachov kontrapunkt nahrádza teóriu a prax elek
t ronickej hudby a pod. Tieto konzervatívne trendy, hoci sa niekedy skrývajú pod 
moderne strihaným rúchom, nevyhnutne musia nepriaznivo vplývať na úroveň dis
kusií o hudbe. Okrem toho to, čo sa preber á na univerzitách, s úvisí veľmi málo 
so súčasnou hudbou, s problémami, ktoré by akademicky vzde laní hudobníci mohli 
a mali riešiť v spolupráci so skladatefmi a interpré tml. Niet ·takmer súvislosti medzi· 
akademickou disciplínou hudobnej vedy a živou hudobnou kultúrou našej krajiny. 

S modernou hudbou na Kráľovskej hudobnej akadémii j e to ešte horšie a ešte 
zhubnejšie sú bezprostr edné následky: nejestvujú možnosti vyučovať nové metódv 
komponovania a interpretácie, a tak sa nevychovávajú hudobníci, ktorí by hrali to, 
čo by sa od nich žiadalo. Výsledok je ten, že Nová hudba s a s tretáva s neprekonateľ
ným odporom zo strany orchestrálnych súborov a t í samostatnejš í jednotlivci, k to
rí s a do nich dost anú, čoskoro si uvedomia, že ak s a chcú uplatniť, musia s a zbaviť 
svojich pokrokových názorov - čím skôr, tým lepšie. 

Najdôležitejšie orchestrálne združenia vo Švédsku sú: Kráľovská opera s or::hes
trom a sborom, ktor ý vystupuje len v opere; koncertn é spoločnosti v štokholme, 
Gi:iteborgu, Norrki:iping u, Gä vle a v niektorých iných mestách s filharmonickými or
chest rami, z ktor ých len š tokholmský je plno obsadený. V štokholme je taktiež Roz
hlasový symfonický orchest er a sbor, ktorý si získal zaslúžene medzinárodnú povesť. 
š tokholmský filharmonický súbor, pomerne dobrý - hoci nie vynikaj úci - vytvoril 
v poslednom čase komorný orchest er, ktorý sa zdá byť sľubný, i keď nie z hľadiska 
repertoáru. Jestvuje taktiež malá avantgardne zameraná skupin!! Musica Nova, zor-

458 

Q~nizovaná známym dirigentom a skladateľom Siegfriedom Naumannom s hudob
mk~i v~branými zvä~ša z filharmónie .. Ešte do lanského roku hudobní~i. ktorí sa 
~aUJ!mah o kvartetovu hru, pnpravovah sa na svoje vystúpenia vo s vojom vol'nom 
case; teraz však už jestvuje je dn a štátom podporovaná skupina - hoci žiar 
U:eba poveda~. ž~ tejto _cti s~ d~~talo najstarši:m~ a verejnosťou najuznávaneJšiemt; 
suboru, no am_ zďaleka me naJlepsJemu alebo naJoblúbenejšiemu a už vôbec nie pokro
kovo zameranemu. 

š!údi~ ~re ~I_ektro~ickú hudb.u •. modern~ ~oncipované (vybavené medziiným aj sa-· 
mocmnym1 P.Oclt-~čr~u~ sa s vell<y~ llndncnym llctKiauom terdz buduje pri š védskom 
rozhlase. Na,1leps1 sv_e_dsky ?dbormk v zvu_kove j technike, Stig Carlson, sa však na 
tomto programe nezucastňuJe (hlavne z dovodov osobnej prestíže ) Mal svoje labo
re.tórium na y_ysok_ej škole ~echnickej v štokholme, kde pracoval 'už pätnásť rokov 
~ kde dokonc1! vystavbu sustavy reproduktorov a zosilovačov, ktoré nemali páru 
co d<: kvahty. na c~lom sv~te. Začiatkom jesene 1965 sa laboratórium zlikvidovalo, 
pretoze vraJ Jeho vyskumny program bol príliš okraJový. 
. M_ed:zi organizáciami, ktoré usporadúvajú koncerty, najdôležitejšia a najvplyvnejšia 
Je Sveds~~- rozhla:ov~ ~p.oločn~sť, kt?rá vys!ela živé prenosy z koncertov - naj
popred!leJsle me~z1 mm1 ]e sér1a Nut1da Mus1k, ktorá teraz začína už svoju dvanás
tu 7ezom~. Navyse rozh lasová spoločnosť vysiela celý rad produkcii zo štúdia, okrem 
vysJel~neJ hudby z platn! a cudzích záznamov. Vysiela sa dostatočné množstvo mo
de:neJ hud~y. no nie_kedy sa možno sťažovať na jednostranné podanie istých sklada
telov, ba aJ ~udobny_ch trend~v. Napríklad veľmi známa je moderná pol'ská hudba, 
a to prostredmctvom IStého poctu skladieb, ktoré sa zaradili medzi hudbu akú si obe
censtvo žiada opakovať. Ale taký vynikajúci skladatel', ako je Górecki'. sa takmer 
ne~?sta~ na .l?.:o~ram a _Pendereckého predstavili tiež len niekol'kými jeho prácami, 
hod ~ocetneJSI~J ak~ Goreckeho. To to uvádzame len ako príklad. Moderná českoslo
vensk a h~dba Je ~ nas takmer neznáma. To isté možno povedať o maďarskej hudbe, 
ak n:~eneme do uvahy pos tavu Bartóka. Stravinského najnovšie diela, najmä tie, čo 
sk?.nc11_ po opere The Rake's Progress, sú tu vel'mi málo známe. Prakticky aj Stravin
S~IJ, a)_ Bartók a. celá viedenská škola sú vo Švédsku zastúpení iba akýmsi štandard
nym vybe_rom:_f\-J cykl.us koncertov Nutida Musik sa akosi v poslednom čase stáva 
konz.ervatJvneJslm a Jeho priekopnícky duch spred piatich rokov takmer úplne 
vym1zol. 

v_ ~oradí dôležitosti hne~· po rozhlase prichádza novozaložený tzv. "Rikskoncerter " 
sta~n~ koncertn~ ag_entura_. ktorá je však ešte len v začiatkoch; organizačne patri 

pod M1m~terstvo ct rk~l (vo Svédsku niet Minister stva kul túry!) . úlohou tohto telesa 
?ude ponadať ~:rmfomcké koncerty, klavírne recitaly, jazzovú a l'udovú hudbu, zväč
sa vo f?rme _ zaJazdov po krajine. Problematickým v prípade tohto nového telesa sa 
nám zda to, ze hoci sa má stať prevládajúcou hudobnou silou v kra j ine začína s pro
gra.mom, k torý vytvárajú ľudia bez dôkladného hudobného vzdelania '- neabsolvo
v:h c._m hu~obt;ú ":kadémiu: a~i nemajú .univerzitné hudobné vzdelanie. Ale napriek 
vsetke_~u oc:akavamu orQamzácJa prekvapila verejnosť podujatiami, ktoré sa nesmier
ne_ pácli;. ~~m _son: mal ne~abudnutel'ný zážitok, keď v tohoročnom Jete dvakrát za 
d~n :ely tyzden tato orgamzácia usporiadala program elektronickej hudby (Xenakis, 
Llget1, Stockhausen, Maderna atď. ) v tlstersund, v ústredne postavenom severošvéd
skom , meste . . Ľudia b?.li zvedaví, vôbec sa "neur azili" (ako pon iektorí očakávali ) 
a ked sa festiVal skonc 1l (na koncertoch predviedli aj orchestrálnu i komornú hudbu 
pre? vy_predanjm hľad!sko:n~·. ľudia ma na ulici zastavovali a ťažkali si, aká škoda, 
z~ .~e uz po vse~kom, ze ta Cl oná skladba sa im mimoriadne páčila. z ich reči bolo 
c1tJt . porozumen.Je ~ kritické .o7ene~~e tohto podujatia. Vyslovili nádej, že hudobná 
skupma s~ . k mm coskoro vrat1. Mozem úprimne povedať, že niektorí z tých čo za 
mn?_u p~1sh . po koncertoch, prejavili živší zmysel pre hudobné hodno ty, ako' mnohí 
m~J l pnateha v hlavnom meste, ktor! sú v ustavičnom styku s hudbou. Sám som 
pnswl k t rochu pr~vokačnému záveru. že pre ocenenie modernej hudby je lepšie byť 
hu~ob!le. nevz~elanym a že nebezpečnejšie je poznať Beethovena a Brahmsa ako 
n~Jaku. Jazzoyu hudbu alebo niektoré dr uhy surovej americkej hudby. Ak tento môj 
zaver Je_ spravny ~ a ja_ ho :a. správny pokladám - znamen3lo by to, že najväčšie 
nebezpecenstvo, _ake hroz! n aseJ ~udob~ej kultúr e, nepramení z nezáu jmu 0 hudbu, 
ale !' .konze~va~1vnych nazorov r1adate lov a programových výborov. Keď úmyselne 
vy!ucu.1:me lud1 z~_styku s h~dbol!, ktorá je napísaná pre nich, v ich časoch a ich 
spo!uobcanm1, n~mozeme od mch ocakávať nič lepšieho, ako že sa od hudby odvrátia. 
Len pomocou teJtO hudby sa skutočne dozved ia, čo hudba znamená, a ak si vytvoria 
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vzťah k hudbe ako k umeniu, potom následkom prirodzenej zvedavosti objavia sami 
pre seba aj staršiu hudbu, ktorá sa im bude javiť_ úplne nová a čerstvá. Tot?. a~da 
znie utopicky, ale ak by sa to naozaj ukázalo nemoznym, dalo by sa to vysvetht tym. 
že všelijaké druhy spotrebného umenia sa už dlho spájajú s_ buržoáznymi a konzer
vatívnymi ideami. Ironický výrok Werner a Mayera-Eppl~ra, ze spotrebnu hudbu, ~:V 
mali nasilu na určitý čas zastaviť, aby sa ľudom vrát1la rovnováha, len odhalu]e 
nebezpečnú situáciu, problém, ktorého dôležitosť zo dňa na deň rastie. 

v štokholme sa zaoberá hudobnou avantgardou najviac spoločnosť pre komornú 
hudbu Fylkingen, ktorá taktiež usporaduje ko~cer~y mimo hlavného m~~ta ~ ~po: 
lupráci s Rikskoncerter a s rozhlasovou spolocnosEou. Okrem toho zaloztla uz culu 
teoretickú skupinu a plánuje viesť pokrokový seminár, ktorý sa bude !ýžden~e schá
dzať a na ktorom sa budú preberať určité témy a výsledky vykonaneho pneskumu. 
Celkom opačného zamerania je sooločnosť lntim musik. Tát? hrá ~~äčša Beet~ov~n~ 
sivovlasým dámam a pánom, takým, čo prejavili schopnost op_~st1t koncertnu . Sten 
a búchať za sebou dvermi, keď sa začala hrať trochu moderneJsla hudba, napnklad 
Bartókovo kvarteto. Spolok Samtida mus ik sa usiluje poberať s_trednou cestou, a~e 
nedarí sa mu veľmi, lebo ho to nikam neved i_e a nezískal na SVOJU stran_u am ver~J
nos ť. Zasluhuje si však uznanie za to, že z Ceskoslovenska pozval~ do Svédska me
koľko vynikajúcich skupín, ktoré tam usporiadali koncerty. A~e tato _hudobn~ ~ku
pina sa mocne spolčuje s niektorými švédskymi sklada~e~m1 (b';~vyz~amny_ml. po 
stránke umeleckej), ktorí sa spojili sklam3ní a nespokoJm so sucasnym yyvo.1om 
hudby, hľadajúc svoje ideály a ich vyjadrenie ~ -~?nzeryativnych tend~nct.ách 20. 
storočia. v skutočnosti je proti týmto trendom tazste boJo_vať ako prot_1 v:v,slovene 
aiJ1timodernistickým. Pokladajú sa za moderných a jasne ven~ __ v soravodhvosť. svo.1 e.1 
veci. To, že z formovej s tránky ·ich hudba je málo pokrokoveJS_la ako ~udba Ltszto~?· 
straussova alebo poč i atočná Bartókova, a že nie je p~itom am spo_lovtce. taká zaUJl
mavá, je zrejmé každému okrem ich s kupiny. ReQirestvne tendencie takehoto druhu 
sú veľmi nezdravými zjavmi v hudobnej kultúre. 

Medzi filharmonickými spoločnosťami skupina v Gävle už. n!e~oľko rokov orQ_al_li
zuje zaujímavé a modernisticky orientované _programy. Po~1al :de __ o ~onze~vattvtz
mus, Goteborg má nesporný primát, ale ani Stokholm v teJto suťazt me velmt zao-
stáva. 

Za posledné roky v repertoári KráTovskeL opery - - kde sa .~re_dvádzajú_ opery_ aj 
balety (posledné nie častejšie ako raz do tyzdna), doslo k ~ozhcnym ~men~_m. ~vsak 
j ediné vynikajúce moderné diela, ktoré sa tu v poslednom c~se predvadzaJU, su The 
Rake's Progress a Wozzeck. P rvé dielo je chýrnou produkciOu T~ge~ara Bergm~na. 
V poslednom čase ponúkli Gyorgymi Ligetimu zmluvu na celovecerne operné dielo. 

Ligeti - mimoriadny profesor skladby na Král'ovskej hudobnej akadémii umení 
v štokholme - j e skladateľom, ktorý pravdepodobne n::~jmo cneJŠie vplýva na sú
časnú švédsku hudbu. Väčšina jeho najnovších diel sa tu hrala niekoľkokrát na kon
certoch v rozhlase a dokonca aj v televíznych programoch. Jeho Requiem, k tor é si 
uňho objednal švédsky rozhlas v marci 1965, sa ukázal byť najpozoruhodnejšou hu
dobnou udalosťou v severskom hudobnom svete za posledných niekol'ko rokov. Keďže 
je profesorom, väčšina mladých skladatel'ov bola priamo jeho žiakmi; Ligeti však 
vplýval nielen na týchto. a le aj na svojich súčasníkov (Karla Birgera Blomdahla. 
Ingvara Lindholma a na mnohých ďalšieh). (Ligeti sa narodil roku 1923.) 

Dnes možno vo švédskej hudbe rozoznať tri odlišné generácie skladateľov. Do pr
vej skupiny patria ti, čo sa narodili v deväťdesiatych rokoch minulého storočia a kto
rých hlavnými predstavitel'mi sú Gostra Nystroem a Hilding Rosenberg. Nystroem 
v pos ledných r okoch produkoval pomerne málo. Zrejme ťažko prispôsobUJe svoju 
tradičnú hudobnú reč novej situácii a vo svojom všeobecnom postoji sa t rochu podobá 
Hindemithovi v jeho posledných rokoch. Rosenberg začiatkom päťdesiatych rokov si 
osvojil quasi seriálny hudobný id iom; ten však vedie k výsledkom, ktoré sa veľmi 
nelíšia od Schonbergovho vývoja po druhé sláčikové kvarteto. Mohlo by sa o ňom 
dokonca tvrdiť, že je akýmsi národným romantikom v inom rúchu, keďže teraz -
ako mnohí iní - upust il od svojho pokrokového postoja, ktorý sa prejavil v jeho 
hudbe z dvadsiatych rokov. 

Druhá skupina skladatel'ov pozostáva z tých, čo sa narodili okolo roku 1920. Naj 
reprezentatívnejšie ju predstavujú štyri mená: Karl Birger Blomdahl, k edysi pro
fesor skladby a dnes hudobný šéf švédskeho rozhlasu; jeho nástupca vo funkcii pro
fesora je Ing var Lindholm, kedysi šéf komornej hudby vo švédskom rozhlase; Sven-
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Eric Johanson, organista a učitel' na malom konzervatóriu v Goteborgu, jeden z naj
plodnejších skladatel'ov, ale - keďže žije ďaleko od hlavného mesta - jeho diela sa 
pomerne málo hrajú. A napokon Sven-Erik Bäck, riaditel' hudobnej školy v zámku 
Edsberg, jedinej profesionálnej inštitúcie, kde sa mladí hráči učia modernú hudbu. 
Skladatelia tejto generácie začínali začiatkom štyridsiatych rokov hudbou, v ktorej 
bolo silne cítiť Hindemithov vplyv. (Je dosť zaujímavé, že ani Bartókov ani Stravin
ského vplyv nebol taký mocný.) V ich období sa modernosť pokladala za čosi vý
stredné; vyvolávala zúrivé protesty zo strany provinciálnych postwagnerovcov a ich 
nasledovníkov. Tento antagonizmus bol často podfarbený nacionalistickými predsud
kami a verne vyznávaným odoorom proti ,,Entartetekunst" podľa dobre známych 
vzorov. (Dokonca ešte roku 1943 alebo 1944 radil ktosi istému mladému študentovi 
hudby, ktorý ešte dnes zastáva vysoké a vplyvné miesto v našom· hudobnom živote, 
aby ,.zašiel do podrobených krajov nemeckej ríše", pretože tam, ako počul, veľmi 
potrebujú učiteľov hudby). 

Tak sa zdá, že všetci štyria skladatelia, ktorých sme spomínali, dosiahli už určitý 
ustálený štýl: najmodernejší je bezpochvbv Lindholm, ktorého do istej miery deri
vatívne orchestrálne diela Motanzan a Poesis mu získali dobré meno na medzinárod
nom fóre. Kozmická opera Aniara od Blomdahla je trochu extrémne dielo. Jeho 
druhá nedávno hraná ooera Herr von Hanken. oodl'a románu Hjalmara Bers:~mana na 
libreto z pera Erika Lindergrena - pokladaného dnes za vynikajúceho švédskeho 
básnika, ktorý prvenstvo ponecháva Jen Bunnarovi Ekelovi - bola skla maním pre 
všetkých tých, čo očakávali niečo formove nové ako osviežujúci prís?evok v žánri, 
ktorý u ž dlho stagnoval. Opera j e komoonovaná podl'a starobylých operných kon
vencií, ktoré už Stravinskij využil vo svojich dielach - vytvoriac zo starého a ošú
chaného materiálu niečo úplne nové. Blomdahl sa pridŕža azda jedinej skutočne vy
nikajúcej opery našich čias - Potopy. štylisticky regresívne tendencie v diele. ako 
je Herr von Hancken, možno len ťažko prehliadnuť. To neznamená, že dielu upierame 
jeho prednosti; tvrdíme iba toľko, že je znakom vážnej umeleckej krízy. 

Prv, ako obrátime pozornosť na predstavitel'ov mladšej generácie, musíme spome
núť troch skladatel'ov, narodených v dvadsiatych rokoch, ktorí tvoria istý medzi
článok: Bengdt Hambraeus, akademicky vzde laný hudobný vedec a plodný spisovateľ 
v oblasti hudobnej literatúry, ktorý je teraz Undholmovým nástupcom ako šéf od
delenia pre komornú hudbu vo švédskom rozhlase; je autorom organových skladieb 
s istými novátorskými prvkami (po mnohých stránkach pripravili ce:;tu pre 
Ligetiho Volumine). Hambraeus patri medzi pionierov na poli elektronic
kej hudby vo Švédsku. Maurice Karkoff má za sebou obrovskú produkciu najrozmani
tejších druhov a je schopný najneočakávanejších premien. Naookon Lars Johan Werle 
sa ako skladatel' prejavil len v posledných rokoch. Jeho skladby sa veľmi často hrajú 
v sláč ikovom kvartete Pentagram; ďalej sú známe jeho diela Sinfonia da camera. 
arénová opera Dromenn om Thérése (Terezin sen) a nové orchestrálne dielo, na
zvané Letná hudba. 

Ďalší, o niečo starš! skladatel', narodený r. 1919, ktorý si získal úctu - i keď je 
známy len v pos ledných rokoch - je Siegfried Naumann. Nepatrí k ni jakej vyhra
nenej skupine hudobníkov. Ovplyvnený teóriou aj hudobným zmýšľaním hlavného 
mesta Švédska, štylisticky je príbuznejší s Ql:meráciou Bo Nillssona a Jana W. Mor
thensona, než svojimi súčasníkmi. Zavrhol svoju dosť bohatú produkciu z obdobia 
pred rokom 1950. 

Nilsson a Mortenson, prvý n arodený roku 1937 a druhý roku 1940, sú bezpochyby 
najsl'ubnejšími mladými skladateľmi. Vedno s nimi t reba spomenúť aj Arneho Mell
näsa, Karla-Erika Welina - chýrneho interpreta avantQ18rdnej organovej a k lavírnej 
hudby - Folkeho Rabeho a Jana Barka. Tito dvaja sú známi tiež ako jazzoví hudob
níci, s polupracujú na niektorých dielach v provokatívnej hudbe pre š tyri trombóny. 

Ostáva nám povedať niečo o publicistickej situácii vo Švédsku. Samozrejme, väčšina 
novín uverejňuje kritiky koncertnej činnosti (v štokholme je päť denníkov) - hoci 
články takéhoto druhu sa uvereJňujú len dvakrát a lebo trikrát do týždňa. Je to 
neuspokojivá situácia vzhl'adom na to , že by v nich boli možnosti pre dôkladnejšiu 
kritiku, ktorá by serióznejšie ohodnotila predstavenia alebo nové diela. Okrem týchto 
článkov časopisy uverejňujú (dvakrát a lebo trikrát do mesiaca ) recenzie nových 
gramofónových platni a krátke zprávy o novovydaných hudobných dielach. Avšak 
seriózne články o hudbe sa v t ej to všeobecnej rozprave prakticky nedostávajú 
k slovu. 
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Vychádzajú tri periodiká, ktoré sa venujú výlučne hudbe : Nutida musik, Muzík
kult ur a Musik revy. Zaoberajú sa Novou hudbou, š kolskou hudbou a čl ánkami pre 
širší okruh čita teľov. Nut ida Musik, ktorý vydáva švédska rozhlasová spoločnosť. j e 
kombinovanou a nepravidelnou publikáciou časopiseckého typu a informačnou :->U
blikáciou o programoch koncertov, ktorá vychádza pod tým istým menom. Je krást.' 
vypravená, t.lačená na drahom papieri a obsahuje príspevky vysokokvalifiJ.:ovaných 
spolupracovníkov. Muzikkultur a Musik revy majú viac-men~j ideové poslanie. Sú 
prejavom akéhosi idealizmu, pretože honoráre, ktoré autorom platia za články, sú 
také nízke, že vážení autori prestali do nich prispieva ť. 

Veľmi málo kníh o hudbe s a píše alebo uverejňuje ako pôvodné diela vo švédštine 
(aj prekladov je žalostne málo) . P redovšetkým hos podársky výsledok takéhoto podu
jatia j e veľmi neis tý. Strávite vari pol roka pri sústredenej práci a potom ťažko 
náJdete vydavateľstvo, ktoré je ochotné riskovať vydanie diela. A ak sa vydavateľ
stvo odhodlá riskovať j eho uve rejnenie (podmienkou je, aby ste ho presvedčili, že 
.,ide o čosi populárne, nie nemožne ťažké, že nejde o ťažkú muzikologickú termino
lógiu" a pod.), za šesťmesačnú prácu nedostane te ani toľko , koľko obyčajný robot ník 
zarobí za mesiac. A preto j e absolútne nemožné zabezpečiť si živobytie samotným 
plsaním odborných článkov vo vážnych časopisoch a ešte ťažšie písaním kníh. Štipen
diá sú obyčajne n eprístu pné a aj t ak predstavujú len dočasné riešenie. Poznám 
niekoľko sľubných ta lentov, ktoré sa stratili v každodennej práci. Ale takýto kom
promis so všetkým nebezpečenstvom, ktoré s ním súvisí, zostáva j edinou možnos
ťou pre tých, ktorí si myslia, že majú verejnosti čo povedať po stránke hudobnej 
a k lor1 sa nechcú vzdať hudby ako svojho povolania. Môže byť iba slabou útechou. 
že postavenie väčšiny skladateľov j e ešte žalostnejšie. Niekedy sa musia uspokojiť 
s dočasným zamestnaním, ktoré sa im naskytne, ak nechcú riskovať svoju duševnú 
slobodu tým, že sa podujmú na nejakú reálnu profesiu. 

Pr eložil Jozef Šimo Ove Nordwall 

Pán regenschori 

ako kritik Novej hudby 

Pre cudzinca je kur iózne, že v civilizovanom Svédsku niet m inisterstva pre kultúru. 
Kultúra spadá pod M in isterstvo cirkví. Cím ďalej tým viac sa prejavuje absurdnosť 
tejto anomálne j symbiózy. 

Napríklad 6. decembra mala byť predvedená organová kompozícia jedného z hlav
ných predstavivteľov hudobnej avantgardy G. Liget i ho .,Volumnia" v Dóme mesta Oslo. 
Tamojší or ganis ta však vyhlásil, že sa mu t oto dielo nezdá byť dosť .,cir kevným", 
a t ak bolo uvedenie tohto diela zakázané. Na protest proti tomut r ozhodnutiu stiahol 
i švédsky skladateľ Bengf Hambreus svoje d ielo z programu. Kom petentné úrady rezo
l útne zam:etli žiadosť usporiadateľov - spoločnosť pre súčasnú hudbu .,Ny Musik" 
o povolenie tohto koncertu. 

čosi podobné sa odohráva aj v Stokholme. Organista chrámu Sv. Jakuba prehlásil, že 
musí Ligetiho i Hambr eusovu partitúru .,preštudovať", lebo sa mu zdá byť .,málo zod
povedajúcou nárokom na hud bu, ktorá sa má predvádzať v kostole". 

Svédska hudobná verejnosť stojí pred neriešite(nou otázk ou, čo robiť vo Svédsku 
s hudbou, ktorá je písaná pre organ a za súčasného stavu sa nemôže predvádzať n ikde 
inde ako v kost ol och. A lebo je to otázka zásadnejšia? Ako dlho bude dogmatická cir
kev obmedzovať kulttír nu slobod u v civilizovanom európskom štáte? 

Ove Nordwall 
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GIESELHER KLEBE ( 1925) 

GOTTFRIED 
MICHAEL KOENIG ( 1926 ) 

KARLHEINZ STOCHAUSEN (1928 ) 

HENS WERNER HEN ZE ( 1926) 

BERNHARD ALOIS ZIMMERMANN ( 1918 ) 

CARL ORFF 11895) 

HERBERT EIMERT ( 1897) 

ERNST KREN EK ( 1900) 

BORIS BLACHER ( 1903) 

KARL AMADEUS HARTMANN ( 1905-1963) 
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KURT HONOLKA 

Avantgarda -
mladá, či stará? 

V Nemecku duchovno-tvorivá zložka hudobného života stála po roku 1945 najviac 
v znamení "tiohánať zamešfcané" . Hitlerovská diktatúra vyhnala význačných sklada
teľov do emigrácie. Židovských, na čele so Schonbergom - zo zásadnej rasovej ne
návisti - pokrokove zmýšľajúcich Nemcov - z nich najprominentnejšieho, Hindt!
mitha - zo stupídnej mediokrity. Veď čo sa vlastne vedelo o neskorých, v Amerike 
tvorených dielach Hindemitha, Bartóka, Stravinského a Schonberga! čo o Sostakovičovi, 
Prokofievovi? Sp·voti sa hralo, počúvalo a študovalo s ozajstnou nenásytnosťou a bez 
dôkladnejšieho výberu. 

Ako najsilnejšia atrakcia sa čoskoro - aspoň u skladateľov mladšej nenerácie -
vykryštalizovalo to, čo ke11ysi prehlasovali za najväčšiu tabu: Bol to Arnold Schänberg 
a jeho dielo, bazírujúce na ním rozvinutej radovej technike. Chao$ štýlov v oblasti 
súčasnei moderny vyvolrí val zmätky. Zdalo sa, že jeďný Schän?erg sa mohol vyfcá-zat 
systémom, zákonníkom atonalíty, ktorý stubovar oporu a ponúkal ekvivalent za náufcu 
o harmónii, nachad-zajúcu sa mimo platnosti. 

Schänbergovská r enesancia vychádzala z túžby mladších nemeckých skladateľov 
doháňať zameškané. Tento vývin reprezentuje Wolfgang Fortner, najvplyvnejší učiteľ 
prvých povojnových rokov. Fortnerovi sa dostalo solídnej kontrapunktickej výchovy 
u Regerovho žiaka Hermana Grabnera; ako mladý skladateľ sa venoval toccatam, 
fúgam, concertinam a komornej hudbe nadväzujúcej na ideály Stravinského a Hinde
mitha. Husľová sonáta z roku 1945 svedčila o Fortnerovom obrate k atonalite a na
sledujúce roky stáli v znamení jeho vvrov:távania sa so Schonbergovou r adovou 
technikou. Ai Mníchovčan Karl Amadeus Hartman, žiak Antona Weberna a na modernu 
špecializovaného dirigenta Hermanna Scherchena, bol oboznámený s dvanásťtónovou 
technikou. Počas trvania Tretej ríše sa nadobro odmlčal. Ako veľká tvorivá osobnosť 
prejavil sa až po roku 1945 najmä ôsmimi symfóniami, no zomrel príliš skoro -
päťdesiatosemročný. 

Príznačný pre mladš iu generáciu, dorastajúcu až v čase porážky, je vývin Han$a 
Wernera Hen-zeho, najpriebojnejšej jej osobnosti, prejavujúcej sa až v prvých de
siatich povojnových rokoch. Henze, narodený r. 1926 v G.ítersloh, bol po prepustení 
z krátkeho vojnového zajatia žiakom Fortnera. Posadnutý podobnou túžbou po vedo
mostiach a zvedavosťou ako on, doháňal pod Fortnerovým vedením v novozriadenom 
laboratóriu moderny - nachádzajúcom sa v loveckom zámku Kran~chstein pri D:~rm
stadte - najprv všetko, čo bolo preňho dobývaním neznámych oblastí. Nasledovala 
perióda dvanásťtónovej abservancie. Potom sa Henze odobral do Talianska, usadil 
sa najprv v Ischli a potom blízkou Neapolu. Zážitok hudobného juhu, kde sa zblížil 
s tajuplnou vitalitou spievanej melódie a na nej bazírujúcou operou, zanechal hlboké 

Jean Sibe!ius ..... 

Na strane 222 r eprodukujeme fotografie Arme Mellnäsa, lngvara L indholma, Jana 
W. Mothensona. Na strane 333 fotografi e Wi tolda Lutoslawského a Krzyst ofa 
Penderecfcého. Na strane 444 f otografie Carla Orffa, Kar lhe:nza Stockhauseéla 
a Borisa Blachera. Na strane 555 fotograf ie Milana Stiblija, Milka Kelemena 
a I vana Maleca. 
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Akokoľvek mnohotvárna sa nám javí scenéria nemeckej povojnovej opery, predsa 
v nej prevláda nový aspekt: príklon k liter árnej oper e. Teda k opere, ktorá nespočíva 
na librete stavanom zvlášť pre hudobné účely, ale na . čo možno doslovne zhudob
nených originálnych básnických slovách. Najlákavejšiu predlohu vytvoril Strwss s ope
rami Salome a Elektra. čo bolo preňho výnimkou - Hugo von Hofmannsthal mu bol 
skutočne jedinečným básnikom-libretistom - stalo s a temer pravidlo!ll pre novšiu 
nemeckú operu, a to t ak pre staršiu, ako aj pre najmladšiu generáciu. Orff zhudobnil 
Holderlina-Sofokla (Antigonae a uedipus), Egk Yeatsa (lrska legenda) , Reutter Grab
beho (Don Juan a Faust) a Thorntona Wildera (Most zo San Luis . Rey), Zi~lig Kleista 
(Zásnuby v San Domingo; táto novela je aj námetom ~ovnomenneJ Eg~ove~ opery, no 
s lepšie prepracovaným libretom), Paul Dessau zhudobml Brechta (O~sudeme Lukulla), 
Wagner-Régeny Hofmannsthala (Baňa z Falunu), Blacher Georga. Ke1sera (~o~a.munde 
Floris) Henze Kleista (Princ z Hamburgu), Giselher Klebe Schlll~ra ~ZboJntCI) atd'. 
Samozre jme, tento zoznam nie je úplný. Vždy tu ide o zhudobn_eme basm~ky v~~re~ 
sformovaných textov, slovo za slovom - a v tom je práve to novum oproti tr~d1c?e~ 
praxi libretistov, ktorí vždy uspôsobovali už osvedčené diela. na vytvorem~ arh 
a recitatívov - spomeňme si len na Da Ponteho alebo na Verdiho opery podla ná
metov Schillera a Shakespeara. 

Tristo rokov ~alo remeslo libretistov zlaté dno. K;d". nov~ hu.do~né divadlo. zru;
šilo konvencie piéce blen faite, jeho služby boli zbytocne a hbretlstl preto vy~merah. 
Pravda, s výnimkami: z partnerstva Švajčiara. Rolf~ Liebermanna .~ nemeckym. hu
dobným spisovateľom Heinrichom Strobelom, op1erajuceho sa_ o Mo~~erovu ko_me~mnt
skú genialitu vznikla predsa len taká znamenitá opera ako Skola z1en, ktoru aJ sku
točne v mnohých divadlách hrávali - čo možno tvrdiť len o málo súč.asných ope_räch. 
Len zriedkakedy zaručovali básnické kvality mnohých literárnych op1er pod5'bnu ~1-
-vadelnú pôsobivosť. Akiste Gogoľova neporovnateľná situačná a charakterova ~om1k~ 
dopomohla - v tomto prípade dokonca v rozhodujúcej miere - Egkovmu Rev1zorov1 
k celkovému úspechu. 

čo z tvorby, ktorá vznikla po r. 1945, bude mať priekopnícky význam? Kronikár 
nemôže byť natoľko ctižiadostivý, aby robil proroka. Chcem tu iba poukazovať na 
nové s pôsoby riešenia. K nim bezpochyby patria diela Carla Orffa. Jeho .hud.~u .~ Ber~ 
nauerke, písanú na vlastné libreto, ako aj k Shakespearovmu Snu noci ~vatoJansk~J 
možno označiť za primitívnu a technicky nezaujímavú, no bolo by ne~pra'::ne .odbav~ť 
ju týmto výrokom. Hudba je tu totiž v najjednoduchších po_:;tupoch 1~a, sty~I~ova.na, 
je skromne slúžiacim prvkom divadelnej vízie, ktorej nemozno o.dopr1et ongmah;u. 
To isté platí aj o Orffovom zhudobnení Holderlina-Sofokla - Antlgonae - ~ v _este 
asketickejšej miere o Tyranovi Oedipovi, ktorý degra~uje orchester na mo~struozny 

bicí nástroj , s pevný hlas na monotónne .psalmod?vame aleb? na uplat':leme obr~v
ských intervalových skokov; ide o vermz osobnu, orffovs~u r enesanc:u a'!.t.rck~ho 
,.kult ického d ivadla'·. Blacher a Egk spolupracova li na expenm~mte, ktory v ~aťde~Ia
tych rokoch vyvolal veľký rozruch, a to na Abstraktne j .op~ re c . _1. E.gk. a~o hbretlst~ 
sa celkom .triekol pojmového slova. Nahradzuje ho dadaistiCky poso~1ac~m~ p~az~~km~ 
a prázdnymi klišéovitými frázami, akýkoľvek. dej n?hrad~uje symbohckym1 Situaciami 
našej doby: Strach, láska 1., bolesť, rokovame, pamka, laska Il. 

Vo vývine súčasnej nemeckej opery tvorí Henzeho Il Recervo -:- ako z~ie koneč~ý 
názov opery Konig Hirsch (Kráľ Lávra) - bezpochyby význam?! ~edzmk: s_me~uJe 
od experimentu k tvorbe usilujúcej sa o uznanú platnosť, o vyvazent; umelecke d~elo, 
od zvukovej asketičnosti k plnosti a spevnosti. Deje s~. ta~.-~zd.a aJ ce~tou ved~co~ 
od literárnej opery k typu so zdôrazneným libretom, ~pať ~acsm1 ~ddan!m. autonomn 
hudby. K posledným operám Henze získal pr~ s.polu~racu vyz.namnych. basmko_v .<H. W. 
Auden lngeborg Bachmann) ktorí mu písah hbreta podľa Jeho potrieb (Ele~Ia .pre 
·mladý~h zaľúbencov, Mladý' Lord). V posledných rokoch .aj ~~l~í .skladatelia Je~o 

enerácie prejavujú záujem 0 spoluprácu s literá tmi zapodieV~Juc~mi s~ ochotne PI: 9 
· l'b · t (Tak Wilhelm Killmmayer a Tankred Dorst tvona uz takuto osvedčenu 

samm l ne · · • · • 1 • · hlasmi stratili dvojicu.) Orchestrálne opery s obligátnymi, čas!o rus1v~'? . spevnym1 
svoju príťažlivosť, preto sa hľadajú cesty k noveJ kantab1hte. 

' Uskutočniť túto kantabilitu prostriedkami Novej hudby, bolo veľmi ťažké, preto sa 

466 

baletná tvorba, nezaťažená touto hypotékou stala atraktívnou pre súčasných sklada
teľov. Prekvapujúce oživenie baletnej tvorby v nemeckých divadlách po r. 1945 by 
pravdepodobne už dávno bolo ustrnulo, nebyť príkladných skladieb Stravinského, za
hraničných tanečníkov a choreografov. No aj nemeckí skladatelia všetkých generácií 
sa na tomto vývine podieľali. Balet je integrálnou súčasťou tvorby Egka (Abraxes 
mal prechodne senzačný úspech vďaka oficiálnemu osočovaniu v Bavorsku), Fortnera 
(Biela ruža) , Blachera (Hamlet, Murín z Benátok a posledné dielo v decentne umier
·nenom slohu - Demeter), Reuttera (Notturno Montmartre) a Henzeho (Maratona di 
danza, Undine). 

V tomto prehľade vývinu hudobného divadla sme sa zatiaľ nezmienili o udalosti, 
ktorá síce v javiskovej tvorbe ostala temer bez povšimnutia, no mala nesmierny vplyv 
na tvorbu takzvanej avantgardy: Ide o · posthumné, Schonbergovu r enesanciu bez
prostredne nasledujúce objavenie Antona Weberna. Niekol'ko m esiacov po skončení 
vojny sa Webern stal obeťou náhodného výstrelu amerického vojaka. Jeho dielo, ktoré 
vzniklo za dobrovoľného niekoľko desaťročí trvajúceho vylúčenia širšej verejnosti, 
-ostalo aj naďalej bez povšimnutia. Nemecká hudobná elita bola plne zaujatá osvojením 
si Arnolda Schonber-ga. Bolo to dielo obopínajúce niekoľko desaťročí. l ked' starý maj
ster, ktorý emigroval kvôli Hitlerovi, po vojne už veľa neprodukoval - najdôležitejším 
dielom je otriasajúca kantáta Ten, ktorý prežil Varšavu - predsa bolo treba obozná
miť sa s mnohými odsunutými die lami a došlo dokonca k veľkým s chonbergovským 
premiéram, ako napríklad k prvému predvedeniu operného fragmentu Mojžiš a Áron. 
Hoci dodekafón ia bola "vymyslená" a vyh ii t aná v zatia( už vzdial enej epoche, totiž 
počas prvej svetovej vojny, bola to predovšetkým mladá gener ác:a, k torú zaujal 

'Sch änbergov systém, jeho - ako ho sám definoval - .,komponovanie s dvanástimi 
tónmi". 

Proti Schonbergovým zákonom atonality Paul H indemith postavil - a s vojim dielom 
-opätovne komentoval - zákony tonality (Náuka o skladb!!). Hitlerom umlčaný a do 
cudziny vyhnaný Hindemith sa čoskoro po vojne vrátil do Nemecka ako "stály hosť" 
a živo sa podieľal na nemeckom hudobnom živote ako skladateľ, dirigent a učiteľ. 
Z niekdajšieho smelého "kultúrneho bol'ševika" sa stal zástanca veľkej nemeckej tra
-dície, "klasik moderny". Ako skladat er a mysliteľ, neoch vejný vyznavač f ormot vorných 
.síl tonali ty, bal najvážnej ším súper om Schänberga. Skutočnosť, že Hindemlthov vplyv 
na mladú generáciu bol napriek tomu ovel'a menší, bolo by možné vysvetliť iba kompli
kovanou analýzou politických, psychologických, kompozične-technických a propagan
·distických daností doby. Najjednoduchš ie povedané: Nakoľko sa ,.tonalit a" považovala 
za vôbec zastaralú a polit i ck y d iskred itovamí, Hindemithov akokorvek odvážny "to 
nŕllny systém" nemohol pôsobiť rovnako atraktívne ako Schänber gov at onálny systém : 
Poriadok, systematizácia m ala v Nemecku odjakživa väčšiu cenu ako v ostatnom svete 
(kde podnes Schonberg a dodekafónia sú iba akademickými pojmami) . 

Medzičasom sa čoskoro ukázalo - bolo to najneskôr v päťdesia tych rokoch -
-že aj Schänber g sa musel podrobiť pokroku, že si musel nájsť svoje pos tavenie v prog
resívnej škále. Jeho žiak Anton Webern ho akosi prekonal. Schonnbergová r adová 
technika uzákonila melodický a vertiká lny priebeh skladby, no rytmus, dynamiku 
a s pôsob hry prenechala ľubovôli skladateľa. Prečo sa však zastaviť na polceste? 

'Prečo nedeterminovať, predurčovať konzekventne, totálne, prečo nepozdvlhnúť rad na 
všemohúceho činiteľa? S objavom t ichého, in trovertného, počas svo jho ži vo ta nezn !í
meho Antona von W eber na začala sa kr átk a, ale veľmi sebavedom á .,ser iúlna" epocha 
národnost ne nepredpojat ej avantgardy, sústredenej v Kranichst eine, Donauesch ingene 
a pri nemeckých r ozhlasových staniciach. 

R. 1952 Karlheinz Stockhausen upozornil na seba a na novú techniku v Donaueschin
gene Hudbou pre orchester, zatiaľ čo Francúz Pierre Boulez už rok predtým s vojou 
Polyfóniou X postavil signál na vol'ný prechod. Punktuálne, štrukturálne skladby vzni
kali v hojnom počte, atematické kompozície - ich priekopníkom u staršej generácie 
bol Hermann Heiss, zatiaľ čo Viedenčan Mathias Hauer bol ich praotcom - oprávňovali 
kruhy ·seriálnej internacionály na takých desať rokov k činnosti v dobre dotovaných 



.laboratóriách experimentálnej hudby, zriadených pri nemeckých rozhlasových sta
niciach. Vyjmúc Stockhausena, zohnali mladí nemeckí skladatelia (ako Gottfried Mi
chael Konig, Paul Gredinger, Bernd Aloys Zimmerman, s výhradami aj Giselher Klebe) 
iba menšiu úlohu v porovnaní s Francúzmi, Talianmi a Poliakmi. Zo starších majstrov 
pridružil sa k serialistom Ernst Krenek. Slovom "seriálny", hoci odvodeným z toho 
Istého pôvodného pojmu (la série - rad) označujeme v nemeckej hovorovej reči 
umocnenie Schonbergovej radovej techniky. Teraz sa už nič nemá prenechať ľubovôli 

skladateľa - čas, priestor a intenzita zvuku podliehajú kalkulácii "vopred priprave
ných" radov. Ernst Krenek, ktorý sa zastáva novej techniky, nazýva "zaumienený 
výsledok istým druhom usporiadaného chaosu". Weberna označili za prapôvodcu novej 
techniky, súčasnú dobu za "situáciu po Webernovi", ako keby nejestvovala iná mož
nosť tvorenia hudby okrem odvolávania sa naňho. Podobnou sektárskou výhradnosťou 
vyhlasovalo sa v istom seriálnom manifeste, ·že Nová hudba (teda skladby Stravinského, 
Hindemitha a Bartóka) je prekonaná, "seriálnosť" sa vychvafovala ako jediná "akútna" 
metóda komponovania: "Dnes vieme, ako treba pokračovať ... ". Pravda, seriálna hudba, 
ktorej čoskoro pristala "šedivosť suchej algebry" a od ktorej Henze upustil už v polo
vici päťdesiatych rokov, takýmto spôsobom nemohla pokračovať. 

Dokonca najfanatickejší zástancovia Weberna sa v seriálnej zvieracej kazajke ne
cítili dobre. Snažili sa objavovať nové dimenzie seriálnej t vorby. Stockhausenove "Gru
py pre tri orchestre" negujú tradičné strnulé postavenie hráčov k obecenstvu. Poslucháč 
by mal bvť zaobalený z viacerých, ba podla možnosti zo všetkS·ch strán .,priesto
rovou hudbou": Stockhausen utopisticky sníva o koncertnej sieni, v ktorej by poslucháč, 
sediaci na sedadle, ešte aj zospodu bol vystavený seriálnej zvukovej sprche. 

Po vyčerpaní ,.totálnej kalkulácie" nastáva náhly pohyb opačným smerom. Náhode, 
ľubovôli interpretácie sa udeľujú netušené licencie. Jednou z reakcií na seriálnu ra
cionalizáciu je "aleatorická hudba". Druhou je únik do absurdity - neodadaizmus. 
Svojimi filozoficky ovenčenými klamstvami mohol Schonbergov žiak John Cage dlhé 
roky vyťažiť najväčší podiel z avantgardistického snaženia. Stockhausen ho napodobnil 
svojím absurdným hudobným divadlom Originale, uvedeným r. 1961 v Kolíne. Stock
hausen taktiež patrí k špecialistom elektronickej hudby. V Nemecku mal priekopnícke 
poslanie Kolínsky rozhlas s elektronickým štúdiom Herberta Eimerta. 

Elektornické skladby sa prvý raz uviedli r. 195:5 v Kolínskom rozhlase. Tam a inde 
nasledovali ešte ďalšie podobné vysielania, no počet elektronických skladieb je po
merne malý: Produkcia je obťažná a komplikovaná, skladateľ sa musí naučiť - tak 
ako špecializovaný technik - zaobchádzať s generátormi, tónovými filtrami, zosilňo
vačmi a nahrávacími prístrojmi. Jestvujú elektronické skladby, v ktorých sa uplatňuje 
seriálny princíp aj na "tvorenie zvllku", ďalej skladby, ktoré miešajú ľudský hlas 
so synteticky produkovanými zvukmi (napr. Stockhausenov Spev mládencov alebo 
Krenkovo svätodušné oratórium Spiritus intelligentiae sanctus). Elektronická hudba, 
nepoznajúca interpretáciu, nahradzujúca živého hudobníka mŕtvym reproduktorom, 
musí sa obhajovať proti výčitke inhumánnosti. Argumentuje tým, že nerobí iné ako 
to, čo skladatelia vždy robievali: Skúma nové médiá na tvorenie tónov, usiluje o roz
šírenie zvukového priestoru hudby. 

Či azda vylúčenie omylného homoludens symbolizuje stratu humánnosti, či azda 
ovládanie predtým netušených zvukových dimenzií znamená víťazstvo ľudského ducha 
nad matériou? Sú to otázky, ktoré vzhľadom na vývin obmedzený na púhych dvadsať 
rokov, musia ostať otvorené. Všetko je ešte v pohybe. Týka sa to aj avntgardnej 
hudby, pracujúcej s konvenčnými nástrojmi, S určitosťou možno tvrdiť azda iba to, 
že seriálna perióda, akokoľvek ju podporoval výkonný aparát rozhlasov a propaganda, 
sa skončila. Čo si nárokovalo pojem epochy, ukázalo sa iba ako krátke intermezzo. 
Už na začiatku šesťdesiatych rokov nastal všeobecný únik mladých skladateľov z ra
dového zajatia. 

Logaritmické pravítko doslúžilo. Predvoj sa znova dostal na ono miesto, kam pred 
Na okraj nesmiernej volnosti. Tú treba znovu usporiadať. 

Preložila Valy Neumannová-Gri!=Jarová 
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SLl\VKO OSTERC (1895-1961) 

KREŠIMIR FRIBEC ( 1908) 

VOJISLA V VUČKOVIČ 
(1910-1942) 

LJUBICA MARI Č '1909) 

BORIS PAPNDOPULO (1918) 

MATKO DEVČIČ (1914) 

PRIM OZ RAM OVS ( 1921) 

MILK O KELE MEN ( 1924) 

IVO MALEC (1925) 

MILAN STIBLJ ( 1929) 

RUB EN RADIČ ( 1931) 

IVO PETRI Č ( 1931) 

BOŽIDAR ŠIROLU '1889-1956) 

JOSIP SLAVENSKI ( 1896-1955) 

KREŠIMIR BARANOVIČ ( 1896) 
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KREŠIMIR FRIBEC 

Kontrasty 
v súčasnej juhoslovanskej 
hudbe 

Ľudia a príroda sú často hlavným alebo jediným zdrojom umele=kej inšpi~ác_fe: 
Umelec v nich nachádza sujet pre svoju tvorbu a len od neho zálezí, a~o _ pnst~Pl 
k látke a akým spôsobom ju stvárni vo svojom umeleckom diele. Preto kazda kra.1ma 
má svojho Griega, Janáčka alebo Bartóka. . . . . _ . . . . 

Juhos lovanskí skladatelia sú v tomto ohl'a~e v záv~demaho_~neJ sttua~n. ~-udta 
i príroda v Juhoslávii sú samý kontra_st - po~ab_né. mter~e _vrsk~ sa _stneda.1u. so 
strmými bralami, pokojné rieky s dravymi horskymt navam1, ttc~é Jaz~:a v hlboky~h 
neprechodných lesoch s večne živým •. usmievavý~ moro~. Ľudta m~JU v _sebe stlu 
starých nomádov i nespútanú mladosť plodonosny_c~ kraJOV. Z~padna ~ul!ura ~a tu 
prelína s východnou mystikou, horúce slnko sa snub1 s vrcholmt n~botycn~~h hor. 

I hudobný život j uhoslovanského ludu je plný kontrastov. Popn melódtach, ktoré 
sa zakladajú na prirodzenej stu pnici s intervalmi menšími ako sekun~a a. na ~ra
starej pentatonike, stretneme sa aj s čisto molovými a durovým~ st~I;mcamt. Umter
nené i živé tanečné rytmy väčšinou v dvojštvrťovom metre stnedaJU sa s archaiC-
kým, nepravidelným rytmom, inšpirovaným s tarovekou hudbou. _ , . 

Juhos lovanský skladateľ môže si po vôli vybrať z bohatstya nevycer~;>at~l neJ_ ľu
dovej invencie, môže sa uspok?jiť len vo_n~jším prej_avom, alebo< pre;n~nu,ť az do 
tajov duš e svojich krajanov, pnpadne pokustť sa odhahť lat entné ha~f!lOTI!e !udového 
melosu. Juhoslovanskí skladatelia urobili jedno i druhé. Tak sa zr~~~l~ napnklad .r~a
rebné hudobné obräzky ako Licitarske srdce (1924), balet Kres1m1ra _Baranovtca, 
v ktorom vidíme živý obraz lúčenia v malej dedinke Chorva_tského Z~gorJa. . . 
Baranovičova hudobná pale-ta je plná živých, jagavých faneb. V teJtO mo7latke lu

dových melódií a rytmu všetko vibruje, zachvieva sa v nádhernej spleti zvukomaleb
ného moderného orchestra. 

A Ero z onoho sveta? Táto najpopulárnejšia juhoslovanskä opera Jakova Gotovac~ 
(1935) nadchla svojho času - a ešte vždy nadchýňa - početné obece_ns~vo celeJ 
Európy. Gotovacova svieža. oduševnelá, clivá i nespútaná hudba podmanu.1e poslu
cháčov omamuje ich ako mladé víno. 

Devä'ť rokov pred touto operou zložil Gotovac brilantné Symfonické kolo, ktoré 
obišlo mnohé krajiny a rozličné kont inenty. _ . . _ 

Ce lkom inakš ie používa prvky folklóru Petar Konjovic . • Vo svoJ;J opere ;'<os tana, 
inšpirovanej dielami Leoša Janáčka, nepodáva len umelecku hudobnu fotog~a~tu V~an
ja, kde sa odohráva dráma Koštany, ale až do najhlbšej podstaty ~dhal_uJe vn_ut~o 
j ednotlivých postáv a ich osud. V tejto opere je folklór a dramattc_:ky d;J ~edeh t':l
ným celkom. Temné váš ne a hlboký žiaF za nenávrat_nou mlado~ťou su_ ~akladnvm 
motlvom t ejto drámy, pre ktorú Konjovič dokäzal náJsť latentne harmome, ukryté 
v hlbokej studnici ľudového melosu. . . . 

Najstarši predstaviteľ fo lkloristického sm~ru v ~uhoslov~~ke.1_ hudbe_ .1e ~tun, 
Dobronič (1878-1955), ktorý z2nechal rozstahle dtelo, velmt rozn.orode, no zta_l. 
nie rovnakej hodnoty. J ednako, pre niekoľko die l __ - ako sú_ nap~. !'tes ne neusk~toc
nenej lásky pre s bor a Jelšonské tance pre s~áctky. - n~Jde Sl Jeho meno mtesto 
v juhoslovanskej hudobnej tvorbe aj v dalekeJ buducnost1. . . 

Ku generácii Antuna Dobroniča p~t~í Fran Lh?t~a, autor bal_e tu Dtabol na d_edme. 
Po Barcmovičovom Licit ars kom srdct Je to druhy JUhoslovansky balet na folklorno_~ 
základe čo dosiahol medzinárodný úspech. Lhotka v ňom - obdobne ako Baran~vtc, 
lenže s~ striedmejším citovc.ním folklóru - vytvoril originálne a efektné scéntcké 
die lo v ktorom je š iroká škála emócií od nežnej ľúbostnej lyriky az po nespútané 
jarm~čné veselie, od grotesknosti až po silnú dramatičnosť. . . 

Celkom iným spôsobom používa fo lklórne prvky J?s1p Slavens~1. (1896- 1955), 
vehementná to osobnosť juhos lovans kej hudby. Slavenskt sa vo SVOJeJ tvorbe často 
inšpiruje zvukmi starých gréckych stupníc založených na primitívnej a archaickej 

470 

hudbe. Z týchto prvkov vďaka svojej geniálnosti a · prenikavému inštinktu vytvoril 
hudbu, ktorá je predovšetkým presiaknutá s ilou a rudimentárnosťou najstaršej hudby. 

Bohato využívajúc možnosti súčasnej kompozičnej techniky a typicky tonálne 
stupnice, Slavenski nezostal iba pri folk lóre svojej domoviny, no rozšíril svoj záujem 
na celý Balkán, dokonca aj na národy východnej Ázie. Vo svojej orchestrálnej suite 
Balkanofonija nielenže vyčaril hudobnú reč balkánskych národov, no aj prehovoril 
srdcom a dušou Balkánu. J eho hudba je krv a mäso Balkánu. Slavenského skladby 
sú známe n a celom svete, dirigovali ich mnoh! chýrni dirigenti. 

Po prevedení Prvého sláčikového kvarteta r. 1924 v Donaueschingene nemecká aj 
ost atná svetová tlač písala o tomto diele v superlatívoch. Kritik listu New York Ti
mes napísal: .,To nie je národná hudba, lež hudba národného povedamia". 

Slavenski, čerpajúc z folklóru novým spôsobom - pre vtedajšie časy nezvyčajnvm 
- odkrýval novými cestami najčistejšie pramene ľudovej hudby. Nebol folklórnym 
romantikom, ale človekom svojej doby, ktorý neregistruje, ale všetko dovedie do 
konca. Kým moderní skladatelia utekajú od folklóru, on z neho vytvára modernú 
hudbu a stáva sa vrcholným predstavitel'om juhoslovanskej generácie folkloristov. 
A nie je náhoda, že všetky inštrumentácie Josipa Slavenského sa zakladajú na zá
konoch akustiky. Zoberal sa vážne štúdiom akustiky najmä v oblasti alikvotných 
tónov. 

Zásluhy Josipa Slavenského o juhoslovanskú hudbu sú nedocenitel'né, lebo sa nielen 
pričinil o to, aby juhoslovanská hudba definitívne skoncovala s romantickými tra
díciami predchádzajúceho obdobia, ale aby aj držala krok s rozvojom európskej 
hudobnej kultúry. 

Tri roky po úspechu Slavenského v Donaueschingene predstavila sa juhoslovanská 
hudba r. 1927 na Festivale Medzinárodnej spoločnosti pre súčasnú hudbu vo Frank
furte s oratóriom Cyril a Metod od Božidara Širolu ( 1889-1956). 

Toto originálne die lo napísané pre sbor ä capella je syntézou oratória a paši jí. Ar
chaický tón, vyplývajúci z použitia starých cirkevných tonalít, vtisol dielu špecifickú 
pečať. Popri výrazne cirkevnej povahe hudby prejavujú sa v tomto oratóriu aj 
prvky l'udovej melodiky. 

Hindemithove snahy o oživenie klasických zásad v súčasnej hudbe našli ohlas aj 
u juhoslovanských skladateľov, ako sú Krsto Odak a Stanojlo Rajčič, v die lach kto
rých prevláda polyfonická faktúra s čiastočným použitím folklórnych prvkov. 

Stjepan šulek predstavuje klasické zameranie, ktoré sa rozšírilo aj na romantiku. 
Je to skvelý syntetik, ktorý vo svojich skladbách uplatňuje mimoriadne technické 
znalosti, čo sa prejavuje v široko koncipovaných pasážach plných dramatických a vý
razných akcentov. šulek je prevažne symfonik a v t e jto oblasti je predstavitel'om 
najvyšších mét juhoslovanskej hudby. 

Epidémia, ktorú svojho času vyvolala Schonbergova dodekafónia, neobišla ani ju
hoslovanských skladateľov. Hlavnými predstavitel'mi tohto smeru boli vtedy v Srbsku 
Milan Ristié a v Slovinsku Slavko Osterc. Pozoruhodná je skuto:nosť, že v Chorvátsku 
Schänbergova teória nenašla nijakých prívržencov. Takisto Hábov štvrťtónový systém 
získal len niekol'ko j eho žiakov v Belehrade. 
Zači atkom tridsiatych r okov spolu s novými snahami prenikol do juhos lovanskej 

hudby nový duch, ktorý pods tatne zmenil jej doterajšiu tvárnosť. Hlavnými predsta
vitel'mi nového smeru boli Chorváti: Ivan Brkanovič , Milo Cip ra a Boris Papandopulo, 
všetci ročník 1906. 

Kým Josip Slavenski vo svojich dielach zachytil život l'udu vo všetkých jeho pre
javoch, Ivan Brkanovié si vzal za scénický rámec svojej t vorby da lmátsky kras a l'udí, 
čo tam žijú, lopotia sa i umie rajú. Brkanovič prenikol až do samého jadra tohto 
prostredia, vnikol do psychiky l'udí, čo sa utápajú v šedivej každodennosti. D:>kázal 
ozvučiť ten kamenistý kraj a nájsť v ňom driemajúce melód iE. Ľudový melos použiva 
ako rámec a obraz vytvára sám, objavujúc v juhoslovanskej hudbe dovtedy neznámy 
hudobný výraz. Jeho m elodika sa pohybuje prevažne v sekundových intervaloch, vtes
n aná do osobitnej harmonickej štruktúry. Najvýznamnejšie Brkanovičove skladby sú 
Tryptichon, národná panychida pre sóla, sbor a orchester a opP.ra Ekvinokcia podl'a 
drámy Ive Vojnoviča. 

Celkom odlišná je umelecká osobnosť Mila Cipru. Aj on využíva folklórne prv·kv 
najmä v prvom obdobi svoje j tvorby, ale iným spôsobom. Nehl'adá dotyk so zemou, 
je prejemne-ný estét, ktorý sa nadchýňa krásou l'udovej poézie, ale aj vrcholnými 
výtvormi svetovej lyriky. V poslednom období svojej tvorby sa uchyl'uje aj k dodeka
fónii. Z jeho diel treba spomenúť Kantátu o človeku. Ako sám zdôraznil, jej štyri 
texty (Sofokles, Goethe, Mančetič a Všeobecná deklarácia o právach človeka), na-
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písané v rozmedzí vyše dvoch tisícročí v rozličných prostrediach, vyjadrujú rozličné 
spoločenské i kultúrne snahy, a predsa sú spojené jednou spoločnou myšlienkou -
myšlienkou viery v č loveka. 

osobitný aspekt juhoslovanskej hudby predstavuje tvorba Borisa Papandopula. Hu
dobným naturelom je najbližší Stravinskému. Jeho tvorbu môžeme rozdeliť na tri 
obdobia: folk loristioké, neoklasické a dodekafonické. 

Papandopulo je plnokrvný hudobník, ktorý s ľahkosťou rieši najťažšie problémy. 
Je to umelec v pravom zmysle slova - pianista, dirigent , skladateľ klavírnej, komor
nej, vokálnej, orchestrálnej, opernej i baletnej hudby. Jeho tvorba spočíva na ostrých 
kontrastoch, jeho dielo je jedinečnou k lenotnicou n ajrozmanite j ších muzikálnych 
emócil. 

V tom istom čase v susednom Slovinsku rodia sa celkom iné hudobné prúdy. Západo
európske myšlienky tu našli úrodnú pôdu, čo sa odrazilo na celom r ade významných 
diel, ktoré aj v európskom meradle majú značný dosah. 

Hlavnou črtou hudby Lucijana Mariu š kerjanca (1900-) je prejemnelá reč, blízka 
francúzskemu esprit. 

V hudbe Matije Bravničara (1897-) sa šťastne spája n eoromantika a expresionizmus, 
zavše s archaickým podtónom ako napr. v opere-oratóriu Sluha Jernej. Iný predsta
viteľ tzv . .,slovinskej moderny" je symfonik Blaž Arnič, ktorého diela nadobúdajú 
niekedy obrovské rozmery takého Brucknera. 

Disonantnú notu do slovinskej hudby tých čias vniesol Slavko Osterc (1895-1941), 
predstaviteľ radikálneho smeru v hudbe, uznávajúci zásady atonálnosti a atematiky. 

V Belehrade pracuje skupina skladaterov (Hábových žiakov), ktorí po návrate z Pra
hy r eprezentujú nový smer v hudbe. Na čele tej to skupiny bol Vojislav Vučkovič 
(1910-1942), ktorý nielenže prevzal úlohu hlásateľa nového umenia , ale aj preds ta
viteľa pokrokových politických snáh. Svoju umeleckú prácu spojil s českým prole
társkym básnikom Jirím Wolkrom (balet Človek, ktorý ukradol slnko a iné). Z ostat
ných Hábových žiakov spomenieme Milana RistiCa (1908-) a Ljubicu Marie (1909-), 
ktor! majú aj dnes významné miesto v juhoslovanskej hudbe. 

Po vojne sa v dielach juhoslovanských skladateľov prejavilo naprosté preor iento
vanie tak v hudobnom obsahu, ako a j výraze. Národná revolúcia a hrdinská bor ba 
si 'priam imperatívne vyžiadali od skladateľov, aby v sebe našli nové emócie dôstojné 
nových čias. Takto vznikli početné diela, ktoré obrodili juhoslovanské hudobné umenie 
a vniesli doň novú miazgu. 

Toto omladené umenie nemalo nič spoločného so súčasnými západoeurópskymi 
tendenciami. Išlo cestou sovietskej hudby, ktorä vynášala masové piesne a kantáty, 
ospevujúce dni bojov a víťaznej obrody. Všetci skladatelia, ktorí v predchádzajúcej 
tvorbe odhodili fo lklór ako menej h odnotný umelecký prvok, alebo s ním vôbec 
neprišli do styku, nadšene po ňom siahli, lebo cítili že j edine pomocou fo lklóru budú 
môcť nadviazať správny kontakt s širokým publikom. 

Tak sa do dejín juhoslovanskej hudby dostali početné diela trvale j hodnoty, ako 
napr. Stojanka majka Knežopoljka od Borisa Papandopula, ševa od Natka Devčiča, 
Symfonický epitaf od Alexandra Obradoviča. Nová t ematika si naš la miesto aj na 
opernej scéne v opere .,1941" od Mihovila Logara (podľa románu Pieseň od Oskara 
Daviča) a v opere Ive ho Tijardoviča Dimnjaci uz Jadran (Komíny pri Jadrane). 

Pravda, juhoslovanská hudba ako živé tkanivo spradené z nejrozličnejšieho materiálu 
nemohla sa obmedziť len na takúto tematiku. Musela hľadať nové cesty a odkrývať 
nové obzory, bez ohľadu na to, či jej to vynesie úspech, alebo nie. 

Symfonizmus, o ktorom sa predtým vlas tne sotva mohlo hovoriť, rozvinul sa kva
litatívne i kvantitatívne. Originálne riešenie na tomto poli našli medzi inými aj Ivan 
Brkanovič, Milo Cipra, Natko Devčič, Ivo Kirigin, Stanoj lo RajčiC, Blaž Arnič, Danilo 
švara, Matija Bravničar, Milan Ristič , Krsto Odak. 

Po vojne sa na obzore j uhos lovanskej hudby zjavili m ená dovtedy neznáme širokej 
verejnosti: Mihovil Logtar, Marjan Kozina, Pavel Šivic, Bogo Leskovic, Krešimir Fri
bec, Nikola Hercigonja. V ich tvorbe sú diela, ktoré vzbudili pozornosť aj v zahraničí. 

Operná a baletná t vorba, ktorú v s t arej Juhoslávi reprezentovalo iba niekoľko 
skladateľov, rozrástla sa dnes na veľký počet rôznych diel. Spomenieme z mch 
aspoň niektoré: Veronika Desinička od Danila švaru, Labinská čarodejnica od Natka 
Devčiča a Starý mladík od Tihomila VidočiCa - ako malú časť toho, čo v tej to oblasDi 
hudby vytvorili juhoslovanskí s·kladatelia v rokoch po druhej svetovej vojne . 

Mladá avantgarda na čele s Mllkom Kelemenom smelo si raz! cestu k novým 
métam, bez obavy z prehier, ktoré sú nevyhnutné na každej ceste za novým a ne
známym. Prel. T. M. 

472-

• 
J 

, , 

HUDOBNA VYCHOVA 
PR íLOHA SLOVENSKEJ HUDBY 

Návrh rozvrhu učiva hudobnej výchovy v 6. ročníku ZDŠ 
Počas svojej učiteľskej praxe som sa zúčastnil už na viacerých školeniach, kur

zoch a inštruktážach, no najpá lčivejším a najna liehavejším problémom učiteľov hu
dobne j výchovy vždy bolo vypracovanie tematických plánov. 

V poslednom období dos ta li učitelia hudobnej výchovy metodických sprievodcov, 
avšak iba pre 7., 8. a 9. ročník. V ni ch sa rozvádza učivo iba podľa tematických celkov 
s t ým, že podrobnejš ie spracovanie jednotlivých tém, rôzne metodické pokyny a pro
s t r iedky na zvládnutie ziikladného učiva sú obsahom týchto metodických sprievod
cov. Pre vyučovanie hudobnej výchovy v 6. ročníku metodický sprievodca na škodu 
hudobnovýchovnej práce nevyšiel. 

Pokúsil s om s a preto na podklade učebných osnov a učebnice hudob:1ej výchovy 
pre 6. ročník, ktorú máme k dispozíc ii, zostaviť celoročný rozvrh učiva , rozpracovaný 
na jednotli vé zložky hudobnej výchovy·. 

Piesne , na ktorých s a majú plniť konkrétne úlohy učebných osnov, to znamená 
prehlbovať a upevňovať požadované spevácke návyky, rozvíjať hudobné schopnos ti. 
teda in tonačné a rytmické prvky, ďalej hudobné sk ladby slúžiace na rozširovanie 
hudobných poznatkov, som vybe ra l predovše tkým z učebnice hudobnej výchovy pre 
6, t·očník, pre tože pre dpokladám, že táto učebnica je každému uči teľovi hudobnej 
výchovy prístupná oveľa ľahšie než r ôzne sborníky piesní, na ktoré často doterajšie 
pokyny pre plánovanie učiva poukazova li a niektoré z nich sú už rozobra té. 

Návrh plánu j e r ozpracovaný do tých to zložiek: 
A ) Tematický celok. 
B) Zložky hudo bnej výchovy : a ) Spev - pieseň , b) Počúvan i e hudby . 
C) S~evácke návyky. 
D) Rozvoj hudobných s chopnos t! a poznatkov (intonačne-rytmické a náukové prvky) . 
E) Pomôcky (platne, sborníky piesní, diafilmy, magne tofónové pásky, obrazy a pod. ). 

September: 

A. So s pevom a s hudbou .i e živo t krajši. 
B. l. hodina : a) Spievajže s i, spievaj - ľudová. 

2. hodina: a) Keď j a pôjdem na tú voj nu kuruckú - ľudová. 
3. hodina : a ) Vyletéla holubička ze skaly - česká rudová. 

Doplnková pieseň: M. Novák: Keby všetky deti svet - pionierska. 
C. Zisťo vanie a upevňovanie speváckych návykov. Správne držanie tela. Návyky správ

neho dých ania, frázovan ic. 
D. Zisťovanie vedomostí. Hudobné písmo. In tonácia a u pevnenie základného tónu. 

Utvrden ie intonácie s tupnicových radov v C dur. 
E. IX l. Platňa : DV 5915 Spievanky, spievanky (vzorová reprodukcia) . 

IX/doplnok. Sbor ník, M. Novák: Keby všetky de ti sve ta (so SpTiev. klavíra). 

Október: 

A. Život ľudu v piesňach. 
B. l. hodina : b) Ľudová hudobná tvorba vokii lna. 
A. Štá tna hymna. 
B. 2.hod ina : a) Hymna ČSSR. 

b) Fr. Škroup : Kde domov muj - pieseň. 
A. Pokračovanie v l. téme. 
B. 3. hodina: a) Kedz sebe zašpivam - ľudová. 

a) Tráva nero ste - česká ľudo . 5.. 
4. hodina : b) Ľudová hudobná tvorba n i:istrojová. 

C. Po lohlasný spev, bez námahy, mäkké, zvučné piano. Spev s o zavretými ústami -
pos adenie hlasu. 
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o. Druhy ľudových piesní. Zberate lia. Tak t, taktová čiara, takt .2 '4, ~/4. Not a celá. 
pólov á, štvrťová, osminová a šestnástmová. Synkopa. Druhy l udovych hudobných 
nástrojov. Intonácia hlavných stupňov v C dur. 

E. X l. Platne : DV 5773 Pod naším Kriváňom - trávnica. 
DV 6034 Boli by ma zabili - zbojnícka. 

Ej, s lniečko horúce - robotná. 
DM 5704 Haje j, mtij andílku - uspávanka. 

30035 Láska, bože, láska - ľúbostná. 
Ja som bača veľmi starý - pas tierska. 

X/4. Plat ne DV 10104 Fujara trombita. Hrá Šte fan Mičkalík. 
X/2. Platne: DV 6033 Fr . Škroup: Kde domov múj. 

Hor y, hory. Ján Fortuník - píšťa la koncovka ( r ífová). 
Trojčenie. Ján Nosáľ - píšťa la. 
Píšťala dvojka. Hrá Jožko Rybár. 
Ej, nikde ma ne bolí. Ján Králik - trojhlasné !lajdy. 

November: 

A. Piesne našich pri a teľov. 
B. l. hodina: a) K ak za Donom - ruská ľudová. 

2. hodina : a ) Hymna SSSR. 
b) Hymna SSSR. 

3. hodina: a) Alou, alou, zahrajte mne - česká ľudová. 
A. Hory v piesňach nášho ľudu. 
B. 4. hodina : a ) Hory, hory zelené - ľudová. 

Doplnkové piesne: Zelená sa bučina - ľudová. . 
Ej, už sa na t ej hore - ľudová (opako~ame). . v • 

c. Vyrovnané le!lato. Dynamické odtie ne: zosl abovame a zos!lnovame me lód ie. Mäkké 
nasaden ie tónu . 

o. Bodkovaný rytmus: Utvrdenie hlavnýc h stupňov v C dur. Stavba durovej stu pni ce. 
E. XI/ l Platne: DV 6034 Hučí a s téná Onepr š iroký - ukrajinská . 

XI/2 03227 Hymna SSSR. 

December : 

A. Ľudová pieseň v tvorbe skladateľov. 
B. l. a 2. b) B. Smetana: Uspávanka z opery Hubička. 

hodina b) B. Smetana: česká píseň - kantáta. 
b) J. L. Bella: Jánošíkova svadba - kantá ta. 
b) E. Suchoň : Ej, pred hostincom. 
b) V. Novák: Zbojnícka sonatfna. 

A. Život ľudu v piesňach. 
B. 3. hod ina: a) Mel jsem milého - česká ľudová. 
C. Výslovnosť. Utvrdzovanie prebraných spe v. návykov. 
O. Život a dielo sklada teľa . Spracovanie ľudovej tvorby v ume le j hudobnej tvorbe. 

Význam ľudovej hudobnej tvor.by pre národnú kultúru . . Kantáta. Inton;ícia v F 
dur. Takt 3/.i. Bodka za notou. 

E. XII ' l. 2. Platne : DV 6033 B. Smetana: Hubička (uspávanky). 

Január : 

DV 5774 B. Smetana: česká píseň - kantáta. 
DV 5137 E. Suchoň: Ej, pred hos t incom (z opery Krútňava , 6. 

obraz). 
DV 5773 Vítezs lav Novák: Zbojnícka sonatína, op. 54, č. 5, l. 

časť (Jánošík). 

A. Život ľudu v piesňach. 
B. l. hodina : a) Pri Prešporku na Dunaji - ľudová. 

2. hodina: a) Zasia l mužík proso - ukrajinská ľudová. 
3. hodina : a - b) Opakovan ie a hodnoten ie po l ročnej práce . 

C. Legato. Dodržia vanie tempa a dynamiky. Spev podľa dir igentských pokynov. 
O. Ce lý tón, poltón. Predznamenania, posuvky. O fo r me piesní. 

Február: 

A. Ume lecké spracovanie piesní. 
B. l. hodina: b) A. Dvor á k : Moravské dvojs pevy. 
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A. Piesňou prejavme radosť z víťazstva pracujúcich. 
B. 2. hodina: a) A. Moyzes : Pieseň pracujúc ich. 

3. hodina: a) O. Francisci: Pieseň m ladej brigády a lebo Pionierska pieseň (Od 
Dunaja ... ). 

C. Intonačná čistota a jednotnosť j ednohlasného spevu. 
D. Život a d ie lo skladateľa. Klavír - hudobný nástroj. Intonácia v tónine F. dur. 
E. 11/1. Platne : DV 5774 Antonín Dvofák: Moravské dvojspevy, op. 32, Zajatá. 

DV 6033 Antonin Dvofák: Moravské dvojspevy, op. 32, Prs ten. 
11/3. Sborník: Mládež s úsmevom kráča, SVKL - Bratislava. 

Marec: 

A. Spevom pozdravujeme Medzinárodný deň žien. 
B. l. hodina: a) M. Schneider-Trnavský: Keby som bol vtáčkom a lebo Junák. 

b) M. Schneider-Trnavský: Ružičky. 
2. hodina: a ) Dýnom, dánom ľudová, ale bo 

a) Chlapec som ja, chlapec - ľudová. 
A. Ľudový dvojhlas. 
B. 3. hodina: a) Za bele j sa, môj š uhajko - ľudová alebo 

a) Ach, synku, synku - česká ľudová. 
A. Recitujeme s hudbou. 
B. 3. hodina: b) Zd. Fibich: Vodník. 
C. Zdokonaľovanie výslovnosti. Vyrovnanosť dvojhlasného spevu. 
O. Život a die lo skladateľa . Spievanie molových stupnicových r adov. Príprava into

nácie v tónine d mol. Takt 3,4. Bodkovaný rytmus. Fermáta (korunka). Melodráma. 
E. III/l. Platne : 53028-V: M. Sch.-Trnavský: Ružičky. 

Sbornik: M. Sch.-Trnavský: Zo srdca. 
III/3. Pripomienka k nácviku dvojhlasu: Pieseň Ach, synku, synku začne spievať 

l . hlas (4 takty). P o pauze s a pridá 2. hlas s tou istou melódiou a pokra
čuje v terciách. Posledné 4 takty zaspieva znovu iba l. hlas. (Viď Komenský, 
roč. 87., čís. 5, str. 270) . 

III/4. Platňa: DV 5774 Zdenek Fibich: Vodník, op. 15, melodráma. 

Apríl: 

A. Ľudové melódie v tvorbe skladateľov. 
B. l. hodina : a) Pílky - česká ľudová. 

b) L. Janáček: Lašské tance. 
A. Piesne nášho ľudu. 
B. 2. hodina : a) Bola som .na hubách - ľudová. 
A. V speváckom sbore. 
B. 3. hodina: b) B. Sm tana : Má hvezda - ženský sbor. 

b) A. Moyzes: Tri panenky hop, hop, hop - mužs ký sbor. 
b) E. Suchoň: Aká s i mi krásna - zmiešaný s bor. 
b) Na Kráľovej holi - detský s bor. 

A. Spevom vítame máj . 
B. 4. hodina: a) Májová pieseň - pionierska. 

a ) Pieseň práce. 
b) Pieseň práce . 

C. J ednotné zakončenie melódie. Jednotný s pev. 
D. Život a dielo skladateľa. Umeleck é spracovanie ľudovej melódie . Orches ter. P red 

znamenania, posuvky. Intonácia v tónine G dur. Dr uhy ľudských h lasov. Spevácke 
s bory. 

E. IV/ l Platne: DV 5773 Leoš Janáček: Starodávny z Lašských tancov. 
DV 6033 Leoš Janáček: Lašské tance, č. 5. Čeladenský. 
DV 5706 Leoš Janáček: Pílky (Lašské tance). 

IV/2 P latne : 30073-M A. Moyzes : Trávnice. 
DV 6034 Bola som na hubách (vzorová reprodukcia). 

IV/3 Platne: DV 5915 B. Smetana: Má hvezda - detský sbo~ . 
266-M B. Smetana: Tri ženské sbory. 

DV 6034 A. Moyzes : Tri panenky, hop, hop, hop - mužský s bor. 
DV 6032 E. Suchoň: Aká si mi krásna - zmiešaný s bor. 
DV 6034 Na Kráľovej holi - detský s bor (vzorová r eprodukc:a ). 
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Máj: 

A. Ume lý dvoj hlas. 
B. l. hodina: a) Šli dievčence vence viť - känon. 
A. Zäbavy nášho ľudu. 
B. 2. hodina: b) M. Farkaš: Stredoslovenský čardäš. 
A. Spievame dvojhlasne. 
B. 3. a 4. a) Dievča, čo r obíš - ľudová. 

h odina: 
a ) Jenom ty mne, má panenko, povez - českä ľudová. 

C. Vyrovnanosť dvojhlasného s pevu. Nástup na dirigentov pokyn. Vypracovanie pred
nesu. Spev na dirigentské gestá. 

D. Känonický spev. Ľudové hudobné súbory. Spievanie molového tónického t roj
zvuku. Intonäcia v tónine e mol. 

E. V l . Platne: 03227 Pieseň práce. 
DV 5773 M. Farkaš : Stredoslovenský čardáš. 
DV 10104 Kresaný po t ri razy. Anton Hurko - primáš. 

Vrchárske piesne z Hrochote. Jän Berky-Paláč - primáš. 
Bašistovská. Ľudový s úbor z Vyšných Ras lavíc. 
Východoslovenský cigánsky tanec ( c imbal, kontry. kontrabas). 

Jún: 

A. Naše ľudové umelecké súbory a kolek tívy. 
B. l. hodina: b) Hej, fujara trombita. Spieva L. Longauer (sólo) a SĽUK 

b) A. Moyzes: Zbojnícke piesne : 
b) E. Suchoň: V tom terchovs kom dvore. 

A. Idealizované tance. 
B. 2. hodina: b) A. Dvoi'ák: Slovanský tanec č. 7 a 8. 

b) A. Moyzes : Tance z Pohronia, časť Nad vatrou s ' valaškami. 
A. Veselo končíme školský rok. 
B. 3. hodina: a-b) Opakovanie vo forme prehliadky žiackej tvorivosti. Vys túpenie 

jednotlivcov i skupín. Hodnotenie. 
C. Upevňovanie a utvrdzovanie speváckych nävykov prebraných v priebehu škol

ského roku. 
D. Súbory ĽUT a ich význam. Význam ľudovej hudobnej tvorby pre národnú kultúru. 
E. VI/l. Platne : DV 10104 Hej, fujara trombita. SĽUK 

DV 6034 A. Moyzes: Zbojnícke piesne, op. 44 (SĽUK). 
DV 5773 E. Suchoň : V tom terchovskom d vore (SĽUK). 

VI/2. Platne : DV 5774 A. Moyzes: Tance z Pohronia, časť Nad vatrou s valaškami. 
P la tne, ktoré tu uvädzam, s ú: 
a ) z edície Gramofónového klubu (SHV-Gramofónový klub, Praha, na Perštýne 2, kde 

ich možno objednať), a to: 
DV 5915 Vybran é skladby pre 5. ročník (doplnok). 
DV 6034 Vybrané skladby pre 6. ročník (doplnok). 
DM 5704 Vybrané skladby pre 2. ročník. 
DV 6033 Vybrané skladby pre ~- ročník (doplnok). 
DV 5773 Poslechové skladby pre 6. ročník. 
DV 5774 Poslechové sk ladby pre 6. ročník. 
DV 5706 Vybrané skladby pre 4. ročník. 
DV 10104 Ľudové hudobné nästroje. 

03227 Hymna čSSR a SSSR, Pieseň pr áce a Internacionäla (45 ct.) 

b) čísla: 30035, 53028-V, 30073-M, 266-M sú staré štandardné pla tne. 
I keď hudobná n äuka n ie je samostatnou zložkou hudobne j výchovy, predsa som 

sa snažil zostaviť plän učiva tak, aby sa preberala v určitom systéme. Počet uvede
ných piesn! je väčší, než predpisujú učebné osnovy. Učitelia hudobnej výchovy, ktorí 
uvedené platne na školäch nemajú, nech si tieto skladby nahrajú na magnetofónové 
pásky, čo je pre používanie na vyučovacej hodine veľmi výhodné. Nahrávku ochotne 
poskytnem. 

Napokon chcem pripomenúť, že i keď pri zostavovaní toh to plánu bolo potrebné vy-_ 
chádzať z náukových prvkov hudobnej výchovy, pri jeho r ealizovaní majme na zreteli 
predovše tkým jeho hudobnovýchovnú stränku. 

Rudolf Holec 
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Malé národy sa stávajú vetkými najmä svojimi kultúrnymi prínosmi. Názor

ným príkladom toho sú severské národy, známe takými velikánmi, ako Lagerlo
jová, Ibsen, Strindberg, Bjornson, Grieg, Gulbransen a i. Medzi nich patrí aj 
fínsky skladatet Jean Sibelius. 

Pre Fínov bola jeho tvorba v časoch svojho vzniku predovšetkým symbolom 
celonárodného hnutia za štátnu svojbytnosť (jej dosah sa však ukázal byť väč
ším); až do roku 1917 bolo Fínsko súčasťou ruského cárskeho impéria, vystrie
davšieho staršie švédske panstvo. Preto nie div, že Sibelíove skladby boli vo Fín
sku prijímané s vlasteneckým nadšením - niekedy i nekritickým, ako o tom 
svedčí úspech obrovitej vokálno-inštrumentálnej symfónie Kullervo; zal ožila 
Sibeliovu slávu doma (tak ako Bartókova symfónia Kossuth) , hoci sám autor 
sa neskôr k nej nie velmi priznával, postupne sa oprosťujúc od romantickej šírky 
a hypertrofie zvuku. 

Prvý dojem býva rozhodujúci: úspechom svojich skladieb na Svetovej výstave 
v Paríži r. 1900 sa stal Sibelius známym i za hranicami Fínska, bol pasovaný za 
r omantika; keď potom prežil všetkých svojich súčasníkov t voriacich v tomto 
slohu - vrátane R. Straussa a Pfitznera - hovorilo sa o ňom ako o "poslednom 
romantikovi". Ale každá nálepku zj ednodušuj e - a platí to aj o tejto. Sibelius 
z novoromantizmu vyšiel, no neostal pri ňom. Ak v jeho prvých dielach nájdeme 
vplyvy Straussa, Čajkovského a Mahlera, tak ďalej vidíme, že čoskoro dokázal 
pretaviť podnety Mocnej hŕstky (zvlášť Musorgského, Rimského-Korsakova a Bo 
rodina), Debussyho a F. Busoniho, jeho učiteľa a neskôr staršieho priateľa; 
"Sibelius intímne poznal jeho estetický ideál a sám sa mu snažil priblížiť. Dospel 
tak k samorastlému novému klasicizmu, v ktorom aj zakončil svoju skladateľskú 
dráhu viac než štvrťstoročie pred svojou smrťou. 

Zhodou okolností v tom istom čase sa končí i t vorivá pút J. Suka, ktorá 
má mnoho podobného so Sibeliovou. Kým však Suk napokon dospel k narušeniu 
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funkčnej harmónie (nejedno miesto jeho geniálneho Epilógu pripomína sucho
ňovskú modalitu - čo je tým zaujímavejšie, že Epilóg mal premiéru až r. 1934 
a Suchoň ho pri svojom formovaní nemohol poznať), Sibelius sa jej pridŕžal 
i v posledných dielach. V tom sa podobá skôr J. B. Foerstrovi, s ktorým hc spája 
aj sklon k mystike a meditatívnosti. 

Najcharakteristickejšou vlastnosťou Sibeliovho umenia je suomi - zvláštna 
melanchólia, výraz t ypicky fínskeho naturelu, sformovaného drsnou krásou se
verskej prírody a zjemnelého symbiózou starej domácej kultúrnej tradície 
s európskym umením z prelomu 19. a 20. storočia. Tajomnosť starých mýtov 
a ság, prefiltr ovaná subtilným skladatetovým naturelom, vanie temer zo všetkých 
jeho kompozícií. Starofínsky epos Kalevala našiel v jeho roztahlom celoživotnom 
diele ( 116 opusovaných skladieb a množstvo skladieb nečíslovaných) svoju novo 
dobú transformáciu. 

Sibeliov význam tkvie najmä v jeho orchestrálnych, vokálno-symfonických 
a piesňových skladbách. V symfonických básňach ("fantáziách" - ako ich neraz 
označoval), predohrách a suitách je inšpiratívnosť Kalevaly najrukolapnejšia. 
Dokazujú to okrem iného ich názvy: Sága, Karelia, Lemminkäinenská suita 
(s populárnou Tuonelskou labuťou), Finlandia, Zrod ohňa, Pohjolova dcéra Ta
piola. Svetoznámy je jeho Hustový koncert. Sedem symfónií dokumentuje naj
výraznejšie Sibeliov skladatetský vývoj: Prvé štyri zasluhujú epiteton "roman
tické"; najsugestívnejšia je z nich tragická štvrtá (z r. 1911), plná vášnivého 
dramatizmu. O štyri roky mladšia piata je už jej úplným antipódom: je dionýz
skym spevom radosti v troch častiach, oprostených od mnohovravnosti a pá
tosu. Bukolická šiesta (1923) žiar i antickou vyrovnanosťou, siedma (z r. 1924) 
je korunou jeho diela vôbec: spája všetky štyri časti sonátového cyklu do 
jedného celku, hýri nápaditosťou a farbitosťou - právom nesie podtitul Sym
fonické fantázie. Názvukom svojho záveru na Valse triste - najznámejšiu Sibe
liovu skladbu - predpovedalo predčasné majstrovo odmlčanie; jeho príčiny 
ostanú asi navždy neobjasnené - isté je len jedno: nebolo spôsobené únavou, 
ale vedomým rozhodnutím síce v pokročilých, ale ešte vždy sviežich rokoch maj
strovej životnej jesene. 

Sibeliove piesne (počtom 90 ) patria ku klenotom svetovej piesňovej literatúry. 
Majú zvláštne čaro, pripomínajúce náladovos( Mahlerových a Griegových piesní. 
Väčšinou majú komorné ladenie, zdôraznené klavírnym sprievodom; niektoré si 
však vyžadujú orchestrálny sprievod. (Názorným príkladom je Luonnotar, dra
matická scéna archaického koloritu, dosahovaná dômyselným využitím pentato
niky.) Sibelius mal vyvinuté i dramatické cítenie - dokumentuje to rad scé
nických hudieb, napr. k Shakespearovej Búrke, Hoffmansthalovmu Jederman
novi, Strindbergovej Bielej labuti - a preto tým viac prekvapuje, že okrem 
jediného pokusu sa nevenoval opere a vytvoril iba jeden balet - Scar amouche. 

Sibeliove dielo zapustilo korene najmä v škandinávskych a anglosaských kra
jinách - Anglicku, USA; hodne sa hrá aj v západnej Európe, kde ho propagujú 
také dirigentské osobnosti, ako Karajan, Barbirolli, Ormandy. K nám temer 
nepreniklo. To čo sa u nás zvyčajne hráva - prvé d ve symfónie, Finlandia, 
Labuť z Tuonely - predstav-uje len jej výsek a naviac skrestu je Sibeliov tvorivý 
profil v očiach koncertného publika. Bolo by načase namiesto stále obohr ávaných 
klasických a romantických symfónií zaradiť občas niektorú z jeho vrcholných 
symfónií, predohier a suít - a najmä nezabudnú( .na jeho čarovné piesne. 

Igor V aj da 
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Eugen Suchoň: 

Rapsodická suita 
pre klavír a orchester 

Tr vanie : 23 min. 
Dokončené: 30. apríla 1965 
Prem iéra: 25. mája 1965 

Je v t om určitý para dox, že Eugen Su 
choň - výborný klavi rista a tvor ca via
cerých die l pre sólový klavír, res p. ko
morných opusov so s prievodom klavíra -
len n edávno n apísal skladbu pre klavlr 
s orchestrom. Aby však nedošlo k omy
lu, t r eba hneď úvodom poznamenať, že 
nejde o skladbu výslovne sólist ického 
typu, ba ani typu brahmsovského zara
denia k lavíra do toku sym fonického or
ches tra: klavír je v Rapsodickej suite 
primus inter pares len v kvant it e svoj
ho partu a neraz je traktovaný ako obli
gátny nást ro j . Pritom hrá temer ust a
vične - to pripomína Prokofievove kla
vírne koncerty (podobnosť s Prokofievom 
navodzuje aj fak túra poslednej časti , kde 
obe ruky hrajú vo vzdialených oktávach) 
- jeho part je mimor iadne únavný a 
pamäťove náročný. 

Rapsodická suita (jednotlivé časti: l. 
ú vod - Nedokončený pochod, 2. Búr livé 
n okturno s o s tarým menuetom, 3. Skeč ) 
predstavuje ďalší logický . clánok Sucho
ňovho celoživotného die la. Nadväzu je na 
t riptych O krvi (Ad ast ra, Poéme ma
cabre, Kontemplácie) , znamená ďalší 
krok v pos tupnom svojskom zmocňovaní 
s a materiálu dvanásťtónovej chromatic
kej s t upnice a j e j absorbácie v typicky 
suchoňovských akor dických komplexoch. 
Tým pripomína pr vých sedem skladate 
ľových opusov (po ktor ých prišlo sedem 
stavaných prevažne zo suchoňovského 
diatonického totálu t ónového radu 
v základnom tvar e c-d-es-fis-g- a
b) a zároveň vytvára doterajšie zakon
čenie ďalších s iedmich chromatizova
ných opusov (Svä to pluk, O človeku, t r i 
sk ladby triptychu O krvi, Sesť skladieb 
pre sláčiky, Rapsodická suita) . Nejde 
však o mechanický návra t, a le o vytvo
renie novej kvality: kým prvých s edem 

Suchoňových opusov kollsalo o d nesko-· 
roromantickej harmoniky (plnej alterácil.: 
a moduláci í) cez prvky modálne až k voľ
nému použitiu dvanástich tónov v tom 
zmys le , že každý akor d bol doškálny -
je nový Suchoňov chromatizmus orga
nickým rozvíjaním modálnej bázy ( rep
rezentovanej dielam i stredného tvor ivého 
obdobia), jej obohacovaním prvkami 
nášho najstaršieho ľudového hudobnéh O> 
myslenia. Už neraz som upozornil - po
sledne v časopise Hudební rozhledy, roč. 
1965, č. 7 - že začiatok tohto procesu 
t kvie v obradnom tanečnom vesel! dr u
hého dejstva opery Svätopluk. 

* * * 
Rapsodickú suitu pre klavír a orches

ter charakterizujú najmä 
l. svojská harmonika 
2. zameranie na sóničnosť 
3. motorický rytmus 
4. prehl'adné formové členenie 
5. grotesknosť. 

l. Harmonika Rapsodickej suity je bu
dovaná n a priraďovani intervalov pre 
Suchoňa t akých charakteristických: popr i 
modifikáciách mnohonásobných terciových 
komplexov sa do popredia dost ávajú út
vary obsahujúce tritóny (zväčšenú kvar
tu, resp. zmenšenú kvintu), malé sekundy 
a ich obraty - veľké septimy. TaktO> 
or ganizované osem- až dvanásťzvuky si 
zachovávajú suchoňovskú špecifičnosť a 
t voria najcharakteristickejš í pr ínos tejto 
skladby, k torý ešte viac vyniká na pozadí 
jednoduchších akordických útvarov 
(zvlášť v druhej časti) . Zvukové čaro 
pramen iace z týchto zostáv j e také ná
k azlivé, že sa ani nemožno čudovať auto
rovi, ako ich opakuje v rôznych regis
t roch, r ozkladá do melodickej linky a 
ako s a vyhýba r ozvitej še j výrazovej me
lodike, príznačne] pre jeho skoršie die
la; zato však treba uznať, že pr áve oje
dinelosť melodických úryvkov im získava 
pozornosť poslucháča (mám n a mysli 
napr. ,.vzlykovú" zostupnú malú sekun
du, často uplatňovanú nie len vo vedúcom, 
a le i v sprievodných hlasoch - tentO> 
prvok j e pre Suchoňa príznačný už dáv
nejšie - , niekoľkotónové motívy stred
nej pomalej časti a chorálové úryvky 
v záverečnej časti). Klavírny part sa 
obmedzuje na akordy, ich rozklady, me
lodické úryvky (neraz hrané v oktávo
vých zdvojeniach), trilky a časté tre
molá, k toré treba zv lášť vydvihnúť. na
ko l'ko s a v do terajšej klavírnej litera
túre v t akej veľkej miere vyskytujú len 
oje dinele. P ritom ich harmonický vý
znam je n esporný - slúžia na zdôrazne -
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nie spominaných charakteristických in
tervalov. Zameranie na intervalove kon
cipovanú akordiku má za následok pre
važnú homofónnosť skladby, respektivne 
-simultánny kontrapunkt viacerých linii, 
taktiež ·'zväčša akordicky zosilňovaných. 
Lineárny kontrapunkt sa v Rapsódii vy
-skytuje iba výnimočne: v strednej časti 
je na principe voľnej imitácie budovaný 
starý menuet a v tretej časti zas troj
hlasný kánon, pozoruhodný tým, že jeho 
·nástupy tvoria aritmeticky klesajúci rad: 
veľká septima, malá septima, veľká sexta. 
-časté sú ostinata - striedanie veľkých 
septím vo vzdialenosti tritónu, malej se
kundy taktiež vo vzdialenosti tritónu a 
tritónov vo vzdialenosti malej sekundy 
(čo je vlastne obrat predchádzajúcich 
spôsobov), ako aj iných melodických zo
stáv, ovplyvnených typicky suchoňov
skou intervalovou akordickou štruktúrou, 
čo poukazuje na rovnocennosť vertikál
nej zložky s horizontálnou (dokonca aj 
sled akordov zväčša zachováva spomi
nané intervaly!). Táto rovnocennosť zbli 
žuje Suchoňa s dodekafonickými tenden
-ciami; pravda, primárnosť homofónnosti 
a tonálnosť ho od nich odlišujú. 

2. Sóničnosť Rapsodickej suity rezultu
je z jej akordického bohatstva a bohatej 
inš-trumentácie ich jednotlivých zložiek. 
Suchoň v svojom najnovšom diele po
užíva zvuk veľkého symfonickéh o or
·chestra komplexne a diferencovane až 
po najrafinovanejšie komorné kombiná
cie. Práve hustota sadzby - jej zrieďo
vanie a zhusťovanie - sú základným tek
tonickým elementom. Suchoň sa vzdáva 
tematickej práce a pracuje prednostne 
s dvanásťtónovým clustrom, resp. výsek
mi z neho. Jeho východisko je nepochyb
né: sú to výdobytky, resp. dôsledky im
presionizmu, ktorý tak výrazne poznačil 
tvár hudby 20. storočia. 

3. Motorický rytmus ovláda prevažnú 
časť diela :miesta, kde n edominuje, sú len 
·ostrovmi v jeho oceľovo búšiacom toku 
- súžia ako jeho kontrast a ozvláštne
nie. Nielen rýchle, ale i pomalé úseky 
plynú poväčšine až so strojovou pravi
delnosťou. Motorizmus tiež veľmi výraz
ne podporuje primárne sónicke vyznenie 
skladby - bolo by preto možné hovoriť 
o ňom v súvislosti s predchádzajúcim 
bodom. Pretože však tento znak výrazne 
vystupuje do popredia, zasluhuje si 
zvláštnu zmienku. Jemu skladba vďačí za 
umocnenie dojmu barbarskej sily; ma
gická funkcia - zakliata v staroslovan
ských primitívnych melodicko-rytmických 
ú tvaroch - dostala v Suchoňovej rein
Karnácii ešte väčšiu pôsobivosť. 

4. Prehradné formové členenie, pri-
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značné pre všetky Suchoňove diela, cha
rakterizuje i Rapsodickú suitu napriek 
absencii tematickej zložky koniec
koncov už aj predtým podriadenej dyna
mickým vzruchom, dynamickej forme. 
Pravdaže, ruka v ruke sa zameraním na 
niektoré základné hudobné prvky - har
moniku, sóničnosť, rytmus - sa nevy
hnutne musela zjednodušiť i formová 
výstavba. Rapsodická suita zachováva v 
podstate trojdielnosť v makroštruktúre 
i mikroštruktúre: skladá sa z troch časti 
(s pomalým úvodom v prvej a remini
scenciou na úvod a druhú časť v posled
nej); tendencia po zjednotení všetkých 
troch časti v jeden neprerušene plynúci 
celok si však vyžiadala vytvorenie spo
jujúceho úseku medzi prvou a druhou 
časťou, pričleneného k prvej časti, ako 
aj skrátenú r eprízu menuetu na konci 
druhej časti (menuet tvori stredný diel 
tejto časti), slúžiacu pre prechod k zá
verečnej časti. Ich trojdielny základ je 
však nesporný. • 
Prehľadnosť formového rozvrhu je však 

zvýraznená najmä kontrastnými t empami 
- po úvode v Andante sostenuto nastu
puje prvá časť v Allegro risoluto (jej 
stredný diel je zas odlišný harmonicky 
- spočiva výlučne na vzostupnom osti
náte od h -d, kým spominaný prechodný 
úsek k druhej časti má za základ strie
danie dvojzvukov b-a s e-dis). Tem
pove rozmanitá je zvlášť druhá časť (Mo
derato, Quieto, Tempo di minuetto, Me
no mosso, Andante sostenuto) . . Na tomto 
mieste treba upozorniť, že vlastnú tre
tiu časť (Allegro molto) predchádza krát
ky úvod (Allegro furioso); uprostred je 
Moderato. Reminiscencia má z nich v tom 
istom tempe ako začiatok celej skladby; 
kóda zas v tomže t empe ako začiatok 
tretej časti. 

Nadradenosť dynamickej formy si pod
riaďuje vše tky spomínané charakteris
tické črty skladby - v tom sa Suchoň 
nezaprie a v tom je i napriek mnohým 
novostiam Rapsodická suita organickou 
súčasťou jeho životného cyklu - hoci 
niet núdze ani o tematické spojitost i, 
samozrejme, vo fragmentárnom tvare: 
v úvode i v druhej časti sú úryvky z 
Poéme macabre, v prvej a tretej časti sú 
v hustej orchestrálnej faktúre skryté 
víriace bubny obradných tancov druhé
ho dejstva Svätopluka atď. Dynamika 
prvej a tretej časti spolu s harmonic
kou a rytmickou zložkou sa najviac po
dieľa n a ich expresívnosti, druhá časť 
(najfarebnejšie inštrumentovaná) je zas 
viac impresivna. Vrchol Rapsodickej suity 
- tak ako v iných Suchoňových skladbách 
- je situovaný pred koniec diela, kde 

Nad 
dramaturgiou 
sa zmráka SF 

7. a 8. októbra 1965. Otvárací koncert sezóny. Program: Wolfgang Amadeus Mozart: 
Symfónia D dur, KV 385, Haffnerova, Eugen Suchoň: Rapsodická suita pre klavír 
a orchester, Gustav Mahler: I. symfónia D dur. Dir igent: Ľudovít Rajter, sólistka: 
Klára Havlíková. 

Dramaturgický nástup podujati Sloven
skej fi lharmónie v prvom abonentnom 
cykle sezóny bol uspokojivý. I keď pro
gram úvodného koncertu diktovali zá
väzky orchestra pre nadchádzajúce zá
jazdy do Salzburgru, odznela na domácom 
pódiu i Suchoňova premiéra, ktorú kon
com minulej sezóny uviedla SF na Praž
skej jari. 

úroveň naštudovania a reprodukcie 
naJma na piatkovom koncerte presaho
vala zvyčajný štandard. Mozart zaujal 
predovšetkým po stránke vystihnutia 
štýlových požiadaviek, ušľachtilou vyvá
ženosťou proporcif, elegantným š vihom; 
čo sa týka technického zvládnutia a sú
hry, je to pole, na ktorom má tento or
chester ešte veľa doháňať. Vďaka "ex
portnej zásielke" sa tentoraz súbor fil
harmonikov v Mozartovi síce vymanil 
z priemeru, no predsa nedosiahol výsle
dok, s ktorým by mohol byť spokojný. 

Mahlerova symfónia zanechala lepší 
dojem. Pri jej interpretácii Rajter vý
razne uplatnil všetku svoju fantáziu, fi
lozofickú hlbku, zmysel pre inte lektuál
ny humor, svojrázny temperament a vkus 

dochádza k superpozícii hudobného ma
teriálu tretej a prvej časti. 

5. Grotesknosť, výrazová črta u Sucho
ňa zriedkavá (prejavujúca sa čiastočne 
napr. v Scherze z Nox et solitudo, v Se
renáde a najmä Burleske), sa viac než 
po štvrťstoročí objavuje opäť: j e ňou 
naplnená záverečná časť Rapsodickej 
suity. Je to humor súčasného človeka, 
plného jemnej irónie, plynúcej z pochope
n ia protikladností moderného sveta. Táto 
črta je ešte zvýraznená fragmentmi cho
rálnej melódie vo vnútri: pôsobia ako 
protiklad a zároveň ozvláštňovacie 
zrkadlo. 

* * * 

pre mieru, takže ju právom môžeme po
kladať za ďalšie ohnivko v reťazi jeho 
tvorivých úspechov. 

S veľmi živým ohlasom a záujmom o
becenstva sa s tretla premiéra Sucho
ňovho klavírneho koncertu, ktorému au
tor zrejme zo skromnosti dal názov, 
v jeho tvorbe taký častý a obľúbený -
Rapsodická suita. O analýze diela vyj
de podrobný samostatný článok. Napriek 
tomu pokladám za potrebné zdôrazniť, 
že táto skladba vyplňuje veľmi citeľnú 
medzeru v pomerne skromne zast úpe
nom koncertnom žánri slovenskej hud
by. Suita je tiež dokumentom toho, ako 
sa Suchoň, ktorého generácia patrí te
raz už k našim najstarším skladateľom, 
osobitným spôsobom vyrovnáva so zvu
kovým materiálom novodobých kompo
zičných techník, pričom nestráca nič zo 
svojho vlastného ja. 

Sólistke Kláre Havlíkovej sa možnos
ťou uviesť premiéru tohto d iela posky
tla veľká príležitosť a zároveň to bol aj 
veľký záväzok. Myslím, že s i bola toho 
veľmi dobre vedomá, pretože okrem pre
ciznosti, technickej brilantnosti a bra
vúry, obdivuhodnej schopnosti budovať 

Rapsodickou suitou sa rozmnožuje nie
koľko pendantov medzi staršími a mlad
šími Suchoňovými dielami: Nox et solitu
do - Ad astra, O horách - O človeku, 
Sonatína - Poéme macabre, Krútňava 
- Svätopluk. Najlepšie j u možno pri
rovnať k Baladickej suite, ktorej sa po
dobá nielen dlžkou a dvoma verziami 
(mám na mysli jej verziu pre dva kla
víry), ale aj celko ;rým výrazovo- formo
vým ustrojením. Dúfam, že bude mať 
i podobný osud ako Baladická suita, hoci 
jej interpretačná náročnosť je nemalá 
_(čo ju, mimochodom, tiež spája s Bala
dickou suitou). 

Igor Vajda 
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iičinný dynamický oblúk (jedine ak s vý
nimkou niektorých tremol), vedela vložiť 
do diela bohatstvo (doteraz v jej sólis
tickej kariér e najväčšie) a pestrosť u
meleckej fantázie, švihu, strhujúceho 
temperamentu a vitality, a tak podala 
·doteraz najlepší a najzrelší výkon, kto
rý j ej , zdá sa, zabezpečí medzi ženami
,pianistkami na Slovensku prvé miesto. 

Orchestrálny sprievod Suchoňovho 
koncertu má však ešte veľa čo "doťaho
vať", dokonca i v skupine sláčikových 
nástroj ov. Posledná časť (Skeč) by 
zniesla ešte pods tatne rýchlejšie tempo 
po priebehu predchádzajúcich hudob
ných úsekov, no orchester, žiaľ, na to 
nestačil, i keď v porovnaní s pražským 
uvedením sa tempo už trochu zrýchlilo. 

14. a 15. októbra. Očinkovali: Complesso Vivaldi (Rim), umeiecká védtíca Lilia d'Älbore'; 
sólisti: Lilia d'Albore (husle), Ralf Rapp (lutna), Nives Poli (flauta a lutna). Pro-
1/ram: Antonio Viva/di: Concerto c mol pre sláčiky a kontinua, Concerto D dur pre 
lutnu, sláčiky .a kontinua, Concerto F dur pre flautu , sláčiky a kontinua, Concerto 
a mol pre husle, sláčiky a kontinua, Giova!lni Battista Sammartini: 4. sinfonia pre 
2 lutny a sláčiky, Francesco Antonio Bonporti: Recitatív pre husle a sláčiky, Tom 
-maso Albinoni: Sonata in A, op. 2, č. 3. 

Výkon 12-členného komorného súboru 
z Ríma bol i napriek niektorým nedos
tatkom príjemným prekvapením. Predo
všetkým sme uvítali poslanie súboru"o
prašovať" a oživovať neuvádzané a za
budnuté skladby, čo sa prejavilo v dra 
m aturgicke.i koncepcii koncertu. Ďalším 
k ladom vystúpenia talianskych hostí bol 
ich prístup k interpretácii. So samozrej 
mosťou objavili sme v nej príznačnú 
záľubu Talianov v spevnosti, lahodnosti 
a mäkkosti. Celkový zvuk orchestra bol 
mäkší, splývavejší a pohyboval sa skôr 
v pastelových odtienkoch, v dôsledku čo
ho vychádzali staré harmónie akosi za
matovejšie, čo najsugestívnejšie pôsobilo 
n ajmä v pomalých častia ch a úsekoch. 
V porovnaní napr. s Warchalovca.mi ta
liansky súbor menej zdôrazňova l ťažké 
doby; pravda, v rýchlych tanečných a 
fugá tových partiách sa hráči akcentova
niu vyhnúť ne mohli, ak nechceli zotrieť 
charakter i náladu a konečne i precíz
nosť súhry príslušných častí. Celkove 
pastelovejší zvuk sa ukázal ako condit io 

. sine qua non pri sprievode archaickej 
-zobcovej flauty alebo lutny s málo 
prierazným zvukom. Burcujúco pôsobil 
na obecenstvo tiež dôraz, aký kládli títo 
hráči na terasovitú barokovú dynamiku, 

precízna prepracovanosť ktorej môže 
byť vzorom pre viaceré komorné ensem
bly. 

Z menej používaných nástrojov zaujala 
najmä lutna; zobcová flauta v originál
ne j nezlepšenej podobe v interpretácii 
Nives Poli mala dosť slabý a pomerne 
malých dynamických nuansí schopný 
zvuk. Zo sólistov najviac vynikla (najmä 
vďaka svojim muzikan tským kvali tám) 
schopnosťou hlboko prežiť a stvárniť hu
dobný obsah huslistka prof. Lilia 
ď Albore, umelecká vedúca súboru. Naj 
lepší dojem zanechala najmä v Recita
tíve od Bonportiho. Nives Poli a Rolf 
Rapp vynikli ako výborní hráči na lut
ne. 

Celkove môžeme konštatovať, že súbor 
·Jepšie predvádzal die la, v k torých sa 
neuplatňovali sólisti, pretože títo nie
kedy menili t empo, čo sa nevyhnu tne 
prejavovalo i v orchestri prechodným, 
i keď nepatrným rozviklaním j ednolia
tosti sprievodu (napr. vo Vivaldiho Con
certe F dur pre flautu i v Concerte a 
mol pre husle ). Celkove vyrovnanejší, 
pokojnejší a teda i vyspelejší ráz ma
la druhá polovica koncertu, počínajúc 
Sammartinim. 

21. a 22. októbra 1965. Štátna filharmónia Brno. Dirigent: Jifí Waldhans, sóli sta 
František Hanták (hoboj). Program: Ctirad Kohoutek: Sinfonietta, Bohuslav Martinu: 
Koncert pre hoboj a orchester, Johannes Brahms: IV. symfónia e mol, op. 98. 

Brnenská filharmónia upútala predo 
všetkým zdravou strhujúcou vitalitou, 
nadšeným elánom, s akým pristupovala 
k interpretácii za dirigovania t empera
mentného Waldhansa. Táto bezprostre d
ná hra orchestra zaujala predovše tkým 
najmä pri podaní úvodnej Kohoutkovej 
Sinfonietty, predstaviteľa · mladšej gene
rácie moravských skladateľov. účinná 
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dynamická forma a pôsobivé napät ie za
-h la d ili niektoré nedostatky die la, naj 
mä čo sa týka formovej výstavby. Au
tor budoval hudobný prúd akýmsi kom
promisom moderných zvukových výbojov 
(a mnohoráz skutočne pozoruhodných) 
až po aleatoriku s tradičnou, miestami 
dosť málo vynachádzavou hudbou. Ten
to dualizmus sadzby sa skladateľovi ne-

1) 
( 

podarilo vždy úspešne preklenúť a mno
hé .,švy" zneli vďaka plnokrvnej inter
pretácii pomerne málo drsne. 

Waldhansovo poňatie Brahmsa (diri
-goval bez partitúry) nieslo sa v znamení 
výborného kontaktu tohto umelca s or
chestrom, čo sa prejavilo v strhujúcom, 
energickom, bezprostrednom a vrúcnom 
poňatí, ktorému by azda bolo možné vy
čítať prílišný zreteľ dirigenta na celok. 
Snažil sa vystihnúť základný charakter 
nálady a tempa, pričom mu ušli mnohé 
de taily. Miestami by sa bolo žiadalo me
nej fotsírovania zvuku a citlivejšej kul
tivovanosti zvukových výrazových pro
striedkov. 

Podobnú charakteris tiku možno vy
niesť aj v súvislosti so sprievodom Kon
certu pre hoboj B. Martinu, kde orches
ter najmä vo vrcholoch 'hral príliš sil
no a prekrýva! kult ivovaný a ušľachtilý 

tón prof. Hantáka, ktorý je sólistom 
brnenskej štátnej filharmónie. Tento u
melec opäť potvrdil s voju prvotriednu 
kvalitu. Ako vždy, zaujal a j tentoraz 
osobitným prejavom, vz ácnou kultúrou 
tónu, bohats tvom fantázie a dynamic
kých nuansí, ktoré vie veľmi vkusne 
a účinne využiť, suverénnym technickým 
majstrovstvom a najmä pravou českou 
spevnosťou. 

Na záver s i právom mozeme položiť 
otázku, prečo najmä v druhej polovici 
programu nepredviedli moravskí hostia 
niečo menej známe a príťažlivejšie, pre
tože takáto dramaturgia zrejme nP.pri
tiahla naše obecenstvo a návštevnosť 
bola podstatne s labšia ako na predchá
dzajúcich koncertoch i napriek Brah.m
sovi. Naše obecenstvo je zre jme vyspe
lejšie, a ko si myslíme! 

Vlado Cížik 

Dlhoročné provizórium v Košiciach 
naďalej pokračuje 

Koncertná sezóna v Košiciach sa už tra
dične r ozbieha so značnými rozpakmi: 
ťažko sa dáva dokopy aký-taký drama
turgický plán v meste, ktoré nebuduj e 
.svoj koncertný život na základnej osi 
domácich interpretov; niečo sa na plánuj e 
so špičkovými československými a za
hrančnými umelcami a celkom iné sa po
tom hrá. Nie je to ináč ani t ohto r oku. 
~oncertná s ezóna sa mala začať koncom 
septembra vystúpením Košického roz
hlasového orchestra s juhoslovanským di
rigentom Samom Hubadom a v druhej 
polovici októbra malo vystúpiť Novákovo 
kvarteto s Dagmar Baloghovou. Koncert 
nú sezónu však otváral košický or~anový 
umelec Sokol 15. októbra 1965 v evanje
lickom kostole, 16. októbra .1965 v dome 
umenia oslávi l Robotnícky spevokol pri 
PKO v Košiciach svoje 45-ročné jubileum 
za spoluúčasti učiteľského spevokolu 

Moyzes z P rešova, Robotníckeho spevo
kolu z Krompách a Robotníckeho spe
vokolu z Rožňavy. Košický rozhlasový 
orchester s d irigentom Vojtechom A
damcom sa predstavil košickému obe
censtvu 20. októbra v dome umenia so 
svojím úvodným koncertom v rámci se
riálu .,Hádaj te s nami!". Budapeštianski 
umelci, Učiteľský spevokol z Košíc s di
rigentom Vojtechom Adamcom a Košic
ký rozhlasový orchester s dirigentom Já
nom Šeflom prispeli do programu kon
certu z príleži tosti 20. výročia smrti 
Bélu Bartóka 26. októbra 1965 v dome 
umenia. -Komorné trio Ar s rediviva 27. 
októbra 1965 uviedlo v dome umenia 
program z hudby barokovej a neoklasi
cistickej. To je v prehľade všetko, čo 
sa v Košiciach odohralo v októbri na 
poli vážnej hudby s výhradami. 

G. Frescobald i : Praeambulum, J. J. Fr oberger: Ricercare, V. Li.ibeck: Prelúdium a fúga 
E dur, D. Buxtehude: Passacaglia, A. Vivaldi: Koncert C dur v úprave J. S. Bacha, 
J. S. Bach: Prelúdium a fúga h mol, Sonáta Es dur. · 

Ivanovi Sokolovi nesporne patrí zá
sluha, že oživuje na východnom Sloven
$ kU tradície organovej hudby viac- me
nej pravidelnými koncertmi. Za nie celý 
rok pôsobenia Ivana Sokola v Košiciach 
je to už j eho tretie koncertné vystúpe- · 

nie: v decembri 1964 sa predstavil ko 
šickej verejnosti pri inštalácii organa 
na košickom konzervatóriu spolu s dr. 
J. Reinbergerom a dr. F. Klindom, v má
j i t . r . samostatným koncertom v evan
jelickom kos tole a teraz opäť v evan-
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jelickom kostole. Je to za jeden rok 
pomaly viac organovej hudby ako za ce
lých dvadsať rokov od roku 1945, keď 
v Košiciach koncutovali Ota Čermák, 
Jaroslav Meier a Ján Valach. 

Umelecký výkon Ivana Sokola na kon
certe skladieb barokových majstrov tre
ba hodnotiť kladne v tom zmysle, že 
maximálne využil technické možnosti ná
stroja, ktorý mu stál k dispozícii. Menšie 
kazy rytmického charakteru, nedostatok 
farebnosti treba, zdá sa, pripísať na vrub 

------------------------------,----------------------------------------------------------------------------------------------~ 

nástroja, ktorý napriek tomu, že je to
ho času najlepším organom v Košiciach, 
nevyhovuje požiadavkám koncertného 
nástroja. A tu sa opätovne núka príle
žitosť upozorniť koncertných činiteľov, 
že je už najvyšší čas rozhodnúť sa vy
budovať koncertný organ v dome ume
nia s najvyššími nárokmi a kvalitami 
tohto n ástroja. Organová hudba má v Ko
šiciach svoje obecenstvo, ktoré pri oboch 
Sokolových koncertoch zaplnilo evanje
lický kostol. 

Sedem skladieb pre dva klavíry z cyklu Mikrokozmos predniesli Dita Bartóková-Pász
toryová a Mária Comensoli, Vl. sláčikové kvarteto Tátraiho kvarteto, dve piesne na 
slová E. Adyho a päť maďarských ľudových piesní predniesla Judita Sándorová, pri 
klavíri bol Lóránt Szucs, Dve slovenské ľudové viesne v maďarskom preklade pred
viedol Učiteľský spevokol z Košic s dirigentom Vojtechom Adamcom a Maďarské 
obrazy pre orchester s dirigentom Jánom Seflom. Zivot a~dielo Bélu Bartóka zhod
notili_ dr. Erno Lendvay po maďarsky a prom. hist. Mária Potemrová po slovensky. 

O úspech tohto večera sa nesporne 
pričinili budapeštianski umelci skutočne 
reprezentatívnym podaním Bartókových 
skladieb. Z nich najmä umelecky najvy
zrelejší výkon podalo Tátraiho kvarteto 
v prednese VI. sláčikového kvarteta 
Dokonalá súhra, priam sólistické výkony 
jednotlivých členov a hlboká znalosť 
Bartókovho diela boli zárukou veľkého 
umeleckého zážitku pri náročnom ko
mornom diele Bélu Bartóka. Členka bu
dapeštianskej opery Judita Sándorová 
(dramatický soprán) v ničom nezaostá
vala za Tátraiho kvartetom a mala snáď 
o to ľahšiu úlohu, že vokálna hudba 
v dokonalom umeleckom predvedení má 
vždy väčší ohlas u priemerného poslu
cháča ako náročná komorná hudba. Judit 
Sándorová je vynikajúcou interpretkou 
Bartókovho operného (spieva Juditu 
v Modrofúzovi) a vokálneho diela. Aj 
výber piesni (umelých i upravených ľu
dových) bol urobený s úspešnou snahou 
predstaviť Bélu Bartóka v plnej šírke 
i so zreteľom na interpretačný naturel 
J. Sándorovej. 

S výkonom budapeštianskych umel-

cov ostro kontrastovali košickí interpre
ti. Učiteľský spevokol by bol mohol do
siahnuť väčší úspech, keby bol prednie
sol slovenské ľudové piesne v BartókoveJ 
úprave v originálnom slovenskom znení. 
Bolo by sa to žiadalo aj z kultúrnopoli
tických dôvodov. Košický rozhlasový or
chester s dirigentom Jánom šeflom pri 
prednese maďarských obrazov pre or
chester ukázal, že nevnikol dostatočne 
do ducha Bartókovej hudby, čo sa pre
javilo najmä v rytmicky a tempove ne
dostatočne pochopenom prednese. K má
lopresvedčivému výkonu prispeli aj nie
ktoré nástrojové sóla (klarinet, flauta), 
ktoré sú najmä v tomto Bartókovom 
diele nositeľom hudobného výrazu. Vie
me, že objektívne nemožno porovnávať 
interpretačnú úroveň budapeštians kych 
a košických umelcov. Želateľné j e však, 
keď sa košickí umelci stretnú na jednom 
vystúpení s budapeštianskymi, aby to 
košické znamenalo vrcholné výkony. Po
tom by ten rozdiel medzi budapeštian
skym a košickým nebol taký veľký ako 
na Bartókovom večierku. 

Koncert Ars rediviva. J. A. Benda: Tr iová sonáta E dur, A. Vivaldi ( úpr. J. S. Bach): 
Concer to g mol, J. S. Bach: Trio pre flautu, husle a continuo z Hudobne j obete, F. 
Poulenc: Sonáta pre flautu a klavír, I. Stravinskij: Talianska suita pre husle a klavír, 
B. Martinú: Promenády pre flautu, husle a klavír. Dodatky: C. Debussy: Syrinx, J. 
Suk: Burleska. - Umelecký vedúci a flauta Milan Munclinger, husle Ladislav Jásek, 
klavír Josef Hála. 

Náročný program ani v podaní takého 
vynikajúceho komorného súboru, ako je 
Ars rediviva, neprilákal do koncertnej 

siene domu umenia ani Košičanov v ob
vyklom počte, lebo deň predtým bol po
merne úspešný Bartókov večierok a v 

II. pražský jazzový festival 1965 Ted Curson - USA .... 
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deň koncertu bola v košickom divadle 
obnovená pre m iéra Wagnerovho Blúdia
ceho Holanďana. Zase jeden prí;Jad ne
dostatočnej koordinácie hudobných po
dujat!. Na koncerte sa predstavili je d
notliví členovia súboru aj ako sólisti, no 
k vrcholným číslam programu predsa pa
t rili skladby pre triové obsadenie. Mi
moriadna citlivosť prispôsobiť svoje só
listické schopn osti v prospech celkového 
výsledku tu dosiahla značný úspech. 
Snáď sa to najviac podarilo v Bachovej 
triovej sonáte z Hudobne j obete. Slo
hová čistota až objavnosť uspokojila aj 
toho najnáročnejšieho poslucháča a pri
blížila aj priemernému poslucháčovi j ed
no z najťažších diel J. S. Bacha. Kva-

li ty tohto súboru s a prejavili aj v málo· 
známej skladbe B. Martinú: Promenády. 
Zo sólistických výkonov tento večer ne
sporne najviac presvedčil Milan Mun
clinger, a to tak v Poulencovej Sonáte, 
ako aj v Debussyho sólovom Syrinxe. 
Bohatosť výrazu a vyvinutý zmysel pre 
výstavbu celého diela sa stali zárukou 
úspechu Munclingerovho prednesu. Kva
lity klaviristu Jozefa Hálu nevynikli na
toľko pri sólovej hre ako pri funkčne 

chápanom prednese klavírneho partu 
v súborových skladbách. Celkove výkon 
súboru Ars rediviva ani v Košiciach v n i
čom nezaostal za s vojou povesťou po
predn ého československého komorného 
súboru. 

G. Rossini: Talianka v Alžíri (predohra) A. Vivaldi: K oncer t pr e husle a or chest er 
a m ol, J . Sibelius : Valse triste, A. Dvorák: Legendy 1, 3., M. Schneider- Trn~:wsk.Íf: 

Pribinov sfub, F. Schubert: Krá( duchov, Pieseň star ca, F. Schu'.Jert : Rosamunda. K o
šický r ozhlasový or chester dirigoval Vojtech Adamec, sólisti Jur aj llléš a L. Nesh.qba. 
Sprievodný text predniesla Viera Petrusová. 

V Košiciach máme skutočne problém 
s obecenstvom na koncertoch vážne j 
hudby. Už roky sa hľadajú spôsoby, ako 
zlepšiť návštevnosť koncertov, a ko zlo
miť nezáujem potencionálneho hudobné
ho obecenstva o koncetry. Usporiadateľ
ské or11anizácie sú ochotné pristúpiť na 
akékol'vek podujatie, ktoré by pritiahlo 
do koncertne j siene dostatok obecenstva. 
Jedným takým podujatím je aj cyklus 
koncertov "Hádajte s nami!" v drama
turg ii a podaní Košického rozhlasového 
orchestra. V koncertnej sezóne 1964/65 
nevenovala naša kritika tomuto cyklu 
nijakú pozornosť. Bolo to najmä z tých 
dôvodov, aby sa nemusela dotýkať všet
kých ústupkov (i pokleskov) , ktoré Ko
šický rozhlasový orchester s dirigentom 
J. Šeflom urobil v záujme získania naj 
širších vrstiev do koncertnej siene. Obe
censtvu sa obetovalo všetko. Zdá sa 
však, že sa obetovalo viac, ako bolo 
únosné. S populárnou d ramatur11iou išli 
ruka v ruke aj populárne výkony a s im
provizáciou pro11ram ov j ednotlivých kon
cer t ov v r ámci cyklu išli často a j im
provizované výkony. A tu je už povin
nosťou kritiky po jednoročných skúse
nostiach a s klesajúcou tendenciou nav
števnosti týchto koncertov upozorniť, že 
podľa nášho názoru obecenstvo možno 

získavať do koncertne j s iene najmä tým, 
že všetko, čokoľvek sa hrá, treba hrať 
s najvyšším možným ume leckým výko
nom. ústupky interpretačnej úrovni na 
populárnych koncertoch vyvolávajú 
pravý opak toho, čo usporiadate lia 
chceli dosiahnuť: aj tá časť obe:::en ;tva, 
ktorá na niektorý koncert príde, dôjde 
k uzáveru, že na podobné koncerty "pre 
nedostatočne príťažlivý výkon interpre
tov" sa neoplatí chodiť. A nedos tatočne 
príťažlivým bol výkon Košického rozhla
sového o r chestra i na prvom koncerte 
tohoročného cyklu. Tak sa zda lo, že só
listi hrali a spievali z listu. Hráčska 
kvalita Košického rozhlasového orchestra 
neustá le stúpa, v Košicia ch je dostatok 
sólistov (i tých, k torí s Košickým roz
hlasovým orchestrom už vystupovali), 
a by konečne nas tal zlom v štandardne 
šedivých výkonoch tohto orchestra, aby 
sme sa konečne mohli tešiť z neustále 
sa zvysuJucej interpretačnej ú rovne. 
Tomuto orchestru treba po sta viť náročnú 
dramatur11 iu pre verej né koncerty a pri
m erane tejto dramaturgii udržať j eho 
výkony na maximálne náročnej úrovni. 
Potom obecenstvo bude chcieť byť prí
tom né pri každom úspechu tohto or
ches tra. 

Mária Potemrová 

..... ll. pražský jazzový fest ival 1965. Sovietski jazzoví hudobníci 
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U l. jazzový festival v Prahe 
Po dvoch ročníkoch pr ažského jazzo

vého festivalu môžeme konštatovať, že 
toto po dujatie má významné pos ta venie 
z európskeho hľadiska a - čo je ešte 
dôležitejšie - u nás j e jediným fórom, 
k toré umožňuje spoznávanie naj lepších 
európskych a svetových prej avov z r ôz
nych oblastí j azzu. Druhý festival bol 
z hudobnej stránky markantne hodno 
tnejší ako prvý. Pred rokom vys túpilo 
síce viac špičkových európskych hudob
níkov, no v stredobode pozornosti bol 
dixi elando vý súbor Acker Bilka, u kto
rého prevládalo komerčné zameranie. V 
tomto roku najatraktívnejšími telesami 
boli Modern Jazz Quarte t (MJQ) a Swin
gle Singers (obidve mali pre vel'ký zá
ujem okrem festivalového výstúpenia 
i mimoriadny nočný koncert ). 

Výber týchto dvoch skupín bol podľa 
momentálneho stavu vkusu českosloven
ského jazzového obecenstva veľmi šťast 
ný. U nás (a tiež i v niektorých iných 
európskych kraj inách) prevláda totiž zá
ujem o jazz blízky európskemu hudob
nému cíteniu a naopak, najtypickejšie 
moderné jazzové prejavy (napr. combá 
J. Colt rana, S. Rollinsa. J 'l.>:Z Mes""n
·g ers a pod.) sú známe len úzkemu okru
hu záujemcov. Vznik tejto situácie je 
logický; počas viacročnej izo lacie naše 
jazzové obecenstvo vyrástlo pod vply
vom west coastových telies : G. Broma, 
Studia 5 (v tomto zameranie na MJQ bolo 

·dosť silné) a neskôr S+ HQ (orchestre 
G. Broma a K. Krautgartnera pomerne 
š iroký ohlas dos iahli tiež skladbami tre
ťoprúdového charakteru). 

MJQ a Swingle Sing1ers prispeli oso
bitým a nenapodobnitel'ným spôsobom 
k rozšíreniu výrazu moderného jazzu, no 
ich prínos nie je rovnako závažný. MJQ 

<Od svojho založenia (1953) si n~pretržite 
udržuje postavenie jednPj z naj význam
nejších skupín. Tu po prvýkrát došlo 
v jazze k dôslednému spracovaniu prv
kov európskej hudby bez toho, že by sa 
porušila špecifičnosť jazzového pr e j avu. 
Najmä v prvých rokoch činnosti MJQ 
mnoho čerpal z podnetov kontrapunk
tického umenia J. S. Bacha (za štýlove 
najčistejšie spracovanie barokových vply
vov sa považuje nahrávka Lewisovej 
skladby Vendome). Neskôr nastal v o
rientácii presun k zvýrazneniu jazzových 
žriediel a naj mä k využitiu mimoria d
n eho improvizačného talentu vibrafonis 
tu M. Jacksona. .,Viackrát sme začali 
pracovať .na nejakom novom poňatí hry, 
ktoré by dávalo čo najvoľnejší priestor 
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tvorivej sile improvizátor a, no pritom by 
vytvorilo precíznejšie formy ako dosial"' 
ho vorí o tomto snažení John Lewis. Keď 
zrezumujeme doterajšiu činnosť MJQ, 
nájdeme v ne j viac polôh: klas ickú o
r ientáciu, š tylizáciu balád a evergreenov 
a t iež i skladby, v ktorých prevažuje 
bluesove cítenie. Všetky s voje typické 
polohy demonštrovali i v Prahe a mohli 
sme sa presvedčiť, že i keď j edno tli vé 
čísla r epe rtoáru boli ovplyvnené rôzny
mi, často vzájomne pro tichodnými hu
dobnými žánrami, všetky skladby nies li 
z jednocuj úcu pečať osobitného prístupu. 

úspechy MJQ pri spracovaní ba roko
vého materiálu určite pomohli pr iam 
bachovskej móde v jazze. Tieto snahy 
charakterizuje klavirista Jacques Louis
sier: .,Priateľom jazzu by som ch cel 
priblížiť klasikov a v milovníkoch .,ve r
kej hudby' túžim prebudiť porozumenie 
pre jazzovú hudbu". Z umeleckého hľa 
diska táto vlna priniesla len málo pre
svedčivých výsledkov, no komerčne sa 
ujala. Vokálne okteto Swing le Singers je 
v t e jto vlne najúspešnejšie z obid voch 
stránok; no ani dokonalá interpretácia 
nemôže zmeniť okrajový charakter jaz
zove cít eného podania európskej hudby. 
O produkcii Swingle Singers Pavel Blat
ný konštatuje: .. V úprave im ide o roz-· 
delenie jednotlivých polyfónnych hlasov, 
dodanie swinguj úceho charakteru a o 
upresnenie v jazze obvyklých vokálov či 
slabík - originál je inak verne zacho
vaný, a to s nesmiernou čistotou a t ech
nickou superprecíznosťou. Sprevádzajú 
ich bicie a kontrabas, ktorý hrá vždy 
basso continuo". 

Po festivale môže me teda tvrdiť, že 
sme priamo sledovali závažných pred
staviteľov, a to tak v odbore uplatnenia 
európskych prvkov v jazze, ako aj vná
šania jazzových prvkov do európskej 
hudby. Logické nadviazanie by s i vyža
dovalo, aby sa o rok zdôraznil význam 
najlepších hard bopových skupín a iných 
oblastí moderného jazzu. Nemôžeme sa 
však ponosovať, že by tieto tendencie 
n e boli na II. festivale kvalitne zastúpené, 
no často boli i veľmi rlobré skupiny od
sunuté na bočnú koľaj. Dosť ci teľné t o 
bolo napríklad u veľmi dobrého k vinteta 
F lavia Ambrosettiho, ktoré hralo asi 
25. min., a pritom to je presne t aká sku
pina, aká nám chýba. Hrá moderný jazz 
bez prísnejšie ho koncepčného zamer-a
nia v duchu väčšiny svetových skupín. 
Samozrejme, toto zameranie na živelnú 
improvizáciu si môže dovoliť le n combo 

1 

Orchester Kurta Edelhagena z NSR 

s invenčnými sólistami a výbornou ryt
mikou, inak by ich hudba nemaia nij~ký 
význam. Tiež trúbkár Ted Curson je ty
pom sólistu, s akým n aši hudobníci po
trebujú udržiavať kontakt. V Prahe sí
ce spravidla nehral tak moderne ako na 
gramafónových platniach, skôr bol hyb
nou silou jam sessionov (zúčastňova( sa 
na nich skutočne neúnavne ) a vychádzal 
najmä z hard bopového poňatia C. Brow
na. 

Festival poskytol i j edinečnú možnosť 
zoznámiť sa s najnovším jazzovým s me
r om - new t hing. Vplyv j eho zaklada
t el'ov a najvýznamnejších predstaviteľov 
(a!tsaxofonista O. Coleman a náš hosť, 
t rubká r D. Cherry) je na súčasných hu
dobníkov ve l'm i vel'ký a ich hudba je 
s tredobodom disk usií v odbornej tlaČi. 
D~n Cherry (a t ie ž i O. Coleman) už 
tn r oky nenahral platňu, a t a k na fes
tival: sme s i mohli uvedomiť i vývoj, 
ktory~ t en to _smer prešiel za posledné 
obdobte. Vystupeme naznačilo, že Don 
~he_rry umelecky dozrel vo svojom s na
z:m o spontánne zasyntetizovanie orien
talnych a európskych prvkov na jazzo
vom podklade a že nie v treťom prúde, 
ale_ Y.~ ;~'o l'nej improvizácii new thing u je 
naJvacsta . perspektíva vývoja jazzovej 
hudby. Kvmteto D. Cherryho však hralo 
len jednu dvadsaťminútovú skladbu, a to 

j e trochu málo na podrobnejšie pozna
nie. 

V budúcnosti by bolo žiadúce usporia
dať so skupinami podobného zamerania 
i samostatné koncerty podl'a možnosti 
v menších miestnostiach (lebo Lucernu 
by napr. D. Cherry nedokázal naplni ť ani 
do polovice) alebo hl'adať možnosti ich 
väčšieho uplatnenia priamo na festiva lo
vých koncertoch. Tieto tohto roku boli 
síce opäť až prehustené, no pri vyeli 
minovaní produkcie, ktorá svojou úrov
ňou festivalu nepomohla, by sa dalo zís 
kať dostatok času. P redimenzovaná bola 
predovšetkým účasť če3koslovenských 
t elies. Prezentovali sme osem formácii 
z ktorých napr. Combo z ústí n /L., sku~ 
pina AUSu, kvinteto F. Havlíka propa
gácii československého jazzu nepomohli. 
Výber zo zahraničia bol ·však vel'mi uvá 
žený a vyčítať možno le n angažovanie 
maďarskej speváčky M. Szirmaiovej (tá
to vyvolala prenesením operného pátosu 
na evergreeny divný až komický dojem). 

Celkove mal tohoročný festival m imo
r iadne dobrú úroveň. Nezainteresovaný 
pozorovatel' by ani nezbadal, že sa koná 
len_ druh~krát - pôsobil tak impozan
tnym doJmom, ako by to bol výsledok 
dlhoročnej festivalovej tradície. 

Igor Wasserberger 
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Symfonická hudba na jazzovom festivale 
Jednou z predností pražských jazzo

vých festivalov v celosvetovom meradle 
j e okrem iného snaha ukázať jazz v šir
ších súvislostiach; t ak sa k vlaňajšiemu 
koncertu t retieho prúdu, pantomíme , ba
letu, recitácii a dokonca bábkovému di
vadlu inšpirovanému jazzovým výrazom 
prirad il tohto roku i koncert symfonic
kej hudby ovplyvnenej jazzom. Jeho 
pro~ram bol zostavený z diel Milhauda, 
Martinu, Gershwina, súčasnú domácu 
tvorbu zastupovali skladby dvoch brnen
ských autorov P. Blatného a J. Nováka. 
Výber bol do určitej miery reprezen
tatívny, hoci by sa iste našli aj vhod
nejšie kombinácie, aj autori, keby uspo
riadate lia úzkoprso nelipli na požiadavke 
veľkého symf. obsadenia. Tak mohlo· dôj sť 
k ucelenejšiemu obrazu, ako aj k účasti 
ďalšieh skladateľov, z ktorých napr. Stra
vinskij rozhodne mal byť zaradený do 
programu tohto koncer t u, či už Príbe
hom vojaka, Ra~timom pre malý or
chester alebo novším Ebony Concertom. 

Milhaudova hudba k baletu La Création 
du Monde (Stvorenie sveta) je j ednou 
z najdokonalejších t ransformácií jazzo
vých vplyvov do oblasti európskej hudby. 
Preto z t ých diel, ktoré sa usilovali o 
zvládnutie hudobnej problematiky, túto 
skladbu dodnes najčastejšie uvádzajú. 
Pri komponovaní tohto baletu ( podobne 
ako predchádzajúceho baletu Vôl na stre
che ) si Milhaud dostatočne uvedomil, že 
úspech jeho jazzových inš pirácii nezá
visí od povrchnej a násilnej citácie nie
ktorých vonkajších znakov černošského 
hudobného fo lk lóru. Vďaka svojmu pô
sobeniu v La tinskej Amerike bol Mil
haud oveľa dôvernejšie oboznámený 
s týmto hudobným útvarom n ež väčšina 
jeho vtedajších vrstovníkov, čo asi ús 
pešne pôsobilo na preberanie týchto vply
vov. Vedel sa ich zmocni ť a prispôsobiť 
ich vlastnej inšpirácii a vyjadrovacím 
prostr iedkom, takže konečný výsledok bol 
oveľa kompaktnejší než iné často násilné 
a lacné pokusy na tomto poli (Kfenek 
a i.). Žia ľ, Filmový symfonický orchester 
pod Belfínovou taktovkou sa nevedel 
vždy vyrovnať so všetkými úskaliami Mil
h audovej par titúry, takže po reprodukč
n ej stránke d ielo nevyznelo práve naj 
šťastnejšie. 

S rovnako dôvernou znalosťou pôvod
n ých jazzových zdrojov pristupoval 
k svojmu Klavírnemu koncertu F dur 
aj Geor~e Gershwin. Problematika 
Gershwinových skladieb veľkého formátu 
je skôr v nedostatočnom osvojení si 
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klasickej kompozičnej techniky, čo za
príčinilo, že skladateľ musel svoje naj
s lávnejšie dielo Rhapsody in Blue dať 
inštrumentovať hudobne vzdelanejšiemu 
kole~ovi Ferdé Grofemu. No aj tak je 
Klavírny koncert v rámci Gers hwinovho 
umeleckého vývoja kvalitat ívnym krokom 
vpred. Hoci vznikol už roku 1925 - teda 
iba rok neskoršie ako Rapsódia - predsa 
v ňom nachádzame ucelenejší spôsob 
kompozičnej práce a zrejmú snahu po 
dôslednejšej motivicko-tematicke j práci. 
Sólový výkon Stanislava Knora bol na
s kutku profesionálny a svedčil o dôklad
nom poznani Gershwinovho diela. A pred
sa by azda bolo zaujímavejšie počuť 
skladbu v predvedení iného interpreta, 
lebo Knorovo podanie je dobre známe i 
z nedávno vydanej ~ramofónovej platne. 

š tvorvetá Jazz-Suite B. Martinu po
chádza zo skladateľovho parížskeho ob
dobia, či skôr j e j edným z bezprostred
ných výsledkov j eho pobytu v Paríži, 
kde nie lenže sa zoznámil s černošským 
j azz-bandom, ale i dôkladne poznal im
presionistov. práce členov šestky, mla
dého Stravinského a tiež nové vynálezy 
modernej techniky. Hudba j eho Suity je 
teda skôr spontánnym stvárnením tý::hto 
naj rôznejších vplyvov ako vážnym poku
som o syntézu dvoch žánrov. Ako taká 
potom nielen u chvacuje s vojou spontán
nosťou, ale súčasne svedčí aj o tom, že 
skladateľov par ížsky pobyt nebol iba su
cho párnym študijným obdobím, v ktorom 
hľadal a brúsil svoj hudobný výraz, ale 
predovšetkým obdobím dravej autoro
vej mladosti a prirodzenej radosti z pre
žívanej prítomnosti. Usporiadateľom fes
tivalu patrí vďaka za záo;lužné znovuobja
venie Martinuovej skladby, ktorá by ma
la zaznieť aj v bežnom koncertnom re
pertoári našich telies a ktorej aspoň 
rozhlasová nahrávka by mala byť samo
zrejmosťou. 

Autora Capriccia pre violončelo a or
chester J. Nováka poznáme ako sklada
teľa mnohých výborných scénických fil
mových hudieb a predovšetkým niekoľ
kých vyhranených svo jských skladieb 
bohatej a originálnej inven cie. Očakávali 
sme preto so záujmom a zvedavosťou, 
ako si tento svojrázny skladateľ porádí 
so 'žánrom, s ktorým sa mohol bližšie 
zoznámiť počas svojho štúdia u B. Mar
tinu v USA. Výsledok je však až príliš 
nekompakbný a n ajmä záver finálovej 
tretej vety je skôr symfonickým popu
lárom v š týle niektorých sláčikových 
es trádnych orchestrov než pôvodnou 
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MÁ SLOVO 

Hudobný život veľtržného Brna bo! 
skromný, ba až skúpy. J e pravda, že pra
vá koncertná sezóna sa začala až kon
certom Štátnej filharmónie 30. septem
bra, no opatrná nevtieravosť, s akou sa 
brnenské divade lné a koncertné dianie 
r eprezentova lo návštevníkom veľtrhu, 
bola zveličená. Za celých štrnásť dní sme 
boli svedkami len dvoch filharmonických 
koncertov, dvoch vystúpeni speváckych 
súborov a j ednej operetnej premiéry v 
Redute (Kúzla pána Offenbacha). 
Zatiaľ čo prvý koncert Štátnej filhar

mónie (16. 9., dirigent J ii'i Pinkas) bol 
tradične venovaný Smetanovej Mojej 
vlasti, druhý večer tohto orchestra (23. 
9.) sa vyzn:~čoval celkove dobrou drama
turgickou koncepciou. Na programe bol 
Fr. Cavalli - Sonáta pre sláčiky, poz!:luny 
a organ, Vítezslava Kaprálová - Sym
fonietta. Ottorino Respi9hi Rím:.ke 
slávnos t i: iba uvedenie Ex missa Taliana 
Maroncelliho, väzneného kedysi na po
vestnom špilberku, bolo skôr veľtržnou 
kuriozitou ako dramatur~ickým objavom. 
Koncert dirigoval Francesco GaliL 

Vystúpenie Vachovho sboru morav
ských učiteliek (sbormajste r A. Veselý) 
19. 9. malo slušnú reorodukčnú úroveň. 
Repertoár telesa sa vŠak stáva tak ne-

hodnotou, ktorú v prípade Novákovej 
t vorby akosi automaticky predpokladáme. 
Spomeňme teda aspoň vynikajúci s ólový 
výkon Stanislava Apolína, ktorého suve
rénne majstrovstvo pomohlo skladbe 
k celkove vre lému prijat iu. 

Blatného 10 minút 30 sekúnd pre sym
fonický orchest er s venovaním J . E. Be
rendtovi je · n aproti tomu hodnotou na
ozaj pôvodnou a osobitou. Ro vnako ako 
iné skladby autorovho posledného t vori
vého obdobia aj tá to využíva predovšet
kým niektoré z výrazových prostriedkov 
Novej hudby, resp. ide o veľmi ekono
mické použitie zaujímavo or~anizovane.i 
aleatoritiky a zvuko farebnej plochy, tzv. 
témbrovej hudby. Jazzové prvky sú tu 
zastúpené svojráznym r iešením rytmic -

únos ne stereotypný, že ochudobňuje kon
certy o úspech, ktorý by mohli mať. 
Veľkým protikladom bol bezprostredne 
nasledujúci koncert rakúskeho Chor der 
Musikfr eunde Stadt Worg l, ktorý dirigo
val Geor~ Foidl. Súbor j e na dobrej 
interpretačnej úrovni (aj keď by mu 
prísny posudzovateľ mohol vyčítať - nie 
pr íliš časté - intonačné nedostatky) a 
jeho dramaturgia bola najsilnejším ak
centom v hudobnom ruchu veľtržného 
Brna: popri skladbách majstro v vokálnej 
polyfónie zazneli sbory M. Ravela , P. Hin
demitha a predovšetkým C. Orffa (jedi
nečný Laudes c reaturarum). 
Začiatkom októbra bola pozornosť celej 

našej kul túrnej verejnos ti obrátená na 
otvorenie novej brnenskej opernej bu
dovy. Otváracím predstavením bola Ja
náčkova Liška Bystrouška (2. 10), v kto
rom spojila svoje sily troj ica J!lek -
Wasserbauer - Troster. Prvou premié
rou ba letného súboru v novom divadle 
boli Stravinského Petruška a Daphnis 
a Chloe od M. Rave la. 

Dramaturgický plán, ktorý ohlásila 
brnenská Štátna filharmónia pre budúcu 
sezónu. cieľavedome preferuje na 
rozdiel od neveľmi výraznej dramatur
gie predošlých sezón - novšiu t vorbu, 
a to predovšetkým diela žij úcich brnen
ských skladateľov. V dvanáo;tich abonent
ných kon certoch nastávajúcej sezóny 
zaznejú skladby O. Chlubnu, T. S~haefe
ra, V. Petrželku, J . Nováka, G. Ki'ivinku. 
C. Kohoutka. D5ležitú úlohu v dramatur
glii brnenskej filharmónie hrá a j hudba 
klasikov 20. storočia. Z najdôležitejších 
diel spomeňme Honeggerovu Janu z Ar
cu, Bergov husľový, Ra ve lcv klavírny a 
Brittenov violonče lový koncer t , Rousse-

ko-metr ickej s tránky skladby. ktorej 
stredná časť je dokonca s tavaná na pul
ZUJUCom jazzovom beate. Nedostatky 
FISYO celkom zotre li možný účin zvu 
kovo dosť exponovanej polyfónnej štruk 
t úry die la. Hoci výsledné znenie skladby 
sotva môžeme pokladať za správne, pred
s a s a dá povedať, že Blatného skla dba 
svedčí nielen o hlbke autorovho úsilia na 
tomto poli, a le j e aj známkou už dosiahnu
te j kvality. Napokon aj skutočnosť, že ob
s tála popri Milhaudových a Martinuových 
skladbách, je najlepšou vizitkou pre jej 
autora. Zo širšieho hľadiska ukázala, že 
pri s erióznom a kritickom prís tupe sú 
jazzové prvky dodnes absorbovateľné do 
reči súčasnej symfonickej hudby. 

Antonín Matzner 
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lovu suitu B::tcchus a Ariadna a Stravin
ského Svätenie jari. 

Jubilejnú sezónu začala Štátna filhar
mónia koncer·tom 30. septembra (repríza 
l . 10.). Zazneli na ňom skladby českých 
majstrov romantizmu a postromantizmu 
(Dvofák, Suk) ; akýmsi pokračovaním 
tejto lfnie bola ukážk::! z novšej tvor
by, Sym fonietta op. 38 od V. Petrželku. 
Vrcholom koncertu sa pod ľa zásluhy sta
la Sukova päťčasťová smútočná symfónia 
Asrael, op. 27. Patrí k tým Sukovým 
významným die lam, ktorých občasné u ve
denie nás vždy znova presvedčí o ve ľ
kom dlhu, ktorý m áme sk ladateľskému 
odkazu tohto majstra českej lyriky ešte 
splácať. Dirigent Jifi Waldhans výstižne 
zdôraznil rozsiahlu farebnú škálu die la 
a dokáz3l z t ej to gig::~ntickej skladbv vy 
tvoriť pevne vystavaný a logicky sklbený 
celok. 

Treba podotknúť, že orchester hral po
čas celého večera vo vel'mi dobrej forme. 
Jednotlivé nástrojové skupiny zneli vy
rovnane a intonačné kazy boli n aozaj 
minimálne. Diskutabilné bolo jedine pred
vedenie Dvofákovho Husľového koncertu 
sólistom Ladislavom Jáskom. Jeho po
ňatie vyznievalo akademicky stroho, bez 
oživujúcej muzikan tskej iskry; celku 
chýb::~la výraznejšia koncepcia. 

V októbri sme v Brne privítali aj mi
lých hostí z Anglicka Bournemouth Symp
hony Orchestra, ktorí na koTJcerte 10. 
októbra uviedli Brittenovu Sinfonia da 
Requiem, Rachmaninove Variácie na Pa
ganiniho tému a 7. symfóniu C dur Fran-

za Schuberta. Orchester upútal intonač
nou čistotou prejavu a sýtou farbou jed
notlivých nástrojových skupín. Schuber
tovej a Brittenovej skladbe dal dirigent 
Rudolf Schwarz pevný stavebný obrys a 
zvukovú vyváženosť. O:chester ~obre 
sprevádzal i v Rachmaninových Variá
ciách ; sólista Peter I<atin virtuózne za
hral klavírny part, j eho prejavu však 
chýbala dynamická kontrastnosť. 

A ešte niečo o ostatných p:>dujatiach. 
Na večere starej anglickej hudby (12. 
októbra ) sa brnenské obecenstvo zozná
milo so skladbami u nás takmer vôbec 
- alebo vôbec - nenámych ang lických 
skladateľov, a to predovšetkým starších 
čias. Interpretky večera Susi Jeans a jej 
dcéra Catherin (organ, čembalo a zobco
vá flauta) predviedli veľmi premyslený 
a štýlove vytríb"ný výkon. 

Pozoruhodný bol aj koncert Komorné
ho polyfónneho združenia z Kromeríža 
(20. 10.) s dirigentom J. šafai'íkom. 
V závažnom programe zazneli diela maj
s trov svetovej i českej vokálnej poly
fónie a súčasná tvorba (B. Martinu, P. 
E"Jen a J. I<lusák). Na koncerte spolu
účinkoval V. Belský (organ). 

Záverom možno teda zhrnúť: to, čo 
prinesli prvé podujatia a čo sľubujú dra
maturgické plány popredných brnenských 
hudobných kultúrnych inštitúcií, sa zdá 
o niečo sľubnejšie než v minulej sezóne. 
O::;táva nám teda len si priať, aby počia
točný rozmach nestratil dych. 

Jindra Bártová 

Tanec·na obrazovke-- problém ... 
a problém nemalý, ako nechtiac, ale cel

kom presvedčivo ukázal celý priebeh kon
gresu Tanec, balet a pantomína vo filme 
a televízii, us poriadaný pod záštitou 
UNESCA v druhej polovici augusta 1965 
v Salzburgu. Zišlo sa tu mnoho desiatok 
filmových, t elevíznych i baletných odbor
níkov z celej Európy i zámoria, aby si na 
obrazovkách v elegantnom salzburskom 
Kongresshause pozreli desiatky ukážok 
z baletnej produkcie t elevíznych štúdii 
z posledných rokov a aby si podiskutovali 
o spoločných problémoch pri okrúhlom 
s tole. 

Problém číslo jedna sa volá televízny 
divák. Je ochotný "stráviť" tanec vo for
me rôznych vložiek a čísiel revuálnych 
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show, no pri vysielani "vážného" baletu 
televízor väčšinou vypína. O balet na ob
razovkách majú, samozrejme, záujem tí, 
ktorí chodia na balety i do divadiel -
avšak to j e počet, vzhľadom na veľkú ma
su t elevíznych divákov, naozaj mizivý. 

Problém čísJ.o dve - v akej forme uvá
dz·ať balety v televízii. Možnosti sú v zá-· 
o; a de tri: priamy prenos, adaptácia pôvod
ne pre divadlo určeného diela v televíznom 
štúdiu (tzv. "stelevlznenie") a napokon 
tvo:ba nových, špeciálne pre t e levíziu pí
saných a s jej technickými dispozíciami 
rátajúcich baletov. Prvá možnosť je naj
ľahšia a súčasne najmenej nákladná. Ide 
o pasívnu reprodukciu divadelného pred
stavenia, o akúsi "reportáž z kultúrneh'.> 

poduja.tia"; to, že aj takáto ,reportáž môže 
byť zaujímavá a pútavá, ukázala BBC 
v programe o vystúpení Mojsejev·ovcov 
v Lomdýne. V dr uhom pdpade, pri nacvi
čovaní baletu v prostredí televízneho štú
dia, nachádza už možnosť aktívneho uplat
nenia tak t elevízny dramaturg, ako i reži
sér a kameraman. Ich aktivita však, žia!', 
sme.ruje zväčša k presadzovaniu televíznej 
&pecifickosti na úkor baletnej; ovel'a viac 
pozornosti sa venuje vymýšl'aniu rôznych 
"fint" a kúziel (exkluzívne nasvecovanie, 
at.rraktívne zábery k amier, dvojexpozície, 
negatlvny obraz, "kontralicht y", superde
t aily, spomalenie alebo zrýchlenie pohybu 
atď.) než tomu hlavnému a určujúcemu -
totiž choreografii a tancu. Z mnohých 
ukážok v Salzburgu bolo nad slnko jas
nejšie, že pr1 takýchto štúdiových adaptá
ciách platí balet krvavú daň televízii, a 
azda ani v jednom prípade sa nestalo, že 
by televízna forma diela pr.'evyšovala jeho 
javiskovú účinnosť; opačných pr íkladov 
bolo naopak veľa. Viedenský baletný kri
tik dT. Brunner správne povedal, že aj tu 
treba hľa,dať záporný vzťah svetovej cho
reografickej špičky k spolupráci s tele
víziou; skutočne cho:eografické osobnosti 
(ako Balanchine, Robbins, As.thon, Cranko) 
nestrpia, aby im televízni režiséri a ka
meramani fušovali do remesla, aby sa 
museli podvol'ovať ich "televíznemu d.ik-:: 
t.átu". J e príznačné, že Balanchme, ktory 
hosťoval so svojím New York City Ballet 
v Salzburgu práve v čase kong resových 
zasadaní, n epr.'išiel ani na zdvorilostnú ná-: 
vštevu. . . Pritom, ako sa zdá, nevyr ástli 
ešte zatiaľ na svete takí chore-ografi, čo 
by boli ochotní prevziať plnú zodipoved
nosť za televíznu inscenáciu baletu a ovlá
dali všetky špecifické zvláštnosti práce 
s kamerami. Azda najďalej sa dostala 
švédska choreografka Birgit Cullbergová, 
vel'mi múdro a vynachádzav·o komponujúca 
svoje k·reácie - na jedinú(!) , nehybnú(!) 
kamer u, t eda televíznu t echniku v ~d
state negujúc . . . Rozhodne tiež nemozno 
povedať, že by vznikal dajaký nový, obra
zovke určený choreografický štýl. 

Väčšina premietnutých ukážok platila 
. ,čistým", abstraktným baletom bez akej
koľvek dejovej osnovy, umiestneným do 
neutrálneho prostredia a tancovaným 
v cvičebných trikotoch. často sa navzá
jom podobali a často boli neobyčajne nud
né. Spoločná vlastnosť: prevaha zúfalo po
malých adagil nad rýchlejšími tempami, 
malá choreografická invencia, kritický ne
dostatok tanca. Popri týchto intelektuál
sky sa tváriacich módnych a chudokrv
ných kreáciách bolo úplným osviežením 
vidieť Balanchinove kompozície vrchova
tou mierou naplnené originálnou choreo-

grafickou invenciou. Vel'kým zážitkom bo
lo pre mňa prvé stretnutie s tvorbou čer
nošského choreografa v USA Alvina Aileya, 
jedného z najsvojskejších súčasných pred
stavitel'ov amerického "modern dance". 
To, čo predvádza so svojimi čiernymi ta
nečníkmi trebárs na hudbu špirituálov, sú 
naozaj plastické básne. 

Dejové bale ty, ako som už predtým po
vedal, boli v Salzburgu v menšine, aj keď 
sú - tento názor bol v diskusiách často 
vyslovený - televízii svojím spôsobom 
bližšie a pre divákov príoožlivejšie. Nieke
dy boli snímané v naturalisticky "verných" 
kulisách, bez toho, že by sa štylizovaný 
tanečn.ý pobyb "bil" s neštylizovaným pro
stredím (aspoň u tých najvydarenejších 
prác, čo ma osobne dosť prekvapilo); ako 
pozitívny príklad môže poslúžiť MacMil
lanova televízna verzia baletu Las Her
manas. Neobyčajne zauj ímavé boli ukážky 
z televízneho baletu Mladý muž na že
nenie, choreograf Flemming Flindt. Vec 
vtipná, štekliaca bránicu (v tom tvorila 
skoro jeddnú výnimku na kongr esových ob
razovkách), šťastne kombinujúca tragické 
prvky s až r ozpustilou frai:kovitostou, rea
litu so symbolikou, drobnokresbovú pres
nosť so ·su.rrea.listickými metaformarn.i. P·o
tom tu bola ešte sugestívna moderná ver
zia k lasickej orfeovskej témy Muž ako 
Orfeus od mladého choreog•rafa Petra 
Dar.rella - tým azda výpo<:et naskut 
ku ,podnetných a umelecky vydare
ných televíznych baletov aj končí ... 
Moment - nesmieme zabudnúť na čes
koslove<!lskú účasť, ktorá nebol·a ni
jako bezvýznamná. Zastupovali nás tri fil
my: šmokova Picassiáda z tých starších 
prác, z novších potom Epizóda zo ži
vota umelca režiséra Petra Weigla (ide 
o akýsi celkom nekonvenčný "medailón"· 
Miroslava Kuru) a Hoblov-Ogounov Roz
kaz, nakrútený v koprodukcii s rakúskou 
televíziou. Ako celok bola táto kolekcia 
hodnotená vel'mi priaznivo; najväčši ohlas 
mal Ogounov Rozkaz, tak pre závažnosť 
svojho myšlienkového obsahu, ako i pre 
neobvyklý filmovo-baletný tvar. Hobl a 
Weigl odkryli, nazdávam sa, baletu v te
levízii a filme nové možnosti. Nepopierajú 
ich estetiku a súčasne ani neopúšťajú 
svoje "filmové" myslenie. A čo je neme
nej dôležité, aj choregrafické kvality t ých
to filmov patrili k salzburským špičkám
naši baletní tvorcovia začínajú už nado- · 
búdať medzinárodné renomé. Na talenty 
a nápady nic sme chudobní, horšie je to 
s peniazmi. No aj t o sa dá riešiť, preto_~e 
záujem zahraničia o spoluprácu s nasl
mi r ežisérmi, choreografmi a súbormi je 
značný. 

Vladimír Vašut 
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Lee Konitz 

Tohoročné berlínske jazzové dni obo
hatili žánrovú pale tu tradičných Berli
ner Festwochen o jazz. V nádhernej kon
certnej sieni berlínskej filharmónie, 
v aréne Sportpalastu a vo veľkej sále 
Palais am Funkturm sa v posledných 
októbrových dňoch uskutočnil azda naj
americkejší jazzový festival Európy, A
merickí jazzoví hudobníci dávali tón 
tohto podujatia nielen čo do k vantity, 
ale najmä čo do k vality. Zncimy jazzový 
kri t ik J. E. Berendt, ktorý je umeleckým 
riaditeľom berlíns kych jazzových dní, tu 
zhromáždil viaceré prominentné osob
nosti svetového jazzu minulosti i súčas
nosti. Ak si v Berlíne podali ruky jaz
zová minulosť s jazzovým dneškom, ne
bola to nijako zhoda náhodných okol
nosti, ale u vedomený dramaturgický zá
mer ukázať pos lucháčstvu jazz v jeho 
vývojovo-historických tendenciách a tak
to mu pomôcť pochopiť j eho súčasné 
výboje. K realizácii tohto zámeru si u 
sporiadatelia zvolili prostriedok zaiste 
n emálo atraktívny : uviesť vynikajúce 
jazzové individuali ty nie vo viac- menej 
štabilizovaných, a teda známych zosku.:. 
peniach, ale predstaviť ich v kombiná
ciách nových, v mnohých prípadoch zo
stavených zvlášť pre t úto príležitosť. 
Tým, samozrejme, bola daná i ďalšia 
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významná črta berlínskeho festivalu, 
ktorý v ce lkovom vyznení do značnej 
m iery pripomínal j am-sess ion (pravdaže, 
viac obsahom jednotlivých koncertov 
ako onou typickou atmosférou, pre vy
tvorenie ktorej sú potrebné is~é pod
mienky, nerealizovateľné v podmi enkach 
festivalových koncertov), na ktorom sto
jí v po predí improvizujúci sólista, pri
čom kolektívna jazzová tvorba v kom
pozičnom zmysle ustupuje do úzadia. 

Otvárací koncert festivalu začalo ja
ponské kvinteto Hideo Shirakiho, dopl
nené tromi koto-harfenistkami. Festi
valové obecens tvo sa tu stalo svedkom 
nevšedného spojenia starej japonskej 
hudby s jazzom. H udobne sa toto spo
jenie rea lizovalo najmä za pomoci va
riačných postupov, keď v súčasnosti 
azda najlepšie japonské jazzové combo, 
ktorému dominoval vynikajúci výkon je
ho vedúceho v hre na bicie nástroje, 
improvizova lo na témy uvedené v triu 
13-strunových hárf koto - j edného z 
hlavných nástrojov starej japonskej hud
by. 

Vynikajúce individuálne výkony pri 
nieslo spoločné vystúpenie 2 špičkových 
saxofonistov súčasného jazzu: Lee 
Konitza (as) a Bill Evansa (p) . B~rlín
skemu festivalu tu pripadla ojedinelá 
priorita prvého spoločného vys tú penia 
dvoch hudobníkov, ktorí tak intenzívne 
ovplyvnili jazzový vývoj posledných ro
kov. Prvú polovicu koncertu uzavrel Mo
dern Jazz Quartet slohove čistým poda
ním výberu tém z Gershwinovej opery 
Porgy a Bess. Druhá časť progJľamu bo
la rezervovaná pre tenor-saxofón, resp. 
pre vynikajúcich sólistov toh to nástroja 
historickom prehľade od swingovej éry 
30-tych rokov a hudby D. Ellingtona cez 
be-bop, cool jazz až po atonálny jazz 
súčasnosti. Sólisti Ben Webst er, Don 
Byas, Brew Moore, Dexter Gordon, Bo
oke r Ervin a Sonny Rollins r e prezentujú 
mená, ktoré zaujímajú čestné miesta v 
diskotéke každého jazzového fanúška. 
Tieto mená sa zaiste veľmi atraktívne 
vynímajú vedľa seba na papieri. Aby to 
však ekvivalentne "vyšlo" i na pódiu, 
k tomu by boli potrebné u každého 
z nich predovšetkým riadny kus ľudskej 
a muzikantskej discipl!ny a ochota pod
riadiť vlastný subjekt záujmu výsledné-
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ho vyznenia celku. A práve v tomto bo
de to t entoraz v sále berlínskej filhar
mónie dosť markantne zaškrípalo. Zatiaľ 
čo veterán Ben Webster bol ochotný dať 
čomukoľvek prednosť pred vlastnou hrou 
na svojom nástroji, Booker Ervin zase 
napriek hlučným protestom obecenstva 
prepust il mikrofón svojim nástupcom až 
po 38 minútach improvizovaných chóru
sov, aby v závere azda najviac očakávaný 
Sonny Rollins svoj prís pevok doslova 
demonštratívne odsabotoval. Tenor
Workshop, ako túto časť koncertu na
zvali usporiadatelia, bol pre publikum 
dokonalým sklamaním, ktoré našlo svoj 
adekvátny výraz i vo výrokoch tlače. Za 
hudobníkov tejto polovice koncertu ne
váham označiť, napriek prítomnost i u
vedených hviezd, členov spr evádzajúcej 
rytmickej skupiny (Kenny Drew p., Niels 
Henning Orsted Pedersen b. a Alan Daw
won ds.), ktorí nie lenže sa výborne 
zhostili svojej úlohy po hudobnej strán
ke, ale perfektne ovládli situáciu s mno
hými úskaliami i ľudsky. 

Tzv. Piano - Workshop, tvorila náplň 
druhého festivalového koncertu. Podob
ne ako deň predtým v súvislosti s te
nor-saxofónom, i v tomto prípade sa 
azda nikdy predtým nepodarilo na žiad
nom jazzovom koncerte zhromaždiť toľ
ko významných pianis tov. Defilé začal 
Ear! Hines - jedna z najvýznamnej
ších postáv jazzu dvadsiatych rokov; po 
ňom s a predstavil Teddy Wilson, sláv
ny swingový klaviris ta dnes už temer 
legendárneho tria Benny Goodmanna. 
Vynikajúce bolo aj ich spoločné vystú
penie, bohaté na nápady, so zmyslom pr e 
vtip a s citom pre partnera. Potom pri
šiel John Lewis, veľký kontrapunktik 
moderného jazzu so zmyslom pre de t J il
nú drobnokresbu. Ďalej nasledoval Len
nie Tristano s uplatnením harmonických 
princípov dvanásťtónového radu v jaz
zovej improvizácii. Po ňom Bill Evans -
h!bavý a umný k lavirista s osobitným 
zmyslom pre baladičnosť (v duu vystú
pil spolu s J. Lewisom) . Program uzavrel 
Jaki Byard, kt orého experimentátorské 
tendencie vyvierajú z rhythm and blues 
a prezrádzajú i vplyv štýlu veľkých or
chestrov M. Fergusona a azda aj Ch. Min
gusa. I on absolvova l spoločné vystúpe
nie v duu s E. Hinesom. 

Art Blakey 

Záverečný koncert v aréne Sport palastu 
otvorili Art Blakey's New Jazz Men (F. 
Hubbard tp, N. Davis ts, J. Byard p, R. 
Workman b, A. Blakey ds) - s kupina 
s viacerými mladými avantgardnými hu
dobníkmi, hlásiaca sa k prejavu sláv
nych Blakeyových Jazz Messengers. Ar t 
Blakey, ktorý sa takým významným s pô
sobom zaslúžil o výrazový i technický 
vývoj hry na bicie nástroje, čo možno 
považovať za jeden z dôležitých znakov 
vývoja moderného jazzu v posledných ro 
koch vôbec, zostal na pódiu spolu i s 
ďalšou skupinou, ktorá sa predstavila 
pod názvom "The Bebop Sumit' (Sonny 
Rollins ts, Milt Jackson vibr, Kenny Drew 
p, Uercy Heath b, Art Blakey ds ). Opäť 
zoskupenie výrazných individualít s ťa
žiskom vo vynikajúc ich kreáciách só
listov. 

J edinou reprezen tantkou vokálneho 
j azzového prejavu bola Dako ta Stanton 
- speváčka s~ájajúca v svojom prejave 
osobitým spôsobom prvky moderného 
jazzu s výrazom rhy thm and blues . 

Po prestávke nastúpilo na pódium 
avantgardné Ornette Coleman Trio (0. 
Coleman as, tp, vl, David Izenzon b, 
Charles Moffet ds). Jeho vedúci patrí 
k zakladateľom smeru zvaného .,New 
Think" alebo ti ež ,.Free Jazz". Bizarný, 
veľmi voľne poňatý prejav tohto tria 
(Stockhausen sa o ňom vyjadril ako 
o veľmi diferencovanej reči pozbavenej 
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periodicity, opakovania a pravidelnosti, 
na ktorej obdivuje .,aktívnu dvnamiku") 
vzbudil v prítomnej asi deväťtisícovej 
mase publika veľmi rôznorodú odozvu od 
dupania, a výkrikov nevôle až po nad
šený potlesk. Nadšenci, 'k•torí napokon 
prevládli, si jediní počas celého festivalu 
vynútili prídavok. Záver koncertu patril 
·opäť skupine zloženej ad hoc a pomeno
vanej Gerry Mulligan All Stars (G. Mul
ligan barsax., Roy Eldridge tp, Stuff 
:Smith vl, Ear! Hines p, Jimmy Woode b, 
Kenny Clarke ds). G. Mulligana počí
tajú najmä európski priatelia jazzu k mo
dernému jazzu napriek jeho vytrvalému 
vyznávaniu sa z lásky k swingovej ére 
(ak máme veriť jeho vlastnému výroku: 
.,necítim sa moderným j azzmannom, mo
ja najvlastnejšia hudobná vlasť je swin-

gová éra tridsiatych rokov"). Z tohto 
zrejme vychádzali aj berlínski usporia
date lia a na svoj festival nepozvali Mul
ligana - zakladateľa a hlavnú osobnosť 
slávneho G. Mulligan-Guarteta, a le Mul
ligana - strhujúceho improvizátora -
takého, ako ho poznajú jeho obdivovate
lia z jeho účinkovania na početných 
jam- sessions. Tomuto zodpovedalo i zlo
ženie a prejav skupiny hudobníkov, kto
rým pripadol záver koncertnej časti ber
línskych jazzových dní. Definitívnu bod
ku za týmto podujatím, ktoré i napriek 
.,chybe krásy" záveru prvého koncertu 
- domnievam sa - si podržalo posta
venie čelného jazzového festivalu Eu
rópy, dal záverečný j azzový ples vo veľ
kej sále Palais am Funkturm . 

Jän Siváček 

VIli. Medzinárodná hudobná súfaž 
v Budapešti 

V druhej polovici septembra uskutoč

nila sa v Budapešti (v sále Lisztovej 
Zeneakadémie) VIII. Medziná-rodná buda
,peštianská hudobná súťaž. Nie je od veci 
.spoonenúť, že súťaž sa v podstate delila 
na d.ve hlavné časti : •preteky na dycho
vých nástrojoch (kla.rinet, fagot, flauta a 
kvintetá na dychových nástrojoch) a spe
vácke preteky (ro7Jdelené na árie a pdes
ne). Každý kandidát, z ktorejkoľvek kra
jiny sveta, mohol sa zúčastniť leon v jed
nej kategórii súťaže. Podmienkou bolo, 
aby v deň sútaže či ako sólista, či ako 
.spevák nemal vi•ac než 32 rokov, kým pri 
kvintete sa dovoľoval najvyšší vek 36 ro
kov a súbor kvinteta nesmel mať spolu 
v iac ako 180 ll'Okov. 

Každá časť súťaže mala tll'i kolá. I. bolo 
tzv. ,predkolo, II. stredné kolo, v ktorom 
sa rozhodovalo o vstupe do Il. kola, roz
hodujúceho pre určenie viťa~a. Vo všet
kých troch kolách súťaže sprevádzali 
kandidátov- sólistov na klavíri, víťazov sú
ťaže na zvláštnom s lávnostnom predsta
vení a koncerte (každý kandidát-víťaz 
:spieval 20 mi.nút) sprevádzal budarpeš
tia.nsky orchester Erkelovho operného 
divadla. 

Celkove sa prihlásilo na budapeštian-
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Siku súťaž 188 účinkujúcich, no neprišli 
na ňu všetci. Pritomní si vytiahnut ím lósa 
'll!I'čili poradie vystúpenia, pravda, osobit
ne inštlrumentalisti, a osobitne speváci. 
V porote zasadali vybran! pedagógovia, 
umelci a významné hudobné osobnosti 
z medzinárodného umelecko- divadelného 
sveta. Ľutujeme, že na speváckej súťaži 
(na ostatných boli) nebol prítomný ani 
jeden člen tporoty z ČSSR, hoci našich 
kaOO.idátov bolo v súťaži päť. Neprítom
nosť nášho porotcu bola tým divnejšia, 
že na,pr. iné národy mali oveľa menej sú
ťažiacich, a predsa mali sv·ojho zástupcu 
v .pOO'ote. čo to znamená pre súťažiacich, 
kde v porote i jeden h las nášho zástupcu 
môže zavážiť, ľahk·o s i domyslieť. Porota 
:posudzovala úč:inki.IJjúcich l až 25 bodmi. 
Z prvého kola do druhého mohol postúpiť 
súťažiaci, ktorý dosiahol v priemere 16 
bod-ov, a do rozhodujúceho t•retieho kola 
.pootúpil ten, komu porota prisúdila prie
merne aspoň 20 bodov. P.roti rozhodnutiu 
poroty nebolo odvolania, nemusela zve
Tejniť bodovanie a mohla ľubovoľne .roz
hodnúť o udelení cien. 

Súťraž bola prístupná verejnosti. Ťažko 
poch~iť, že bu dapeštianske obecenstvo, 

majmä . mládež sa na nej nezúčastnila 

v hojnom počte. Veľká koncertná sála 
Zeneakadémie denne zívala .po.Jopráro·nym 
hľadiskom. Hodno však -poznamenať, že 
o to štedrejšie bolo obecens.tvo v potles
kiu, d napriek zákazu poroty a prosbe účin
kujúcich, najmä pri Erkelových áriách, 
>ale.bo pr·i krásne technicky zaspievanej 
árii či pi·esni. Za.rážajúce bolo, že ani tlač 
n~pís·aLa o súťaži v takom šm'okoon me
radle, ako si zaslúžila. 

· Z hudobných l«'uhov, naJma l«'ajín 
blíZkych k Maďarrsku, zúčastnili sa po
-četnl pedagógovia (z Bratislavy prišli ,pe
dagógcwia VŠMU a Konzervatória), ako 
pozOil'·ovate!i.a, .predovšetkým na s,pevác
ikej súťaži, kde úč.i.nkovalo 40 kiandidátov 
spievajúcich ári e (operné a oratoriálne) 
a ll piesne. Súťažiaci pochádzali z via
<:erých krajín Európy, z USA, Kanady a 
Chile. Prirodzene, že z Madarska bol naj 
väčší počet uchádzačov-spevákov a txetba 
poznamenať, že oproti iným súťažiam vy
nikli niele.n peknými hlasmi, ale stáli na 
vysokom stupni aj technickou prípravou. 
Za nimi, čo do počtu, možno ren1diť poľ
ských, nemeckých a ruských spevákov, 
i keď z SSSR sa .nám ich !POČet .pozdával 
<!osť malý. 

Ukázalo sa, že maďé!lľská a poľská spe
vácka škola majú dostatok spevákov ob
darených prirodzeným hlasovým fondom, 
takže na súťaž mohli vybrať zdravé kácLre, 
kto:ré prejavili vysokú školenosť vokálno
technického a s lohového prejavu, tobôž za 
sté!lľostlivého vedenia pooagóg,cw, z kto
'ľých viacerí boli v Budapešti pll'ftomní. 
Podľra môjho názOil'U sa tieto spevácke 
školy už veľmi silno tlačia do pCJ9redia 
v medzinár odnej konkurencii k nemeckej 
a bulharskej škole, a mienia si získať 
u znanie . fu•acujú od súťaže k súťaži sve
domitou práoou a derú sa vyššie a vyš
šie k predsavzatému cieľu. Naznačil nám 
to už aj rozhovor s nimi. Hodno ľutovať, 
že na s útiaži sa nezúčastnilo hojnejším 
1počtom spevákov Taliansko, pra·vlasť spe
váckeho umenia, a Bulharsko, čo by bolo 
umožnilo pOO'"Ovnať si terajší európsky 
!priemer, lebo mimoeurópske s1pevácke 
školy zatiaľ nemôžu konkurov·ať h lasmi 
ani technickou vyspelosťou. 

!Naši •&peváci (traja zo Slovenska a diVa
ja z Čiech), - 1podľa mojej skr·omnej 

mienky tiež malý počet na to, koľko má
me hudobných vysokých škôl, konzervató
rií a operných diva-diel - i keď sa v tej
to naozaj ~ažkej medzináwdnej konku
·rencid (n8ipok"On aj prog•ram súťaže bol 
nesmieme nár·očný) nedostali ani le.n pri
bližne k III. kolu, nenesú na tom vinu. 
Naopak, zaslúži·a si pochvalu, že sa ume
lecky statoone prejavili a spoločeooky 
:pekne vystupovali. Boli to oopospol pekné 
m ladé hlasy a zjavy. Na svoj vek a schop
nostd, rpodľa toho, aká sa im doma dáva 
možnosť ra príležitosť, ukázali v prvom 
i <ill'uh"Om ikole dobrú techniku školenia. 
Pravda, prejavilo sa, že im chýba to naj
h lavnejšie pll'e s·úťaž: medzinárodné skú 
senosti a suverenita prejavu. Tde sme 
v dstom období nerozumnej izolácie od 
ostattného umeleckého sveta, najmä na 
hudobno- divadelnom poli, príliš zaned
tbávali, a teraz sa nám to čiastočne mstí. 
MaJi sme a máme stále veľa mladých a 
nad81l'lých spevákov, ale treba im dať do
stači.IJjúce ,príleiiitosti, aby sa .pohli z po
hodlnosti a nechuti zúčastniť sa na ta
kých významných medzinár-odných ume
leckých kolbištiach za cenu výhry či pre
hry, iktorá je sprievodným zjavom kaž
dého z.ačia·tku. že to bola nemi lobohu !Pil'e
málmená plľíle·žitosť, upozOil'n.ili nás aj 
samotní maďarskí prri.atelia, kto.rí ľutovali 
našu slabú účasť sútiažiaoich. Iba dobrí 
-pedagógovia nestačia na to, aby mladí 
speváci rástli k umeleckej výške a uzna
niu. Za·tiaľ výkony väčšiny na.šich spevá
kov na medzinárodných súťažiach ostá
vajú iba .,škiolsky vyspelýmd". A také po
rota zati:aľ vysoko neoceňuje, najmä ak 
tu hrá dôležitý zástoj aj nervový systém 
súťažiacich, ktorý sa zocelí iba častými 
vystúpeniam!. 

Súťaž ukázala, že m ladí sop·eváci za
nedbáv·ajú orato:iálnu literatúru (Bach, 
Händl, Haydn), k torá je tiež súčasťou sú
ťaží; na jej technicko-obsahové predve
de•nie kladie porota veľký dôraz. 

Odimeny za prednes árií a ,piesn! si od
niesli: Vas·ile Martinoiu Rumunsko, 
SándiOil" Nagy - Maďa.rsko, Tereza May
Czyzowska - Poľsko, Paulos Raptis (pô
vodom Grék, ale žijúci v Poľsku) - Poľ
sko, Csaba Réti - MaďBlt'sko, Gali.na Pi
Sall'enková - SSSR a Hama.ry Júlia -
Maďarsko. 

štefan Hoza 
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Prvý, ANNA KOV ÁROVÁ 

alebo posledný koncert t 
(Úvaha v iac-menej pesimistická) 

I tohto roku vyšli z brán našich umeleckých škôl noví absolventi, ktorí s elánom 
typickými pre mladých ľudí s ambíciami príznačnými pre adeptov umenia vykročili 
do života. Podaktorí ako pedagógovia, korepetítori či členovia orchestrov, iní ako 
šťastní pokračovatelia v štúdiu na vysokej škole a zopár tých najodvážnejších a naj 
fanatickejších optimistov s rozochvením čaká na kariéru koncertného umelca-sólistu. 
V šetci predložili výsledky svojej práce výkonom na verej ných koncertoch - a boli to 
výsledky dobrej úrovne, reprezentujúce dobrý priemer, niektor é priemer presahujúce, 
ba objavili sa aj výkony vyslovene mimoriadne - špičkové. Potešiteľné je, že podprze
merných výkonov takmer nebolo. 

Kto sleduje po niekoľko rokov našich absolventov, v idí veľmi jasne od roka stúpa
júcu t endenciu a stále vyššie požiadavky tak v kvantite, ak o aj v kvalit~ absolven t_ského 
výkonu. Táto skutočnost vystupuje do popredia najmä v tedy, keď J~ porovn_a~amc 
s požiadavkami pr edvojnovými, keď na konzervatóriu, ba často na m~]StrovskeJ sk_ole 
bolo bežné absolvovať trebárs jednou časťou z koncertu ( a to so spnevodom klavzra, 
l en t ým najšt'astnejším sa dosta!o orchestra!), kým dnes je samozr ejmé požadovať_ n~· 
VSMU recítálové vystúpenie a koncert s orchestrom a ani u absolventov konzervaton~ 
nie je zvláštnosťou koncert s orchestrom, ba vo výnimočných prípadoch i recital. Take: 
prípady sa vyskytujú i na mimobratislavských konzervatóriách, ktorých úroveň tiež 
potešiteCne rastie. Samozrejme, tým sa zvyšu jú aj kritériá hod~ote~ta. Len ~o~-
nosti uplatnenia týchto stále sa zvyšu júcich výsledkov umeleckeJ prace sa nezvysu]u, 
ba z htadiska kvalitatívneho hádam aj klesajú. Ale o tom neskôr. 

Táto stúpajúc;a tendencia je, samozrejme, súčasťou celkového trendu ľudskej čin
nosti, či už v t echnik e, vede alebo v iných oblastiach nášho života. No nielen to. Je to 
výsledok systematickej, čoraz intenzívnejšej pedagogickej prác_~· A tiež - _i k~ď _ešte· 
nie v plnej miere - vedecke jšej. V priebehu rokov ~:áce nasiCh u_meleckych ~kol_ sa 
dokázalo, že najlepšie výsledky sa docielili vtedy , keď ztak bol vedeny na o~och ~kolach 
jedným pedagógom, takže kontinuita pedagogického pôsobenia nebola narusovana a pn 
prechode z jednej školy na druhú nedošlo k zlomu, často škodlivé~u _najmä_ z psy~ho
l ogického hladiska. Napriek týmto viditetným d ôkazom niekol'korocn~ch sku~en~stt sa 
otázka užše j spolupráce VSMU s konzer vatóriom nerieši a obmedzuJe sa vylucne na 
prípady náhodného pôsobenia pedagóga na oboch školách. - A v t ých prípadoch sú. 
práve najpozoruhod nejšie výsledky. 

V ýkony, ktor é tohto roku nazveme "dobrým pr~emero~", boli ~y sme_ mož!'o .• pre~ 
niekoľkými rokmi považovali za za nadpriemerne. Lenze nadpr:emer ne a sptckove 
výkony "spevnili normu". 

Dobrý priemer ~reprezentoval výkon Anny 
Ličkovej z konzervatória v Košiciach (ped. 
š . Hajna) , ktorá v Beeothovenovom III. kla
vírnom koncerte c mol ukáza la dobrú kla
viristickú pripravenosť, miestami až stro
jovú preciznosť, no beethovenovskú kla
sickú vyrovnanosť a kľud najmä v druhej 
časti zatia ľ nebola schopná pochopH. Pre
javllo sa to najmä v dynamick ých tvrdos-
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tiach a v neštýlovej rytmickej nevyrov
nanosti. 

Mária Altuchová z tej istej škvly (ped. 
M. Rajterová) zahrala Uhorskú fantáziu 
F . Liszta s technkkou bravúr·OU a roman
t ickým patetizmom. žiaľ, na te-jto dnes už 
značne vyblednutej skladbe, ktorú radíme 
m edzi "vyšší populár", nemohla ukázat 
v plnej miere svoje muzikantské kvality. 

Nie C€lkom šťastným výber·om skladby 
utrpel aj výkon nesporne ta lentovaného 
huslistu Jozefa Tarkaya (ped. A. V~rteľ) , 
ktorý hral t echnicky veľmi náročný Kon
ce-rt D dur N. Paganiniho. Tento koncert 
je skúšobným kameňom aj skúsených, ho
tových virtuózov. A nazdávam sa, že na
priek tomu, že v niektor ých miest.ach Tar
kayov výkon zaiskril brilantnosťou - ešte 
naň nestačil. 

Kladne možno hodnotiť výkon Marty 
Hornákovej (prof. A. Kafendová), ktorá 
absolv·ovala I. kla,vírnym koncertom g mol 
F. Mendelssohna-Bartholdyho, p lného br·a
vúrnych 1pasáží a lyrických kantilén. 

Príjemným a jasným sopránom je vyba
vená Anna Bellaqeuová (ped. M. Móriová) 
a .narába ním s .pr irodzenou ľahkosťou. No 
ani pôvab, s akým zaspievala špe-rkovú 
áriu Mar garéty z Gounodovho Faus ta a 
áriu pani F luth z Nic<;>la iových Veselých 
p ani, nestačil ·prevýšiť pocit je-dnotvár
nosti vo výraze. 

Dobrý štandard práce umeleckých škôl 
dokument ovali dychári : klarinetista Dušan 
Húščava (ped. F. Rózsa), tll"ubkár Ľudovít 
Horský (ped. J. ~nóbl) z k onzervatória 
a hobojista Jozef Hanic (ped. R. Novák) 
z VŠMU. Všetci tónove dobre pripravení, 
dobrí muzikanti budú posilou pre naše 
orchestre. Le-n •prečo žiaden z ll'lich ani 
jedinú vec ne•hral spamäti? _ 

Sbormajsteor Richard Uškovitš z VSMU 
(ped. ·prof. Strelec a doc. Haluzický) podal 
lepší výk on n ež dobrý priemer, a le nie 
nadpriemerný. J e muzikálny a citlivý, no 
nedosta tok sústavnej sborovej praxe ne
priaznivo ovplyvňuje jeho dirigentskú t ech
niku, a tak miestami skôr d ielo ovládne 
jeho ako on die lo. Naprie-k tomu má všeot
'ky predpoklady ďalši eho rastu. 
P·otešiteľ.né j e, že i počtom t ento sku

točne .dobrý opriemer ·prevyšujú výkony 
nadpriemerné. A čo j e ešte potešiteľnej
šie: medzi ne možno počítať absolventa 
košického konzervatória, klarinetistu Jána 
Saloku (pe•d. F. Pe-trus ), ktorý rytm~cky 
presne, veľmi štýlove s k rásnym kultivo
vaným tónom so zamatovými pianissimami 
zahr.al s orchestrom pôvabný Mozéllľtov 
~oncert A dur. 

V rámci možností nástroja možno za 
nadpriemerný považovať aj výkon akor
deonistu Jozefa Bugalu (ped. M. Szokeová), 
ktorý v Rozprávkach pre akordeón V. Tro
jana - napriek tomu, že kompozícia .nie 
~e koncertného. charakteru - d okázal, že 
akordeón má zvukové možnosti, ak ho do
sta•ne do r uky c itlivý muzikant, a môže sa 
stať tlmočníkom hudobnej myšlienky i bez 
lacných zvukových efektov oa manier. 
- Viac než pr,iemerné výkony podali v tom
to · r oku violončelisti Richard Vandra a 

Juraj Alexander z konzervatória v Brati
slave (ped. G. Večerný) a Viliam Šárai 
z VšMU (ped. prof. V. šerný). 

Richard Vandra mal vo violončelovom 
koncer te a mol, op. 129 R. Schumanna 
veľmi ťažkú úlohu, najmä po s t r ánke hu
dobnostavebnej, a práve v tomto smere 
prekvaJpil zrelosťou a uvedomelosťou, pr i
čom jeho výkon bol spontánne muzikálny 
a mužne citový. 

Juraj Alexander predniesol Dvoráka tech
nicky a muzikálne na úrovni , a t ak znovu 
potvrdil svoje m imoriadne kv·ality, ktoré 
sa prejavovali pri každom jeho vystúpení 
počas štúdia i v komornej hudbe. 

Kladom výkonu Viliama Šáralho, najmä 
v Saoint-Saensovom koncerte, bola štýlo
vosť podania tohto chúlostivého diela naj
mä v tom, že nič .neubral n a romantičnos tJ 
konce-rtu, !pOdtrhujúc skladkosť melódií bez 
toho, že by sklzol d o se-ntimentálnosti. 

·ňalej čistá int-onácia a jasný, neskreslený 
rytmus, v romantických dielach tak často 
porušovaný. 

Lisztovým K-oncertom Es dur ukončila 
svoje štúdiá na konzervatóriu Genovéva 
Čápová (od detstva žiačka prof. A. Kafen
doveoj) . Prejavila sa ako suverénna klavi
ristka, ktorej technická náročnosť kon
cer tu nerobila problémy. Istota skokov, 
perlivosť !pasáží, nosnosť kantilén y a širo
ká dynamická škála, ako aj rytmická preg
nantnosť, spojená s dravým muzikantským 
temperamentom, boli znakmi j e j výkonu, 
ktorý bol zážit kom. 

Iným typom klaviristky je Viera Mlš í"7 
ková (prof. Kafendová), absolventka VšMU: 
UzalVTetejšia, zahlbená, hľadajúca v napätí 
a konfJ.Iik,toch umeleckého diela sv·oj výll"a
zovy •prejav. Tento zmysel •pre natpätie 
a k-ontrasty sa najm arkantnejšie- prejavil 
v záverečnom diele recitalu , v Prokofie
vovej Siedmej sonáte B dur, op. 83, kde 
najmä stredná časť sonáty Andante colo
rosso upútala poslucháčov. svojou vyrov
nanosťou, tll"agičnosťou a p ritom logikou 
výstavby. 
. Organista Róbert Grác (ped. dr. F. Klin
da) dokázal svoje muzikálne 'kvality najmä 
na Lisztovej fantázi i a fúge na meno 
BACH, •pričom celý jeho r ecit á l n iesol pe-. 
čať seriózne-j prípravy a inteligentného 
prístupu. k umeleckému dielu. 

Nazdávam sa, že nám sľubný dir.igent 
rastie v Alexandrovi Brezinovi (ped. K, 
Schimpl). Je citlivý, a le temperamentný. 
Jemný, ale a j pevný. I keď j e zatiaľ jeho 
gesto .niek edy trocha kŕčovité, .práca sa-, 
matných rúk je veľmi tvárna a orchester 
reagoval na jeho vedenie vel'mi citlivo. 
Už v spr ievode Paganinioho Husľového k on
certu .bolo cítiť, že ide- o talent , čo sa 
v Pr okofi'evovej S\.lite Romeo a Júlia po-
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twdilo. Brezina má zmysel pre kontrasty 
a dramatičnosť. Pritom však pozná mieru. 
A to je veľká devíza pre ďalší rozvoj. 
Niekedy si ešte nevie zvážiť plochu jed
notlivých fräzí a gradácia nevyjde (Tybal
tOVIS smrť), ale to je nedostatok konkrét
nych skúseností v práci s orchestrom. 

Je to práve praktická skúsenosť, ktorá 
sa priaznivo prejavila na výk-one s.bormaj
stra Petra Hradila (prof. J . Strelec, doc. J. 
Haluzický). Pracuje už dlhší čas s výbor
ným sborom Lúčnice. Najbližšia je mu 
lyrika, kde sa uplatní zvuková kultivava
nosť najmä ženského sboru s detailne vy
pracovanou dynamikou a agogikou. Z tohto 
hľadiska Dvoi'äčkove sbory z cyklu Nová 
jar pripravil skut·očne majstrovsky. Hra.dil 
má veľké predpoklady ďalšie•ho rastu. 

Koncertný spev je "úzkym ·profilom" 
slovenského k-oncertného života. Preto 
s takou radosťou prijímame speváčku, 
kt-orä akoby bola priam predurčená na 
koncertný spev. Absolventka VŠMU Darina 
Markovičová (ped. A. Hrušovská) takýmto 
typom je. Dokázala to jasne svojím diplo
movým recitalom. Jej ľúbozvučný, čistý, 
vel'm i ľahko a prirodzene tvorený hlas sa 
plne uplatní v malom piesňovom útvare, 
ktorý je i celkovému naturelu Markovičo
vej najbližší. Od dramatičnosti má ďaleko 
- veď už ani Mozartova veľká koncertná 
ária Bella m ia fiamma, Addio jej staveb.n.e 
nevyšla - zat-o Schubertovým Spevom na 
vode alebo Wolfovou Nenásytnou láskou, 
či Mahlerovou Hans und Grethe priam 
očarila. Webern jej nesedí - jej hlasový 
rozsah nie je veľký a hlbky nie sú dosť 
nosné - zato Očenášov pôvabný cyklus 
opiesní Ako hviezdy padajú je akoby pre 
ňu napísaný. Keď k tomu pridáme jej jas
nú výslovnosť (spievala v štyroch jazy
koch!) a neobyčajne pôvabný zJav - mož
no predpokladať, že ju čaká koncertná 
kariéra. 

Nie každý 't"Ok sa medzi absolventskými 
koncertmi VšMU alebo konzervatória ob
javia také výkony, o ktorých môžeme 
tvrdiť, že sú mimoriadne a neobvyklé. 
Bolo ich zatiaľ zopár: flautista Miloš Jur
kovič, klavirista Ivan Palovič, sopranistka 
Lucia Popová; na konzervatóriu v Koši
ciach klavill"ista Peter Toperczer, v Brati
slave Tatiana Fraňová. Tohto roku sme 
zaznamenali dva takét-o zjavy. Na brati
slavskom konzervatóriu je to huslista Pe
ter Michalica (ped. J. Skladaný), na VšMU 
klavirista Jozef Bulva (prof. A. Kafen
dovä). 

Peter Michalica prekvapil už na vlaňajšej 
prehliadke mladých koncertných ume.Icov 
v Trenčianskych Tepliciach svojou neoby
čajne vyzrelou muzikálnosť-ou a zmyslom 
pre štýl d sv-ojimi inteligentnými a logic-
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kými prejavmi na seminár-i. Jeho absol
ventský výkon potvrdil tušenia a predpo
vede účastníkov prehliadky. Od prvých 
tónov bolo jasné, že tu ide napriek mla
dosti -o osobnosť a každým taktom, ktorý 
odznel, sa rozplývali pochybnosti, či je 
správne zveroiť sotva dvadsaťročnému ab
s olventovi konzervatória taký závažný kon
cert, ako je Husľový koncert D dur, op. 77. 
J . Brahmsa. V Michalicovi sa ideálnym 
spôsobom spája bohatý citový fond, ne
preexponovaný do mladíckej rapsodičnosti, 
s vh-odnou mierou int elektu, takže nemož
no hovoriť ani o akademickej s t rohosti. 
Jeho prejav je hlboko precitený, pritom 
však celk-om uved-omený. Má vrúcny, nosný 
tón v kantiléne, čistotu intonácie, bezpro
strednú muzikantskú zaujatooť a suverén
nu istotu t echnickú a pamäťovú. To sú 
predpokl,ady, ktoré na vysokej škole bude 
možné :rozvíjať a dospieť k najvyšším 
métam. 

Každé verejné vystúpenie Jozefa Bulvu 
znamenalo ďalší kr-ok v rozvoji jeho ta
lentu . Spočiatku sa zdalo, že ide vi ac 
o mimoriadne technické dispozície. Zame
riaval sa prevažne na skladby tohto typu, 
n ajviac na dielo F. Liszta, a S'Pôsob, akým 
zvládol už v ·prvých rokoch štúdia na 
VŠMU všetky Lisztove paganiniovské etu
dy, vzbudzoval obdiv a očakávanie. Pr ed
vedenie Var iácií na Paganiniho tému S. 
Rachmaninova pre klavír a orchester 
v SND tento dojem potvrdil a hovorilo sa 
o Bulv-ovi ako o suverénnom technickom 
klavJristovi, sústreďujúcom sa na vonkajší 
efekt klavírnej hry. Bol to však omyl. 
U Bulvu t-otiž pod povrchom tej to snahy 
po technickej dokonalosti, ktorou si chcel 
vybudovať solldny nástrojový základ, pre
biehal zložitý zápas o vyjadrenie všetkého, 
čím jeho talent disponuje, vnútornej eru
dície a sily, o ktorej je presvedčený a kt-o
rá sa musí uplatniť. Táto úporná a vytrvalá 
snaha po vyjadrení bola a je často mylne 
chápaná a zamieňaná snahou po osobnom 
uplatnení. Ale nie je to tak. V mladom 
umelc-ovi (a to platí nielen pre Bulvu) 
prebieha zložitý psy_chický '!JITOCes v zápase 
o stvárnenie života vo vlastnej osobnosti, 
o vyjadrenie jeho mnohostrannosti, o zvá
ženie jeho pozitív a negatív, o nájdenie 
svojho vlastného miesta v ňom. Tento 
vnútorný kvas, typický pre celú mladú 
generáciu, priviedol Bulvu k inter-pretácii 
súčasnej hudby. Martinčekova Negrea, 
Bergerova Klavírna suita a zvlášť Paríkov 
citovo a zvukov-o bohatý cyklus P iesne 
-o padajúcom lístí našl-i v ň-om výborného 
a plne chápajúceho interpreta, práve tak 
ako Il Toclo Mal!iopiera. Tu už prehovoril 
nielen klavirista, ale umelec. A najvýlraz
nejším dôkazom Bulvových umeleckých 

kvalit bolo jeho predvedenie Klavírnej 
sonáty Bohuslava Martinu. Spôsob, akým 
vystav.al Bulva túto gigantickú sonátu, 
najmä jej problematickú vQľnú časť, uro
bil z jeho výkQnu skutočný umelecký zá
žitok. Bulva vždy má jasnú a uvedomenú 
k oncepciu. Možno o nej diskutovať, možno 
s ňou nesúhlasiť - ale nikdy ju nemožno 
uprieť. Je stavaná na prekvapivých kon
trastoch, vyplývajúcich z r ozpornosti mla
dosti, ale má logiku svedčiacu o inteli-

gencii. Vychádza hádam v iac z vlastnej 
hudob.nej predstavy než z mechanicky 
chápaného notového zá•pisu, ale je úprim
ným vyjadrením svojho "ja" a výsledkQm 
hlbokého prežitku. A ČQ je najväčšou de
vízou pre B"ulvovu budúcnosť, je jeho pra
covitosť. Nie bezduchý dril, ale sys tema
tická práca. A to je veľa. A práve pre túto 
schopnosť opracovať, viac než pr e všetko 
ostatné, má Bulva otvorené dvere do sveta. 
Má? 

A tu sa naša úvaha dostáva do pesimistických polôh. Aká je vlastne budúcnost 
všetkých týchto mladých adeptov umenia? Nuž u tých priemerných j e to jasné. Ľudové 
školy umenia, orchestre, divadlá (pokiaľ ide o operné or chestre, menej už spevákov
sólistov!) na nich čakajú. Ak sú to absolventi konzervatória, je to v poriadku. Mimo
r iadn absolventi k onzer vatór in iri ú na vt~•n t--ú školu n s•Jn •u nádej na " kariéru" predížia 
o štyr i roky. A čo potom? Pokia! ide o sláčikárov a dychárov, sú tu možnosti v orches
troch a pri perspektívach rozvoja orchestrov na Slovensku ešte dlho budú. Hor šie je to 
so spevákmi - zatia( sa síce ešte podarilo · všetkých umiestniť, ale už s pomocou 
zahraničných angažmán, čo nie je pri terajších smerniciach riešenie trvalé - ale predsa 
bez existenčného zabezpečenia nezostali. Najhor šia je situácia s klavir istami. Je únosné, 
aby absolvent vysokej školy, nota bene absolvent vynikajúci, bol učitetom na tudovej 
škole umenia na vidieku, keď tam je predpísaná stredoškolská kvalifikácia? Sú to 
dobre vynaložené investície, keď uvážime, že jeden absolvent vysokej školy stojí štát 
pekných pár desiatok tisíc? Možnosti koncertovania sú na Slovensku zatia( z hľadiska 
kvantity, ale najmä kvality, také, že existenčnú základňu nemôže poskytnúť. A najmä 
nie mladému, začínajúcemu umelcovi, ktorého inštitúcie organizujúce k oncertný život 
zaraďujú viac-menej sporadicky. A keby aj viac - aké sú to možnosti z hladiska 
kvalitatívneho rastu? (O tom sa v SH i HR už viac ráz písalo.) A tak zostáva jediná 
možnost: uplatniť sa v zahraničí. Ako? Predovšetkým medzinárodnými súťažami. A to 
včas, ešte počas štúdia. Preto bude potrebné čo najskôr pripravit Petra Michalicu na 
niektorú medzinárodnú súťaž. Veková hranica súťažiacich je v priemere stále nižšia 
a nižšia, s tým treba rátať už na konzervatóriu - a zase sme pri potrebe čo na južšej 
kontinuity oboch stupňov umeleck ých škôl! Bude treba uvažovať aj o možnosti súkrom· 
nej účasti na zahraničných sút'ažiach, lebo počet súťažiacich za štátne prostriedky j e 
závislý od plánovaného rozpočtu - a talenty sa plánovať nedajú! Som presvedčená, 
že v mnohých rodinách by sa vzdali auta, aby mohli pomôcť svojmu nadanému diefat'u 
v štarte do života. Pritom sútaže nemôžu byt jediným prostr iedkom, nie k aždý (ani 
ten najväčší) talent je "súťažným" typom. (Svojlw času Pavel Stépán v HR u robil vermi 
správny r ozbor súťaží z hladiska psychologického.) 

Druhá možnost je agentúra. V šade na svete si mladý umelec nájde agenta, ktoré ho 
"urobí". Keď nepochodí u jedného, nájde si druhélw. Samozrejme, je to často viac 
otázka šfastia a konexií ako umeleckej kvali t y - ale to sa vetm( skoro ukáže a v si te 
konkurencie zostáva len to najlepšie. U nás je monopolná agentúra. Správne. Za štátne 
prostriedky štátny monopol. Ale je potrebné všetko urobiť len za štátne prostriedky? 
Nedalo by sa aj tu uvažovať o určitých súkromných možnostiach pre koncertných 
umelcov? Jeden zo starších umelcov mi hovoril o svojich zahraničných koncer tných 
začiatkoch, keď ako mladý absolvent sa ako plavčík na dunajskom parníku dostal až 
do Egypta, tam si urobil zopár koncertov a vrátil sa so zahraničnými k r itikami, ktoré 
mu získali ďalšie možnosti. V iem, dnes je na celom svete iná situácia - ale i t ak je 
ten náš systém príliš "preorganizovaný", a ak sa jediná agentúra obráti umelcovi 
chrbtom - čo mu zostáva? Buď voliť tú tretiu možnost, - k torú iste neschvalujeme -
akú si zvolila Lucia Popová a niektorí ďalší, alebo do smr ti sa týrať bezmocnosťou 
a žít s vedomím, že "keby mi boli dali možnosť, mohol som urobiť svetovú kariéru". 
A niet pre umelca väčšej tragiky, ako toto vedomie. Viem, že mnohí by trebárs neob 
stáli - začiatky sú vždy riskantné - ale keby sa sami presvedčili, sami si ,,zlomili 
väz", potom pôjdu radi učiť i na vídiecku školu a vzdajú sa koncer tnej činnosti - veď 
to (najmä pri dnešnej úrovni) nie je "tahký chlebík"! 

A tak sa vraciam k záhlaviu tejto úvhy, len v inej "intonácii" : Najmladšia smena 
nastupuje. (? )". 

Anna Kováfová 
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Spýtajte sa mládeže, ako počúva pia
točnú re láciu Na modrej vlne. Vla:;tne 
n emusíte sa spytovať. Stačí Vám viezť 
sa v piatok večer v autobuse, a u vidíte 
pri uchu tranzistory, ktoré napodiv ne
h rajú Luxemburg. Poviete : Modrá vlna 
hrá big beat. Ale to by ste sa mýlili. Po
éúvajú sa aj rozhovory, anke ty, básne, 
poviedky a li terárny text. Pravdaže, to
to nemá byť apoló~ia Modrej vlny, j e 
to špecifický typ a aj ona má svoj e 
dobré a zlé dni. No redakčný kolektív 
na čele s Ernestom Weidler om vedel 
ukázať prstom na svojho poslucháča 
a vedel ho osloviť a nadviazať s ním 
dialóg. Isteže, j e málo relácií s takým 
kontaktom ako Modrá vlna. No záro
veň je dosť málo r elácií tak bez kon
taktu ako niektoré v hudobnom vysie 
laní. 

Ak si spomenieme napr. na Rozpráva
nie o symfonickej básni Till Eulenspie~el 
(repríza 29. X.), máme hneď princíp 
v kryštali ckej podobe. Akému modelu 
anonymného poslucháča patr ia s lová 
o Tillovom odboji proti feudalizmu, a 
keď teda Strauss nechce l prezradiť de
jovú osnovu svojej práce, načo mu ro
biť napriek a exponovať j u ako hlavný 
a j ediný plán sk ladby i celej polhodi
novky ? Tillove .,šibalstvá" takto nepo
hnú ani fúzom a text možno odrecitovať 
ako rozlúčku s nebohým pred uložením 
do archívneho regálu. I keď slo.vám t en
toraz chýbal zvyčajný pátos - speakri 
majú totiž pre hudobné relácie vypesto
vaný zvláštny pochmúrny pátos - no 
môžbyť je nová linia. Neviem však, na
koľko je spravodlivé vytrhnúť z kon
textu jednu reláciu. Ide rozhodne o vše
obecnú zásadu, o predstavu, čo od ta
kýchto relácií chcieť. 

V istom zmysle zárodkom nových 
možností vo vysielaní by mohlo byť so
botňajšie Hudobné zpravodajstvo (Ma
rián Jurík, pred ním Ľuba Ballová, Jo
zef Borároš). Už dnes možno vypočí- . 
tať klady : aktuálnosť, úsilie Ci živú for
mu, hudobno-propagačný "dispečin~ ". 
Pravda, hrozí rýchle nebezpečenstvo 
\lStáleni!l stereotypu a na to ešte me 
je dôvod, relácia ešte musí hl'adať svo-
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ju pravú tvár, i keď chce byť len zpra
vodajským bulletinom. Načo márniť 
šancu? Pravda, nemusí to byť hneď Mo
drá v lna. Stačí zele ná - pre našu vlnu. 
Lenže na farbe nezáleží ako kedysi v 
detských ka r tách. Hra, ktorú hráme, už 
dávno nie j e hrou o fazul'ky ... 

Naďa Foldvár iová 

·~~· Dve významné októbrové kultúrno
politické uda losti stali sa zhodou okol
nosti zároveň i významnými udalosťami 
tohomesačného televízneho hudobného 
cyklu. Predovšetkým to bolo Štúrovo 150. 
výročie narodenia, ktoré si televízia o
krem iných podujatí skutočne dôst ojne 
uctila celovečerným prenosom oslavného 
programu (29. X.), venovaným tomuto 
j ubileu v ND. V hudobnej časti účinkova l 
Symfonický orchester Ceskoslovenského 
rozhlasu, ktorý pod taktovkou dr. O. Tr
hlíka predniesol diela Suchoňa, Cikkera 
a Moyzesa. 

Celkom náhodným, nečakaným, a le o 
to príjemnejšim zážitkom bol nočný zá
znam v pro~rame neuvedeného slávnost
ného koncertu UNESCO na počesť za
sadania rady OSN (24. X.), na ktorom 
odznel v podani Parížskeho rozhlasového 
orchestra a vynikajúceho sólistu Ph. 
Attremonta III. klavírny koncert S. P ro
kofieva a Brittenovo najnovšie dielo, 
komponované pre 20. výročie OSN. To
to je typ podujatia, ktorý nás zbližuje 
so svetom. 

Asafievov balet P lamene P aríža 
(25. X.) ma utvrdil v presvedčení, že nie 
vždy sa osobnosť skvelého teor etika 
spája s osobnosťou s kladatel'a rovnakej 
úrovne a naopak. Asafievova hudba j e 
až príliš poplatná romantickej epoche, 
je elektrická a privel'mi "baletná". Ten
to fakt však nijako ne znižoval pôžitok 
z výkonu leningradských umelcov, ktorí 
úryvky z baletu predvádzali. 

Cenným pásmom pravého, nefalšova
ného fo lk lóru z obcí Zamutová a Kičová 
predstavilo sa košické štúdio v r elácii 
Zem spieva (24. X.). Treba podotknúť, 
že folkloristické pásma tohto typu sú 
v našej televízii zriedkavé. Žiadalo by 
sa však viac využiť exteriér, pretoze 
v interiéri sa ľudoví umelci predsa len 
cítia stiesnenejšie. 

Na záver ešte malá poznámka. V po
slednom čase televízni kritici zameria
vajú svoj komentár prevažne na d rama
tur~iu a výkony účinkujúcich, pričom sa 
a.kosi stráca to h lavné, to š pecificky te
levízne. Niet sa však čomu diviť. Práca 
kamery, obrazu a celého . technického 
personá lu je prakticky nulová. Marton 



Medzinárodná súťaž v Madride vyriešila 
živú diskusiu o stavbe novej štátnej 
opery. 140 architektov z rôznych krajín 
zadalo smelé a originálne návrhy na mo
dernú divadelnú budovu s hradiskom pre 
2000 osôb. 12-členná jury, v ktorej boli 
štyria zahraniční architekti, rozhodla sa 
napokon pre klasickejšie riešenie. Prvú 
cenu získali poľskí architekti Boou.slaw
ski a Gniewiewski, druhú cenu dostal 
tvorca salzburského Festspielhausu Cle
mens Holzmeister a tretiu španieli J. M. 
Aranguren a J. A. Corrales. 

* * * 
V decembri lanského roku pozbavili 

Bogdana Wodiczka funkcie riaditera Var
šavskej opery a vymenovali ho za šéf
dirigenta orchestra. Nedávno prevzal 
miesto dirigenta symfonického orchestra 
v Reykjaviku. ' · 

* * * 
Viedenská štátna opera pripravuje na 

marec 1966 Verdiho Falstaffa. Hudob
ným naštudovaním poverili Leonida Bern
steina. Hlavnú úlohu zaspieva Dietrich 
Fischer-Dieskau. Inscenáciu prevzal Luc
chino Visconti. - Herbert von Karajan 
sa podujal uviesť s Georgiom Strehlerom 
v milánskej Scale Sedliacku česť a Ko
mediantov. úlohu Santuzzy spieva Grace 
Bumbry. 

* * * 
Riaditel opery v Lipsku Joachim Herz 

dostal pozvanie inscenovať Wagnerovho 
Tannhäusera v mestskom divadle vo 
Frankfurte n . M. - Heino Heiden po 
úspešnej činnosti choreografa a pedagóga 
vo Washingtone a Vancouvri sa stal ria
ditefom baletu antwerpskej královskej 
opery. 

• * • 
Benjamin Britten dostal v Helsinkách 

polovicu Sibeliovej hudobnej ceny. Druhä 
polovica pripadla trom fínskym sklada
telom E. Bergmanovi, N. Merilainenovi 
a E. J. Rautavaarovi. 

• * * 
Španielsky surrealista Salvador Dali 

pripravuje inscenáciu opery Atlantida od 
Manuela de Fallu. Chce ju uviesť ría bar
celônskom námestí pred chrámom Sag
rada Familia. - ·Viedenská komorná ope
ra· ohlásila rakúsku premiéru opery B. 
Martin~ Mirandolina. 

• * * 

Prvou premiérou novej sezóny v Ná
rodnom divadle v Mannheime je opera 
Hero a Leander od Gúnthera Bialasa. ......: 
~estské divadlo v Múnstri uvedie v ja
nuári 1966 dve baletné premiéry La bran
che des oiseaux od D. Milhauda a Le 
bal masqué od F. Poulenca. 

* t.c * 
Luigi Nono napísal hudbu pre orató

rium v jedenástich spevoch Die Ermit
tlung od P. Weissa. Toto scénické dielo 
o oswiečinskom procese bolo 19. októb
ra t. r. uvedené súčasne v nemeckých 
i zahraničných divadlách. - Rolf Lieber
mann skomponoval Musique concrete pre 
novú inscenáciu Shakespearovej veselo
hry Sen noci svätojánskej, ktorú uvedie 
Nemecké divadlo Hamburg. 

*- * ~ 
Herman Reutter pracuje na jednodej

s tvovej opere Smrť Empedokla podla 
Holderlina. - Dychové kvinteto baniberg
ských symfonikov predvedie premiéru 
skladby Permutazioni pre flautu, hoboj, 
klarinet, fagot od Hansa U. Engelmanna. 

* * * 
2. októbra bola v Zemskom divadle 

v Dessau premiéra novej opery Heinza 
Rottgera Weg nach Palermo (Cesta do 
Palerma). Libreto podla skutočnej uda
losti napísal dramaturg opery Edi Wee
ber-Fried, réžiu mal intendant divadla 
Willy Bodenstein. Autorom opery je zná
my skladatel a šéf opery v Dessau, prof. 
Dr. Heinz Rottger, ktorý dielo aj dirigo
val. Jeho symfonická skladba Symfo
nické meditácie je aj zaradená do toho
ročného dramaturgického plánu SF. 

* • * 
V Kreeielde sa konalo koncom októbra 

výročné zhromaždenie . Spoločnosti pre 
hudobný výskum (Gesellschaft ftir Mu
sikforschung). Hlavnou témou zhromaž
denia bola príprava nového súborného 
vydania diel Roberta Schumanna tak, že 
na vydávaní sa zúčastnia hudobné na
kladatelstvá oboch častí Nemecka. Tento 
spôsob spolupráce sa už velmi dobre 
osvedčil napr. pri vydávaní diel G. F. 
Händla a J . S. Bacha. 

* * * 
Koncom októbra zomrel generálny hu-

dobný riaditel mníchovskej štátnej opery 
Hans Knappertsbusch vo veku 77 rokov. 

* • * 
Bernhard Paumgartner, dirigent salzbur
ského orchestra Cammerata academica, 
dirigoval v októbri v Dallase koncert na 
pamiatku prezidenta .Johna F. Kennedy
ho. 



Sväz československých sklodotefov, 
Český hudobný fond o Slovenský hudobný fond 
spolu s Čs. rozhlasom o Čs. televíziou vyhlasujú celoštátnu súťa! 

s 
O TANEČNÚ PlESE~ 
roku 1966 

• 
l. Súťaže sa môže zúčastniť každý občan ČSSR. 

2. Skladby zaslané do súťaže majú byť umelecky hodnotné a majú mať predpoklady 
širokého spoločenského dosahu. 

3. Každý autor sa môže súťaže zúčastniť najviac troma piesňami s t ex tom českým 
alebo slovenským. 

4. Zadané skladby musia byť pôvodné a nesmú byť - či už vcelku alebo vo s vojej hu
dobnej či textovej časti - akýmkoľvek spôsobom zverejnené. (t. j. verejne pred
vedené, vydané na platniach,alebo tlačou, vysielané rozhlasom alebo televíziou) do 
vyhlásenia výsledkov súťaže. 

5. Prvá. časť súťaže je anonymná; autor dodá skladbu. v úprave pre spev a klavír s po
dloženými slovami a dvoma strojovými opismi textu. 

6. K súťaž:lej skladbe priloži účastník v zalepenej obälke označenej heslom meno au
tora hudby a t extu s adresa:ni. Tým istým heslom označí tiež rukopis skladby. 

7. Uzävierka súťaže je dňa 15. februära 1966. Skladby posielajte na adresu Sväz slo
venských skladateľov, Bratislava, Slädkovičova ll. Na zäsielku naplšte: ,.Súťaž o ta
nečnú pieseň r. 1966". Súťažné prispevky sa nevracajú. 

8. Skladby bude posudzovať porota menovaná Sväzom čs. skladateľov. Jei členovia sa 
nesmú súťaže zúčastniť. Táto porota vyberie 12 najlepšieh českých a 12 najlepšieh 
slovenských skladieb, ktoré už potom budú neanonymne predvedené našimi po
prednými interpretmi na verejnom koncerte I. medzinárodného festivalu taneč-
nej piesne dňa 23. júna 1966 v Bratislave. Koncert bude vysielať čs. te levízia a čs. 
rozhlas. 

9. Tri najlepšie piesne budú odmenené cenami: 
I. cena 5.000 Kčs 

II. cena 3.000 Kčs 
III. cena. 2.000 Kčs 

Porota má !Právo udeliť ďalšie odmeny. 
Piesne budú odmenené ako celok, podiel skladateľa a t extára je vecou ich vzäjom
nej dohody. 
Udelenim cien zostávajú autorské präva účastnikov súťaže nedotknuté. 

10. Prvé dve najlepšie piesne budú reprezentovať ČSSR dňa 25. 6. 66 na II. inter viz
nej súťaži tanečných piesni a šansónov 1966 o ,.Zlatý kľúč". 

11. Všetkých 24 vybraných skladieb nahrá. čs. rozhlas a budú vydané tlačou. 


