
CENY ZVÄZU 
SLOVENSKÝCH 
SKLADATEľ.OV 
ZA ROK 1973 
Zas!. umelec prof. Dezíder Kardol, 
laureát Státnej ceny Klementa Gott· 
waJda za skladbu Partlta pre 12 s lá· 
č!kov9cn nástrojov, op. 43. 

Bohumil Trnellka za angažované die· 
la: V mene človeka, Pieseň an! n!e 
festivalová, Chlieb, Jesenná balada z 
hOr a najmä za skladbu Vysoko nad 
mestom, s prlhl!adnutlm na životné 
jubileum. 

MUDr. Ferdinand Klinda, laureát Stá t· 
nej ceny Klementa Gottwalda za vyni
ka júcu Interpretáciu Symfonickej fan· 
tázie na B·A·C·l-1 pre organ, sláčlko· 

v9 orchester a bicie nástroje od ná· 
rodného umelca Eugena Suchot~a. a 
to na v9znamn9ch domácich pódiách 
a na Festivale československej tvorby 
v ZSSR r. 1973. 

PhDr. Zdenko Nováček, CSc., nosltel 
Radu práce za súbor prác z oblasti 
robotnfcke! hudobnej kultúry na Slo 
vensku a za práce z oblasti hudob 
ných dej!n Bratlslavy, s pr!hlladnu 
tlm na životné jubileum. 

• 
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Bratislavske hudcbné slávnosti 
1974, nad ktorými prevzala zášti 
tt' vláda SSR, sa začali v sobotu 
S. októbra t. r. iívodným ceremo
niálom v Zrkadlovej sieni Prima
ciálneho palaca. Na slávnostnom 
ot varení X. ročníka sa ziíčastr1il 
člen Predsedníctva OV KSS, rJedú
ci tajomník MV KSS v Bratislave 
G. Slapka, vedúci oddelenia kul
ttíry KSS ,\1. Hrtlškovic, primátor 
Bratislavy L. Martinák a ďalší hos
tia. Na prvom obrázku - námest
ník mmistra kulttíry SSR - Oli
ver Rácz pri otváracom prejave. 
Popredným predstaviteľom kultúr
tzelto, politického a hudobného zl
vata v SSR odovzdal minister kul
túry CSR ,\1ila11 Klusák medaily 
B. Smetanu, V[Jdané k Roku čes
kej hudby. Na obrazku - minister 
kultúry CSR M. Klusák ( vľauo) 
odovzdáva pami.itntí medailu pri· 
mátor ovi Bratislavy L. Martiná
kovi. Tretia srtímka predstavuje 
akt odovzdávartia cien ZSS, o kto
rých podrobne píšeme na prvej 
st rane tohto čísla. Na zábere je 
prof. E. Suchoň, ktorý odovzdáva 
cenu zasl. umelcovi D. Kardošovi. 

Dva týždne hudobných slávností 
sa medzitým skončili, 110 vrátime 
sa ku ním už v budúcom čísle 

HZ. Posledný deň festivalu bol 
ro unako slávr1os trlý ako te rt pr VJÍ. 
K jeho jedirtecnosti prispeli aj 
učú1kujúci umelci - o. i. orga
nista David Pizarro, sólista SF Pe
ter Toperczer, ktorý mal 20. ok
tóbra t. r. klavírny recitál z diel 
Schumanna, Chopina, Cikkera a 
Ravela, balet SND s Chačaturla

nouým dielom Gajané a orchester 
SE, ktorý pod taktovkou Zderika 
Kosiera uviedol premtéru symfo
lltckej suity A. Moyzesa Val ry na 
horách, op. 71, Prokoflevov ll. kla
uímy koncert g mol, op. 18 s 
americkým pianistom Sltttrom 
Cherkasskym a Cajkovského Vl 
symfóniu h mol, op. 74 - Pate
tickú. Snlmky: CSTK 

CENY SLOVENSKf:HO 
HUDOBNÉHO FONDU 
ZA ROK 1973 
CENA JANA LEVOSLAVA BELLU 
skladatel, zas!. umelec prot. AndreJ Oi!enU, 
nos!tel R-adu práce a laureát Státnej ceny 
Klementa Gottwalda za klav!rnu sonátu Zvo· 
ny, venovanll hr dinom SNP padl9m pri To· 
kaj!ku. 
CENA MU<Ur.A~A 
SCHNEIDRA·TRNAVSK~HO -
skladater, zas!. umelec prof. dr. Oto Fe· 
renczy, laureá t Státne! ceny Klementa Gott· 
waJda za Tr! poézie S. Sč!pačova pre mez
zosoprán a klavír, venované 30. v9ročlu 
SNP. 
CENA ZA TANECNO A ~ANSONOVO 
TVORBU -
skladatel Pavol Zelenay, za vrtaznú pleseň 
Bratislavskej lýry 1974 - Zem pamätá, s 
prlahlladnutlm na tvorbu spoločensky an· 
gažovaných p!esnf v poslednom obdob!. 
CENA ZA MARX·LENINSKO HUDOBNO 
KRITIKU A ZA HUDOBNOVEDNt DIELO -
dr. Soňa Burlasová, CSc .. za prlekopnfcku 
prácu o ohlase Slovenského národného pov· 
stanla v rodovej plesni - .,Partizánske a 
odbojové plesne" - s prlhlladnulfm na prá
ce .,Ľudové balady z Horehronia" a .,Banlc
ke plesne zo Zakarovlec". 
CENA FRICA KAFENDU -
sólistka opery SND Magda Hajóssyová. za 
vynika túcu koncertnú činnost v uplynule! 
o;ezóne, s prihliadnutim na vytvorenie po 
stavy SophiA v opere nár. umelca fána Cik· 
kara lln-J o láske a smrti. 

2&. x. 1974 
Roč. Vl. 
2, · Kčs 
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Dvadsat rokov 
SLHV·ENSK€HO 
HUDOBN€HO 
FONDU 

" ... Slavenskf hudobný fond le organtz6clou, ktorej i!lnnoat 
sa spája s takmer vlletkýml s lovenskými hudobnými lni tltlicia
ml, s hudobným ! Ivotom doma l v zahranič!. Týmto spottvom 
je zlikJadné poslanie fondu : vietkými silami podporovať slo· 
venské socialistické hudobné umenie v jeho tvorive!. intel'· 
pretačnei a realizačnej podobe. Slovensk9 hudobný fond je vý· 
znamnou kultúrno-politickou lnltitúciou a nositerom požiada· 
viek a propagátorom zásad kultúrnej politiky komnnistl ckel 
strany medzi tvorivými pracovnfkml v hudobnej oblasti . 
S týmto poslanim Slovenský hudobný tond pred 20 r okmi 
vznikol a dnes, pri okrúhlom výroi!f, 1 uspokojením konlta
tujem, že si toto poslanie plni." 

(Z pozdravného J!stu ministra kultúry SSR, M. Vá l ka) 

Takmer pred 30-t!m! rokmi, 
po oslobodenl našej vlast! sláv· 
nou Sovietskou armádou. len 
čo obnova vojnou nar ušeného 
~tátu dostatočne pokroč!la a 
upevnila sa aj soc!allsl!cká 
orientácia kultúrne! oblasti. 
začalo sa s vytváranfm ucole 
ného systému pre sttmulovante, 
pozitlvne kullúrno-pollt!cké 
ovplyvi\ovanle l pre najúčlnnel· 
šiu motiváciu rozvota hudobne! 
tvorby a muzikologickej čln· 
nosti a neskór aj práce kon· 
cerlných umelcov. Zákonom 'l 

roku 1953 vznikli predpqklady> 
pre zriadenie Slovenského hu 

Riaditel SHF Alojz ' St uška. 
Snfmka: A. Smotlák 

dobného fondu, ktorý začal so 
svojou činnos tou v . túli 19,54 
V tomto roku teda bilancuiP 
svoju dvadsatročm1 činnost v 
prospech slovenského hudobné
ho umenia. 

Slovenský hudobn9 fond pra· 
cuje v Intenciách kultúrne! po· 
lltlky socialistického štátu, v 
úzkej väzbe na ciele a 1llohy 
Ministerstva ku ltl1r y. Je celkom 
prirodzené. že na!bllžšlm part
nerom Fondu 1e Zväz s loven· 
ských skladateiov, s ktorým 
Fond spája spoločný záujem na 
prosperovanl všetkých tvori· 
vých oblasti slovenského hu· 
dobného umenia. 

Už letmý pohlad na dotera!· 
šie v9sledky SHF dokumentuje 
skutočnost, že táto Inštitúcia sa 
stala jedným z centrálnych 
faktorov, poz!l!vne ovplyvňujú 
cich prácu slovenských sklada 
terov, muzlkológov 1 koncAr t 
ných umelcov za uplynulé d vP 
desaťročia. Poslanie fondu se 
za tlelo roky nezmen!lo, ale iba 
rozširovalo t a prehlbovalo. V In· 

tenc!ách zákona, ktorým socia
listická spoločnost vyjadrila 
svoj záujem na optimálnom 
rozvoji umenia a svoju povin
nost, vytvárať pre tento rozvoj 
nevyhnutné materiálne pod
mienky a sl!muly, Slovenskv 
hudobn9 fond vykonal veiký a 
závažný kus práce, tvoriacej 
súčasť všetkých závažných tva. 
riv9ch člnov na hudobnom PO· 
li. Napriklad rozvoj slovensko! 
operne! tvorby, ktorá dosiahla 
výrazn9 medzinárodn9 ohlas. JP 
priamo podmienený aktlvnou 
podporou a spoluprácou Sio· 
venského hudobného fondu. To 
Isté plati o súčasnej symfonlc· 
kej a komornej, ale aj !nštruk· 
trvnej 1 populárnej hudbe. 
Spoločenský význam s! zfs

kali ceny Slovenského hudob· 
uého fondu, udeiované od ro
ku 1963. Cenu Jána Levoslava 
Bellu mô:l:u získať s(tčasni au· 
tor! symfonickej a dramatickej 
tvorby, cenu Mikuláša Schne!· 
dra·Trnavského autori komor
nej, vokálnAJ a inštrukt!vne! 
tvorby, cenu Frica KaCendu vý
znamn! Interpreti, ceny sa ude
lujú 1 muzlkológom a autorom 
z oblast! opery, muzikálu a po. 
pulárnei hudby. Medzi nositeJ
m! c!en SHF sl1 najvýznamnej· 
šie osobnosti súčasne! slovan· 
skej hudobnej kultúry, pred· 
stavltella všetkých generácll ~ 
žánrov. 

SHF má za úlohu l zapožl· 
čanie orchestrálnych materiá
lov slovensJcych skladieb a za· 
bezpečule zlskavanle takýchto 
materiálov zo zahraničia pre 
potreby slovensk9ch buäobných 
te U es. 

Vo svoje! činnosti sa SHF 
predovšetkým zameriava na vy. 
tváranle prlazn!v9ch podm!e· 
nok pre tvorivú činnost skla
datelov, muzlkológov a kon
certn9ch umelcov s osObitným 
zretefom na stimulovanie take! 
tvorby, ktorá v Intenciách kul· 
tťírno-polltlckého programu so
ciallstlckel spoločnost! rozvlta 
progreslvne umelecké hodnoty 
a vedecké poznatky. Tak(!to 
tvorivú činnosť materiálne pod
por ujeme a súčasne zabezpeču· 
leme pre !el spoločenské uplat· 
nen!e potrebné predpoklady, 
lllavným (predpokladom 1 kri
tériom podporne! činnosti bola 
a je umelecká, resp. vedecká 
hodnota diela a !eho očakáva. 
n9 spoločenský ohlas. 

Pri podpore skladatelske! 
tvorby využlva SHF najmä ob· 
jednávky nov9ch diel, tvorivé 
štipendiá, odmeny za hotové 
skladby, skladateJské sútaže a 
pod. Vefml dOležltou formou 
podpo rr kompozičneJ Jll A ce le 

. (ľokrallovanle na . 3, str • .J 



JÚLIUS KOWALSKI, vyznamenaný Za vynlkaj6cu pr6cu~ 

o úspechoch školy 
a o -skladateľskej tvorbe 
Počas prázdnin ste sa zúčastnili - s 

ml6dež nfckym orchestrom ĽSU na ul. 
Obrancov mieru - medaiu6rodného mlá 
detnfckeho hudobného Jesllulu v Ho
landsku. Môžete nús poinrormout o tej
to zahran ičnej ceste? 

- Este predtým bOl nllš J.omorný sO
bor v Berline, kde na slávnostnom kon
certe Muslkschuie, Berlin - Frtedrtch
!>hetn účinkoval pri prlle.tltostl 25. v{iro
člu založenia te(to školy. Predviedli tam 
husrové kvarteto, ktoré som n11pf. al na 
počesť 30. výročia SNP pre na~u mládel 
a ktoré dostalo mimoriadnu cenu nu sú
t a'-1 ĽSU v tomto roku. Náš mládežnicky 
orchester sa minulllho roku velmi 11spe!l
ne zúčostnll restlvolu v Belgicku a teraz 
v llolandsku, kdo absolvoval 4 koncerty. 
F r.stlvolové v ystu penle bolo porotou hod
notrné velmi klad ne. Celil akcia le v 
moste Purmerond a koná sa každý !.tvrtý 
r ok. JSa lesllvalo sa neudefujl.i ceny, ale 
len akési ,.dobrozdania". Tohto roku tu 
bolo 30 súborov zo 16 krajin. Dominova
ll dychové a tanrllrové súbory. Ná~ or
chester bol zo Slovenska prvý 11 - mvs· 
Hm -. reprezentoval nás volmi čestne 
Festtvat má na dšené obecenstvo, ktoré 
denne naplnuje do pos ledného miesta 
sportovú halu, kde sa zmesti 11ž 2500 
poslucháčov. Nadšené obecenstvo odme
ňuje výkony súborov búrlivým aplau
zom. Festlvalovll kancelária zadelute sá
bory na účinkovanie a1 do Iných miest. 
A tak nllš ensembl koncertoval l v As· 
snndr. lfe a v Ams terdame. Celkovll úro· 
Vf!il festivalu bola na vý!>ke - zvlllšt u 
dychových orchestrov. Nesmieme zabfi· 
da(, že v týchto súboroch účlnkulll deti 
od 10 rokov. 

Pracujete at 1 komornfm oche1trom 
hudobných pedagógov ĽSU - COLLE
GJUt-1 MUSICUM POSONfENSE. 

- Tento orchester plni úlohy es tetlc· 
kej výchovy domo, ale l v zahranič! 
Tohto roku - v rámc i osláv lu bllef čes
kP! hudby - tlčlnkovol nn rOznych osla
vách a výmenných koncertoch. Opať hos
tli COLLEGIUM MUSICUM z Eisenachu 
pod vcdenfm znamenitého pndagóga a 
organizátora Wilhelma Luttera. Ná or· 
chl'ster muzlc!roval pre 1500 študentov 
v NDR a na koncerte prtaterstva v hts· 
tor lc kom divad ielku v Gotho ( Bendovo 
pOsoblsko ). Sprievodné slovo mal známy 
gerwrálny hudobný riaditel Fritz Múller, 
ktorý mil vrelt vzťah k slovenske! kul
tura. Náš orches ter sprevlldzol v Bra
tislave at talentovanú 12-ročnú vlolon· 
čelistku Ute Wtesenhú tterovtl z Gothy, 
ktorA sa stala l!bsol(rtnou vftazkou na 
medzinárodne! súťaži v Osu nad Orlici v 
tomto roku. 

Patrfte k angalovantm alonnsktm 
a'kladatelom a organizátorom. Mohli br 
ste povedať stručná bilanciu ulej JIIOS· 
Jednej činnosti ? 

- Ctnnosť našet školy a tel učttetov 
Je skutočne bohatli. Je tu však l veta 
organizačne J práce. A tak na vlastnO 
tvorbu zostllva velmi málo času. Napriek 
tomu som napfsal S. symfóniu, ktoré 
dostala popred nll cenu (pozn. red. - 2. 
cenu v kategórU aym!ontckých dJel, pr!-

Július K owalskl 

l'om l. cena nebola udelená 1 v súťafl 
CHF a SHF. Dielo uviedli na hudobnýrh 
testlvl!loch v Piešťanoch a v Trenčlan· 

skych Tepliciach. !l.a!>tudovalll ho SF z 
Košic pod výborným veclenfm B. Re:lu
chu. Vzllpllt! ml odovzdo l orP.dseda Mc;N V 
v Piešťanoch - VIliam Herman - CP.nu 
mP.sta Plešfan zo r. 1974 - za 4. sh'!čl· 
kové kvllrteto a orchest rálnu predohru 
,.Burronesca piccola". Skladby uvedú na 
restlvale v budácom roku. SF predvodle 
v te1to sezóne Koncert pre kvartnto a 
symfonický orchester, ktorý som nap!sal 
pri prfležltostt 25. jubilea SF. Státny 
symfonický orrhester v Go the (NDR l 
uzavrel so mnou zmluvu na skomponova· 
nie symfon lckot kladby pri pr!ll1tltos
tl 30. výrol:la v1t11zstva nad fašizmom. 
Dielo uvedú v r . 1975 v Gothe a v Iných 
mestt!rh NDR. 

Co pripravujete ako riaditer ikoly, d l
riKent orches trov 1 ak la dater pro oat
biiU ie mesiace? 

- Radi by sme pripravili dOstotné 
podujatia v rámci O!.lllv 30. výročia oslo
bodenia. Kulminačným bodom budtl 3 
podulatla našich žiakov a študentov, ako 
at družobných i kOI z Krakova a Eise
nachu, ďale! ťlčasť na tradičnom stret· 
nut! česko-slovenských ĽSU, ktoré bude 
v Praha za llčastl zás tupcov z Brna . z 
Ostravy, z Bratislavy, z Košfc, zo Zvo
lena a z Prahy. S COLLEGIOM MUSICOM 
POSONIENSE prlpravfme ntekolko kon
certov z diel skllldatefov socialistických 
š tátov na počest 30. výročia oslobodenia 
naše! vlasu a osobne dokonč!m komor· 
nll skladbu pre ltudentov bratislavského 
Konzervatória pri prUežltostl toho Istá
ho fubllea. -s-

SKOLA A HUDBA 

ltramatur~lckt ttlhr 
!Uitoeho diudla ., lrae 
aedvlsoj6 ... llok eeakel 
hudbJ, 90. 'f~le IIIS· 
lcncle st6Jebo čes'k6ho 
diudla v Broe, oslavy 
30. výročie SNP ako a j 
30. výročie oslobodenia 
n llief vlasti. Rok ee1ket 
hudby má - okrem ur
čených premiér a zviUt
nych predslavenf - tri 
vrcholy mimoriadneho 
doaahn. V lhl to bola 
celolt6taa prehliadka 
čeakel a6če1nel operne! 
11 baletnej tvorby, kon
com septembr~ a začiat
kom nkt6bra účut ne 
medzln6ro4aom hudob· 
nom restlnle Ceau hd· 
ba a oslau IO. vfr~la 
stále ho českého divadla 
v Brne, kto,.. budt kon
com novembra a začlat· 
kom decembra a vyvr
cholia prehliadkou ume· 
leckel t'forby brutan· 
1kych dludlel. V de· 
cembrl oi!akhame po· 
hos tins ké vvat6penie 
npern6ho súboru SND. 
K výro~lu VOSR sa rilta 
s premiérou baletu Ara· 
ma Chačaturlana- Spar 
taku1. Hlno6 íilllle dra
maturgie 1meruje k 30. 
výročiu oslobodenia na · 
Icl vluli. Operný súbor 
zarad il do svojho olilnu 
naltudova nle Prokortevo
vet opery Vojna a mier 
a puvodnel noyioky od 
českého s'kladatera Ot· 
mara l'tf6chu - Panrchf
da aa statoi!nfch. Balet 
uvodle taden večer z 
d iel súča1nfch čeakfch 
aotoruv - 1 tematikou 
o•tobodaovacieho bola 

Pestré 
plány 
Dilbo rudu. Spewobra 
saaa pripravuje pivodn6 
českú novinku Babylon
ski! vda. 

Operný súbor uvedie v 
tejto 1ezóne celkou 5 
nových Inscenácii. V rám
ct brnianskeho re1tlnlu 
represeatoval preml6rou 
jantll!kont opery Z mrt · 
veho domu. Toto d ielo 
- spolu ao Smetanovou 
Llblllou a Bendovým ta· 
vlskov ým dielom Walder 
- predstavovalo vrchol
ná tvoriYIIi činy česke! 
opery v troch h istori c
kých etep6ch. Do konca 
kalend6roebo roku na · 
i tudute tele1o elle d lvác· 
kr vd'ahtho Dona Car
Joaa od G. Verd iho. K 
30. vf roolu 01lobodeola 
(okrem M6cbMho hudob· 
no·dramatlck6bo diela , 
lnlplroun6bo udalnlt'a 
ml okolo aten16tu na 
Herdrlcba l UYedle .Obor 
ette Prokorlevovu Vojnu 
1 mier a Hubll!ku od 8 . 
Smeteau MlalotMra So 
., Brae po BendO'fom 
1laaaplele aaltadule ko
•or•t o,.ru J. Huralka 

Dtoaeau. Tito bu· 
dob•o-4ramatlck6 breč
ka ~de uY6daen6 YO 
••tlbula Jen6čkovbo d l· 
ndle - apolu 1 lerJIO· 
vfm Odyseom a Eufrl· 
dom pred br6naml Ty
m6n. Z mlo!'lel snlinr 

, re tde do dramaturAI•· 
kábo plánu opera B. Mar· 
tinu - C:tm ži jú rudll . 
Predzvesťou jublletatl 

90. 181óoy v 1pevobar· 
nom a6bore bola ul pred 
prhdnloaml telkOIIona· 
s ki premiéra sovietskeho 
muslcalu A. Kolkera Ha· 
zardn6 hra . V tejto aed· 
ne sa naituduje Tylou 
Fidlovačka - 21. decem
bra uplynie 140 roko• od 
prv6ho uveden ia telte 
rralky a tfm at od '"t
bo verejn6ho zunenia 
ples ne, k tort 11 stala &á· 
~astou nalef ltá tnet hyll· 
n y. Vera nedoroaumenia 
n nlklo okolo titulu 
Aprop6, čo robi Andula? 
Dielo •yaer6 na koa· 
venčnú javlskovú prácu 1 

či as prvet republiky. V 
skutočnosti je to opere· 
ta, ktorá v&nik la ak• 
opozfcla voi!l .-ýčO'IIItl 
operete SYotel doby. C.a
koslovenskou premt6ro1 
hude musica! Ano, 611 
- od dvottce T. )one& -
H. Schmidt. Bude to '" 
~fir plný p ie1nf. rytma, 
humoru a trolky 111tt· 
mentu . Cltterov klaalcklf 
operety Iste u1pokall 
CardUod prlnceaná. u 
lnscen6clu ktorej l!lkat6 
v Brne u l 30 rokov. Mfo 
dern6 rytmy znnett ... 
čas česko11oven1kal Jlfl" 
mléry mu1lcatu V. Zl· 
hradnfka, A. Macnera 1 
Z. Barborka - Babrtea· 
sk6 val e. Ctitelia K1rll 
Valdaura uvidia aott 
operetu tohto autora -
Nudar, otec. 

PETRA HEERENOVA 

Balet SND v zahraničí 
Sólisti Cabnela Zdhradníkoud, VIera 

Kolárová, Jdtt llaCama a Jurij Paulovič 
Plaunfk účinkovali s vel kým rí1pechom 
v Drazáanoch - na strel twt! primdto
rov európskych metropolí. Ich drletd l 
solor>é variácie zaujali natolko, ie sa 
vrátllt .t potwkou áalJ!cll poholtitllkých 

V kollnskej Med:wárodttef tandrttJ 
akadémii sa u! po osemndstv raz ztJit 
1vetoud elita vletk(Jch tanečttých fcf11• 
rov ku kort/rontdcit wneleckýcll skúll• 
nosti a 11dzor ov. Tohto· ltodrtotrtéllo po• 
dujatia sa po prvý ra: zríčastnlll aj re• 
pre:e11ta11 t l Slovenska. Absolvovali mrroi• 
.ttuo praktických vyučovacích hodin 1 
kot~zultdcfl, v ktor(Jclt sa pedag6gor'lt 
:ameralt na zu§tachtenre pohyboulhe 
prejavu ta•reč11íkou - v srílade 1 rílo• 
lraml, A·toré na nich kladie sríca~rtl ft• 
trečlll dlr•adlo. Prelrlfadka pred•tauelll 
kplčkor•ých tanrčtt(Jch 11lborou. kto,., 
prezentovali progreaivne tanečnl clrullf 
- neraz v kombinácii 1 akademicltiJI 
techniA·ou klastrk~ho tanca - vhodllt 
demonitrouala celosvetovl úsilie, zore• 
drt sc~ntcký tanec medzi ob! úbenl llnl• 
lrv divadelných umcn1. 

vystrípeni. """* 
Na slávnostný, v poradí už aiedmy 

med::mdrodný konkurz vo Varne posla
lo Mmisterstvo kultríry SSR - spolu 
s vedením SND - dvoch z mladle) ka
tegórie sólistov - Vrcm Koláro urí a Mi
kultHa Vojteka - ktorých experti, aj 
náročné publikum ohodnotili u.tmi 
prla::tlluo. Spominaní umelci zaznamena
li počas prípravného obdobia markalltiiiÍ 
umeleclqí rast . l do btldúcllosti navrllttje 
vedenie SND, vysielal' na sútafe tohto 
drulw ulac mladých adeptov. 

••• 

Na čom pracujete? 
.. • han Par!k, sklada-

tel, odborný a1J1tenl 
V$ MU: 

Za posledného dva a 
pol roka som sa venoval 
kompozične! práci me· 
nej. ako bolo mojim zvy
kom. Z tvorby tohto ob
dobia by som azda spo
menul zborovú skladbu 

,,Zabili Jankau na tmel 
slovflnllkel Judove l bala · 
dy, Son6tu pre habo l só 
Jo, ktorú na viana! !ch 
BHS uviedol Jozer Henu-
owkt. V Experlmentt!l 

nom ltOdlu Ceskosloven· 
sk6ho rozhlasu 11om za· 
čl11tkom leta tohto roku 
d<'končll elektroakuat lc· 
ku kompollfclu ,.Sonato 
t>artoralls '44u. ktorú 
som venoval 30. výročiu 
Slovenského ~árodného 

A. PASTOROV.( 

povstan ia. Rozpracovan6 
mám Sonátu pre klarinet 
5ólo, ako dal lu z otvort. 
n6ho cyklu kladlab Prt 
sOiové nllstro111. Zbierali 
~>YICil k v!lč!lol orch ... 
tFIIIIIOf skladbe, O ktortl 
vš11k le o t8 predl!aane 
hovorlf. Momentálne ve
nu!Am llllfVIIčšiU DOIOf• 
no"f tudtu teoretlcut 
llteratGry a pr!prave 
prednášok na VSMU. 

-m•· 

NajvýznamneJšou udalosťou 
roku 197S bude 30. výročie vf· 
ťazstva nad nemeckým ! a!Hz· 
mom. Pr! teJto prfležttostt vy
chádza!ll v ZSSR pozoruhodné 
zborn!ky. 

V eafcll vokálno-masove! llte
r nlllry obsahuje zbornfk .,Ubr6-
nlll s me jar" 45 najvýznamnej· 
šfch piesn! z Vefket vlastenec
kt•( vo1nv s klav!rnym sprievo
dom. v darčekovom vydan~ 
Zborn!k .,Piesoo ., mramore 
obsahule plesne, vztahu!tlce Sil 
k pamUtnfkom. V ed!cll kon
certno-pedagogtckel literatúry 
v vchlldza pod názvom ,.Nedo· 
spievané plesne" zbornfk auto· 
rov, ktorf padli v rokoch votnv. 
Zbornfk ,.Prlsaháme v mene 
vlasti" ( url:ený školským z bo· 
rom l obsahu le plesne soviet· 
skych s kladatelov o hrdinoch 
ktor~ch ~tny žijú v srdci Ju
du. Pre amatérsko l proreslo· 
ulllnP dychovky 1e určený zbor 
nik ,.Plesne Verkel vlastenec 
kel vofny" ( obsohule Plese i'\ o 
Dneprl a 1.). 

Lenina. Autor 11 4ot9ka al n ie· 
ktortch najdOiežlte !§lch o tázok 
u menia soclallsllck6ho realiz
mu. 

V edfcll .. ~kol1k6 knil n ica" 
vychádza monogra!la o P. I. 
Cajkovskom a v ed!cll .,Kolika 
p re mt6del" popul8rna mono· 
grarta .. 1. Hayda". 

Velmi dobrou ln!ormatfvnou 
pomOckou, určenou žiakom hu
dobných kOl a ačllf t, mladým 

hatý materiál, ktorý mo~no vv· 
užtt v ~kolskeJ l mtmo!lkolske• 
hudobne! výchove. V prvom ra· 
de le to pät spevnfkov rOznc
ho tematického zamerania 
(plesne turistické, o láske, žllr· 
tovnó a 1.). Detským posluchll 
čom a Interpretom sO 11rčené 
trt kantáty na slova znllmych 
básnikov. ,.R6zaolarebn6 kolt· 
ka" S. Marš11ka bola hudobne 
stvárnená skladatetom Leviti· 

Edfcla zbornťkov a metodlc· 
kych prfručlek prlnáh 9 tttu· 
lov. Deťom predSkotského ve
ku sú určené tri tituly. dva 
zborn!ky sú venovan6 mest · 
ským spevlickym zborom. Z 
ostávalúclch knih telto ediC IP 
te zaujfmav9 zbornfk ,.Spev v 
lkole", ur!!ený pre mlmotrled· 
nu hudobnú činnost. Výber ma
teriálu je orientovan~ tak, aby 
plesne, zbory a t ance mohli 

!>alef vychádza S. zvllzok edf· 
cle ,.Plesne obr6zky". V 
týchto zvllzkoch sa dell pred· 
s kolského a mladsieho ~kolsk6· 
ho veku st retllvalú s obtúllen9· 
ml hrd inami televfznych roz· 
právok a poviedok, filmov 1 
ln9rh relácii. 

V J!d!cll ,.Repertollr detskfclir 
a mlá dei ofckycl\ zboro~" 11 
t>lánované vydať 6.-8. zvllzok. 
Tieto publikácie sa dobrou po· 
mOckou pre pedagógov, re§pek· 
tufe sa v nich metodika vv• 
učovanla spevu vo všeobecno. 
vzdelávactch školách, olonler· 
skych domoch, v záuJmovet 
umeleckeJ člnnostJ a 1. Na zo. 

Novinkou bude publikácia 
D 1ntl!'Viča "Sovie tska hudba o 
V. J, Leninovi", v ktoreJ autor 
slr.duje rozvo! leninskeJ témy 
v sovleiskel hu<ihe od dvadslll 
tych rokov, no diela nnpl<oané 
k 100. v9roetu narodenia V. l . 

O sovietskej hudobnej literatúre ll. 
mllovnfkom hudby, 1íčastnfkom 
záu jmovo! umeleckej činnosti 
bude ,,Kr6tky budobof slonfk 
pre itudentov". VýJde už tre
tfkrát. Obsahu je hudobno-teo
retické termfny, životopisy 
skladatetov a In terpretov, In· 
rormllcle o hudobných nllstro 
loch, historické !akty o dlvacl· 
lách, koncertných organtza. 
clách, hudobných kolekUvoch 
popisy hudobných diel. 

Vyššie uvedenému okruhu 
záuiomcov, 1118 l ~peclallstom 
1e určon4 .,Rol!enka paml tných 
hudobných d6tumOY a udalost! 
na rok 1978". 

Al vo vydavatelstve "Soviet
skif kompoz.ltor" vychádz• bo· 

nom. Pre detský zbor a recltt!· 
tora je určená kantáta G. Plot· 
nlčenka ,.Lenlask6 yetra". Zná· 
me verše Majakovského .,Cim 
bude m? " zhudobnil skl&dater 
Tumaňan. 

V edfcll autorských zbornf
kov vychádza pre deti a mlá
dež 13 zauj!mavých titulov ples
nr a zborov: Prckvapu fúCI svet. 
PozdravuJeme ta, dei1, Lesné 
balada, Ruské obrazy, Spieva
lú pionierske polnlce. Na vý 
s tave dets kých kresieb, Obrazv 
mojol vlasti, Plesne l'ystrfn, Pr
vý september, Dotské plesne 
Presne z detsk9ch lnlevlznych 
a ro~hlasových hier, Zvon! 
zvonte k. 

skrá!lilt programy tematických 
večerov, Akolských slávnosti ap 
Zbornfk mt! dve časti: ,.Hudba 
detakfcb nlatkov a d6tum čer· 
ven6bo kaleadire" a ,.Hudba v 
plo•lenkom t6bore". Každ9 
diel obsahuje metodické rady 
Zborník te určený učltetom. kto 
rf mMu ako h udobný néstro t 
použiť len akordeón. 

Edlcla .,H4satk6" pokračufe 
vydanfm 39.-411. zvltzku, ktoré 
obsahuJO populárne det ké 
t>lesne. hry, tance, lnscen4cte 
rozprávok ur~en6 defom pred 
~kolského veku. Zbornl ky sO 
f11rebne Ilustrované, obsahuiO 
a l vera veršov, hádaniek, vU· 
pov, prfslovl a pod, 

. stavovanf zbornfkov spolupra• 
cu111 zbormnlstrl popredn9clt 
detských speváckych zborov 
ZSSR. 

Pre žiakov 1.-X. ročnlkl 
všeo bocnovzdelávaceJ školy it 
určená edlcla .. ~'koi1U roky", 
VychádzalO v net populárne 
plesne sovietskych skladatalov, 
plesne z lllmov. dlvadeln9ch 
predstaven!, z vysielania roz
hlasu a telev!zie. Vychádza uf 
36.-39. &vllzok edfcte. 

B. VAKGIC 

Pozn. red.: Dokončenie el4n
ku prinesieme v budúcom etslt 
HZ. 



IX. medzinárodný hudobný festival v Brne (27. septembra - 6. októbra 1974) 
zostavu programu, v ktorom do
minovalo naštudovanie výberu 
Tomáskových, romantizmus 
predznamenávajtlclch Eklog a 
Sukov cyklus Zlvotem a 
snem, op. 30" . . . §tl!pán pred· 
stavuje typ tvorivého umelca, 
ktory nutut.l po vonkojSom osi· 
lluJitcom efekte. nie je vtrtuó· 
zom vetkfr.h večerov, ole biís
mkom, mv'>lltelom, hlbavým 
clovekom Za kaldym klavfr
nrm "kuskom" Je plné pono· 
r ente sn do sveta aulllra, odo· 
vzdanie su mu, bez uprednost
tlovilnl,t nepochybne jedlnľčnr.J 
terhtuky Interpreta. Iba zrelý 
tlovek móžo bv( taký mudry 
a oduvzd.tny odkazu umelcov. 

Celkom odllsný výpovPdný 
umbitus prlnl11sll do Rrna Pra1-
ski modrl~a l istl s r-1iroslavum 
Venhotlom. Okrem tHlročnýrh 
Madrig.tlov od 8. J'>l arttnu, vy
ch.tdl.<tJUrH.h Jetln.tk l. ludo\ej 
polltto, tpdtldk z tra dl! lf! rP.nľ.· 
santnej hudby v modernom 

s janáčkom sme sa stratil na 
re tlvale l na koncerte brnian
skej StAtnej fllharm6ole. Au
strálsko-anglický dirigent Cher
lea Mackerras s ňou na!ltudo
val okrem "Terasa Bulbu" aj 
pOvodm\ predohru k opere JeJ 
pastorkyt1a, zvanú ,.Ziarllvost". 
Okt•nm toho Josef Suk lnterpre_ 
toval s Jemu vlastným poeti· 
v5 m u mutikantsky živým zaln· 
tercsovnnltn "1 koncert pre 
husle 11 orchester" od B. Mar· 
llnÍI a sólistkou .,Sonáty pro 
sláčiky, klavfr, dychové kvinte
to a tympány" od VAclava Do· 
b!A a bola v~borná, tempera
mentom a Istotou vládnúca kla
viristka r.1irka Pokorná. Bol to 
úctyplný hold zahraničného di
rigenti:! českeJ hudbe. Mimo
chodom - Macket·ros je lOJ od
dan9m propagátorom oJ mimo 
na~e1 vlasti 

TERI!:ZIA URSINYOVA 

* * * 
P rfsf do Brna na tradičný 

jesenný fesuval, ktorý 
sa každý rok nesie pod 

tným tematickým heslom, zna
mená vojsť do okruhu srdeč
ných a do Vf'Ci osobne zainte
resovAných lucll. Smnozrejme, 
že vllč!:le resttvaly dnes nemO
žu mat tento "takmer rodinný" 
ráz, no každému návštevnfkovl 
dobre padne, že je este mesto, 
podujatie, cyklus koncertov, 
výstav, zasadnut!, kde cftlť nie
len osobny kontakt s takmer 
každým ul'u~tnikom, ale vidiet 
l ústredntt knH'fuvskú postavu 
(bez oh ladu na Vf~ k). ktorA 
doslova hýbe resttvu om V du 
nom prfpade JO to PhDr. Rudolf 
Pel!man, CSc., generáln\· tiiJOIIl 
nik festivalu, o l. uj zostavu
vater velmi t•epre;wnto~ného 
zbornfka MUSICA BOIIEMICA 
(v minulosti vySie! pod Inými 
Ideovými heslami) , kde okrem 
programov a profilov účinku
júcich umelcov Jtl 1 nlekolko 
teoretických štúdii v ruskej, 
anglickej a nBmeckeJ mutácii. 

,v embléme - ceská hudba 

Zbornfk te suča~e progra· 
mom. teho perfektné gra. 
!lcké, výtvarné, Cotogrartcké vy_ 
bavenie na kriedovom J>aplerl 
z neho robte pomOcku a pa
mlatku. 

Desať festivalových dn! v Br
n e bolo teda tohto roku veno
vaných jubilantom Roku českej 
hudby. l\telen domáci tnlerpre
tl, ale aj zahraničné súbory a 
sólisti sl povawvall za povin
nost uviesť vo svojom progra
me diela českých majstrov. 
Dramaturgia bola obrátená sme· 
rom k 18. a 19. storočiu a pro
strednfctvom Janáčka, Nováka, 
Suka, Foerstra, Morllnll, Dobtá
~a a ďalšieh skladatcrov - aj 
k odkazu českej hudby 20. sto
rocla. Mysllm sl, le tento roč
nfk brnianskeho podujatia mo· 
hol byť velmi atraktfvny naj
ma pre zahraničných host!. 
Počuli v autentickom podan( 
celý rad zaujlmuvých kompozl
cll, ktoré Im bllžsle poodhallll 
vývoj toho, čo knižne nazýva
me "konzervatóriom EurOpy". 
Ak Ideme do zahraničia, vždy 
nás - okrem špeclflk poduja
tia - Interesuje spoznávanie 
tamoj?iiPho autorského a Inter
pretačného zAzemla. Brno dalo 
tento ciel priamo programovo 

Kolokvium 

Pat•el St~p11n. 

do svojho emblému - o myslím, 
;>;e neprehralo; do buducno~tl 
skOt· zlskalo zvýsenym záujmom 
o skutočnú križovatku stredo
europskeho l slovanského sna
žellla, akým toto mesto oddáv
na bolo a jf' ..• 

Co nils v Brne zaujalo? Bol 
to recttál bust~lu Richarda No
váka ( klav!rny sprievod Cyril 
Kllme ), ktorý so skutočným 
pochopen!m pre štýl komorné· 
ho spevu predniesol málo zná
me "Pisni'l na básni! J. W. Goet
he" od Václava Jana TomUka, 

ovákov ,.Erotlcon, op. 46", 
KFi čkove Severní noel a PfsnA 
nového Werthera od brniansko
ho skladatera j osefa Berga. 
:-.lojmi! Erotlcon bol pre mno
hých obj&venlm dlonS·zov~kého 
sveta NovákoveJ hudby, sveto, 
ktorý dalel odokryl a l pianista 
Pavel Sti!pán v ,.Sonáte er ol
ke", o ktonJj Karel Horrmelster 
napfsal: " Vedúcou náladou so 
nAty je mužný ndur - Je to 
sonéta heroická " pravom vý
zname tohto slova - a sluven
ská kaldým t6nom ••• " No Isté 
Je, že v tom to diele zaznievajú 
aj tóny pravého ,.zbojnfckeho" 
veselia - najm!! prostrednfc
tvom zvýraznenej rytmickej 
strAnky diela. Recitál Pavla 
SU!pána patril k najsllnojš!m 
zá!ltkom tých dni, ktoré som 
slrávlla v Brne. Nielen pre 

,.martlnť'tovskom" videnl zazne· 
ll ,.T~I respon!>Orlo pt'O llebdO· 
mada Sanct.t" od )ana Dismasa 
Zel enku (1679-1745) a Brd· 
tlslavčanom už známa Pragen· 
sla od Petra Ebena. r>;ajmll po· 
sledné dielo uchvátilo poslu
chAčov rovnováhou m v l> l l e n
k y (ktor á vyznieva v prusved
l:enle, 1-n ani bohatstvo, ani dl· 
hý vP.k nNiokážu zaručlt ~lo
veku !.Castle), ro r m y (štyri 
ča!.tl diela sú lnsplrované tex
tami starých alchymlsttckých 
receptur), obsadenia (o
krem sóla komorného zboru te 
vyuíltý aj bohatý lnstrumentár 
sučasných a historických ná
strojov)a koreSpondova
n 1 a so zvukovo opojnym kom· 
pozlčným snazenlm vtar.crých 
!>Učasnyr.h skladaterov, z kto· 
rých najmll tf slovanskf prlná· 
šajú do hudby Cttovu vrucnos( 
a neľalsovanost vypovede. 

Ze suc11sná generácia českých 
autorov má na čo nadvllzovat, 
dokazal opli! večer s Janličkom. 
Snáď naJgenlálnejšl český au
tor zaztwl z javiska SD v Br
ne pt•ostrednfctvom svojho o· 
parného epilógu .,Z mŕtveho 
domu". Kuriozitou je, že dielo 
po prvý raz v histórii zaznelo 
v pOvodnom finále, mo~no bez. 
útesnejšom, než je oslavný 
,.zbor o slobodienke", no rua· 
llsllckejšom - vzhladom na 
tému a prostredie, v ktorom 
sa odohrávajú prtbehy Dosta· 
jevského hrdinov. Réžiu pred
stavenia má Václav Viižnfk, or
chestrálno-vokálny aparát rozo
zvučal sýtymi farbami Václav 
Nosek. SamozreJme, Vl!žnlk bo
hato využíva technické mož
nosti moderného janáčkovho 
dlvudla - no napriek tomu je 
jeho tnstenácta vrúcnej!.la, In· 
d!vtduoltzovanejšla, menej !óty
llzovaná, než naprfklad praž
ská, v ktorej dominuje symbol, 
na úkor - aspot~ niekedy -
jedinca, rozprávajúceho pro
strednfctvom hudby svoj krutý 
osud. Tento ,,ludský" prlnclp sl 
treba cenlt v novej podobe ja 
náčkovej poslednej opery naj· 
viac. 

V r•mcl jesennfch hudobnfch festiva
lov v Brne fe tradlfne poriadané ka! du
rol!né hudobno-vedné kolokv ium a me
dzinárodnou dčasCou . Jeho porladatefml 
sd - pod vedenlm pror. Jlŕfho Vyslou
lila, CSc., ved6ceho Katedry vied o ume
nl FF U niverzity J. E. Purkyné v Brne 
- Medzln6rodnf hudobn9 featlval, spo
ntlnanA katedra v Brne, ústav te6rle a 
vedy umenia CSAV " Prahe a Umenoved
n9 Ctstav SAV v Bratislave. 

rodný", nad problémami spojenými s 
če.~l.·ou hudbou 19. storočia - či u: rde 
o jej časot'é ohrattiCeme, alebo exi.l te•tč
né predpoklady, ako 1 11ad umeleckou 
podstatott a významom českej hudby 19. 
storočia. Podnetné referáty pr111iesli 
mnoh! ďalši muzrkol6govia. Spomemne 
napr. Druskina zo Soviet skelto zvllzu, 
H. A. Brocklta~tsa, P. Ciill.·elto, ll. Crii'
sa, S. Koltlera, J. Mainktt a dal5ich z 
t-'DR, H. ff. Eggerbrecltta, C. Daltlflausa 
z NSR, českých rmiZikoi6gov a estetikou: 
M. K. Ceméflo, S. Sa/louka, R. Pečma
na, J. Fukaéa, T. Strakovl4, J. StFrtec
i.:elto a ďalšieh. Slovenská muzil.·oi6gia 
prispela 110 kolokvuan referátmi J. Kre
sánka, O. Elscltel.·a, R. Rybariča, Ľ. Ba
love} a V. Zitnej. 

Dl'la 27. septembra t r. vy
sllipll v Brne - na festtvato 
Musica Bohemia - Komorný 
orchester Státnej kapely vo 
Weimare s dtngentom Lotha
rom Seyfarthom. Na koncP.rte 
bol l minister kultúry CSR doc. 
dr. Milan Klusák, CSc., a Jeho 
námostnfk Otaknr llolan. Pro
gr am bol zostovcný z diel čes· 
kych predklastckych autorov. 
Zaujal bt'ilantne a tochntt;ky 
perfektne zahranfml Symfónia· 
ml Josefa Myslivečka, Jana Vác
lava a Franti§ka Xovera Rlch· 
tera. Decentný preJav a snaha 
o čo najadekvátnoj?ií pre)UV 
Bendovoj hudby zuUJdll u Cem
ballstu Gerharda Kaufeldta v 
Koncerte h mol pre ~embalo 
a orchester od I A Bendu. 
Flautistu Werner Tasl zahral s 
nemeckou presnosťou, mllkkym, 
čistým a štylovym v9razom 
Koncert e mol pre flautu a 
orchester od Frantilíka Bendu. 
l ked miestami sme mali pocit 
trochu strohého, razantného 
preJavu nemeckých umelcov, 
čo sa najviac prejavilo v poma. 
tých častiach, zdravy muzikant· 
sk9 entuziazmus a celková u
mcleckil výpoveď týchto Inter· 
pretov sú obdivuhodné. 

Oalšfm komorným suborom 
podobného typu, ale slovanské
ho cftenla bol Státny komorný 
súbor ArménskeJ SSR s dlrl
~entom Zare Snakllancom, kto. 
rý sme medzitým počuli l v 
Bt·atlslave. V prvej polovict br. 
nlanskeho koncertu znela opllt 
hudba star}·ch ~oskych auto· 
rov: Karla Kohuuta, Jtl'lho An 
tunfna Bendu a j osefa Mysli 
večka . Kým úvodná Symfónia 
c d lti' (K. Koh out), boli! znač 
no ovplyvnená nr.rvozltou 
pro posunutie za~latku koncer· 
tu, v Bendovom Koncerte pre 
čembalo a orchester G dur 
prejavil dirigent vefký zmysel 
a clt pre mieru orchestrálne· 
ho sprievodu čembalo, na kto· 
rom hrala sólov9 part Alde 
Saaki(ancov6. V Slnlonll Es dur 
od Myslivečka sme zase mohli 
porovnáva( toto dielo s Inter
pretáciou Státnej kapely z Wei-

maru. Arménl>kemu súboru viac 
konvenovali pomalé, lyrlck6 
partie, ktoré ~lonovta súboru l 
zahrali kultivovane, s cttllvos· 
tou pre melodické obltlky. Do· 
mlnantu tvorilo vystúpenie mia· 
dého sovietskeho huslistu, O()o 

sltera ll ceny z tohtoročnej 
Cajkovského súta1.e v Moskvt 
- Rubena Araaunana, ktorf 
SVOJim fasctnujuclm prej8VOIII 
vytvoril atmo"réru natlfttta, 
vyustujucu v búrlivý itplauz. 
Plnstlčnosf kuuhlŕ.ny, tmy~el 
pre spevno:.r l technická zdat· 
nosf hráča, vitalita, mtestltml 
111. dravosť st\ hlavnými devfz.t· 
mt tejto vych&dzujúccJ hvtezdy 
!iavtetskcho hu lového umP.tua. 
DOkazom toho boli Jeho ume· 
lccké kreácie v Arll pre hu>lll 
8 slličikový o rc hester od G G. 
Gahnina a v Concertine pre 
hu:.ie 8 siM~Ik\ op 14, č. l 
od V. J. Sobolina. Orchc~ter 
sa zaskvel tHtjmn v Preludtu 1 
scherze od O. Sostakoviča, kto
ré zahral so zdrav~m muzt· 
kanlským elánom a perfektným 
technickým prejavom. 

Velkým zážitkom bolo 1 n6v. 
števo LltomyS!e, kdo - ' !'Oli 
košnom divadielku z 18 toro
čia - zuwt>ltt c;pevohril Opi' 

Charles Macl.·erras. 

ra bohemlca de camlno a ca· 
montarlls lurlde aedtíicato, reu 
pugna Inter patren ramtltHs et 
murarios" od barokového m ()o 

ravského kantora a skladdtcra 
Karla Loosa. Vr.lkl1 zásluhu na 
tíspesnom Olivem tohto dtela 
majú Pražskí madrtgalisll s di· 
rlgentom Miroslavom Venho· 
dum, ktor9 vtedol pred5taven1a 
v súlade s dobovou praxou -
od čembala vurmt cttllvll mu· 
zlkantská dušu umeleckého ve· 
dúceho dirigenta l realizátora 
desiato~ diel hudobnej mmu· 
!osu - M. Venhodu - opli! 
dokázala vzácny zmysel pre 
mieru, estetický vkus a nu.tt ... 
vanie detailov. O vkusn6 re· 
žtjné stvárnenie sa zaslúill lna. 
Josef Platz, výtvarnú spotupra· 
eu mala arch. j aroslava Mr•· 
zová, sólistami ball M. Jirglo''• 
J. Tománek, V. Dolezal, V. Vl· 
nlcký a hudobné nc~studovame 
reallzovall členovto komornej 
skupiny Pražských madrlgalis· 
tov. Podobných diel hudobnej 
minulosti sú dostatky - nielen 
v Cechách, ale l na Slovensku. 
Ch9ba však osobnost, ktora by 
Ich znovu oživila a vrátila pred 
tváre poslucháča. 

E. CARSKA 

Kolokvium je pevnou sríčasfou '{esli
valu a jeho temaW.-a t'yclrádza zo za
merania samotného podujatia, ktor 6 je 
pn~ ne temat icl.·y specializouané. Toh to
ročný IX. ročmk fes/it•altt bol - v rám
ci Roku česi.'!!} lwdby - venovaný vý
lučne če.~kej lwclbe. a tak aj téma ko
lol.·t•ta, ktoré bolo 30. septembra - 2. 
ol.·t6bra t. r., :nelo: .,Ceská hudba. Prob
lémll a metódy hudobnej hist oriografi e". 
Tematika bola ro::delertá v podstate na 
tri okruhy: llistoriografické refle:r/e čes 
kej lwdby v diele zakladajtícich esob
nostl českej a európskej hudobnej vedy, 
aktuálne problémy hudobnej historiogra
fie národných kult«ír, ako aj predmet 
4 metódy ltudobnej historiografie. 

V centre pozomosti boli referáty ' 
obecnou problemalikou a aj zá!'ereč•rá 
diskttsla smerot•ala 1.· dvom tístred11ým 
ltimam: k otázl.·e periodizácie dejín lwd
by, ktorá bola do.~f protikladrte nasto
lená vo viacerých príspevkoch a k prob
lematike hudobnélto myslenia, kde ra 
muzikológovia i ro-zdielnych názorov 
zhodli 11 t om, ze hudobná veda má pri 
r ie!enl tohto problému e§te velké re
zuvy v náväznos t i na psychológiu. 

rem muzrkológov socialistických krajín 
bola zastúpená i muzikológia západnej 
Európy, ale výlučne progreslvne orlen
tovanriml vedcami, čím bola danó moz
nost otvorenej konfrontácie určitých 
metodologrckých a Ideologických dife
rencií. Z11lášt treba vyzdvilmtlf, fe opro
ti predcltádzajrícemu icololwiu získalo 110 

válte marxistické slovo teórie. Práve zá
padonemeckí muzikológ,auia .w museli 

vážne zam1JSlief 110d Ideologickými otdz. 
komi a marxlstickotr argumentáciou 

J. Vusloui.il sa v ob§1rnom úvodnom 
referáte ,.Ceská ttórodná hudba" zamý!
f•l nad obsahom p_ojmou "Ceskfl' • Hn!1 .. 

Keby sme chceli sumar lzovaf výsled
ky kolokvia, prínosom by bolo ::ísteruc, 
ze obo:mómilo zahraničných tíčastníkov 
.t exrste11ciou vysokej európskej úrovne 
českej muztkológie minulýclt desa(ročí, 
ako }tt reprezen tovali Otakar llost mský, 
Zd4nek Nejedlý a Vladimír Helf.ert. Ok .. 

Záverečná diskusia k problému 11udob
•tého myslenia antlcrpovala budtíce l:o· 
lokvium, ktorého predmetom by malo 
'lyf 1wdobn6 dielo. ako teoretický a f•· 
lo::.o{ický základ 11odrwtenla .~ríAa.l•tej 

hudby - v náviiznostl na t.estwal sučas· 
nttJ Mldbu. l'.. iliNi 



ZDENKO NOVACEK 

Spomienky 
na F. Babuška 

Mole lntenzlvnejšie styky ao 
skladatefom Františkom 

Babuikom sa začali v r. 19!11, 
kedy aa mi skladatef viackrát 
uerll so svoJimi kompozll!n9ml 
plánmi. Nlekofkokrát sme sa 
s tretli v teho vledallom byte. 
Babušek sa potrebo,val nieko
mu prlatefsky ,.vyspovedať", 
hfadal historika, klort by hlb· 
Ile prenikol do teho skladatef· 
akej cesty a pravdepodobne i 
retušoval niektoré mylné názO· 
ry, ktoré sa o ňom šlrlll. V nie· 
kolkohodlnov9ch rozhovoroch 
aa vracal k ,.obúlosttvtm" oth· 
kam - napriklad, či dobre po
zná slovenskú fudovú pleseň a 
vie fu umelecky št9lovo rozvi· 
jať, alebo fu len iUyllzuje, ďa· 
let k oUizkam čo ho naučil fo· 
aef Suk v Prahe i k problémom, 
ako 18 z orchestrálneho hrál!a 
atal rozhfadeným a pohotovým 
dirigentom. Pri jednom z t9ch· 
to alratnud sme rozprávali o 
slovenskej poézii, ktorá by sa 
mohla zhudobniť. Babuiek pre· 
tull dutem o báseň, ktorá by 
vyzdvihovala poziUvnu koncep· 
clu života, ale súčasne odsu· 
dzovala vojnu a iné brutality 
!Ivota. On, nesmierne jemný, 
mieataml al! decentne plach9 
l!lovek vyslovoYal svoje pred· 
Ilavy 1 takým citom, ako ke· 
by hovoril o naflemnetlei lyrl· 
ke ! Ivota. Pre teho natural bo· 
lo prfznal!né, že at o natdra· 
matlcketlfch záležllosllacb v i l· 
YOte a " ument hovoril s akou· 
al nodenou zdrlanll•osťou. 
tlovek mohol mať obavy, ako 
11 poradi tento 1kladatef 1 dra
mattckfm teztom. Odporúčal 

Dvadsať rokov 
SLOVENSKÉHO 
HUDOBNÉHO 
FONDU 

(Pokraeovanla s 1. str. ) 
bezpla tn4 v9roba matel·l4lov, 
re,p. rozmnožovanie, čl opis 
partltftry, vyhotovenie orchea· 
tr41oych a zborových hlasov. 
klavfrnych výťahov atd . 

Významné miesto v illnnostl 
SHF prls11lcha starostUvostl o 
mladých tvorlv9ch umelcov. 
ktorl potrebuJO pomoc 1 usmer· 
nen la. Okrem ltl-pendll a tvorl
v9ch objedn4vok pre mlad9ch 
skladaterov organizu je SHF v9· 
znamné podujatia, ako atl pra· 
vldelné prehlladky mlad9ch 
koncertných umelcov a semln4-
re mlad9ch muzlkológov. Tletc 
podufatia sa stall užltočn9ml 
fórami prezentácia mladých ta· 
lentov a správnou formou Ich 
aktivizácie. Vyvfja sa velké Osi· 
Ile, aby výsledky tvorlve t prá· 
ce slovenských hudobných 
umelcov sa eo na !širšie spol o· 
čensky uplatnili v domácom J 
iahranlčnom hudobnom !Ivota 
Vyu!fvame na to rozmanité 
spOsoby a prostriedky - ok· 
rem už -;nomlnan9ch foriem 
vydá va!lle a rozširu ieme rOzne 

(1905-19541 

som mu vtedy báse ii Vilia ma 
Turčánybo, na ktorú ue11kor ua · 
plsal kantátu Pieseň života. 
N a jeseň r. 1951 mi rozprával 

Babuilek, ako pokračuje 
práca na kompozlcli a v pos· 
ledn~cb dňoch decembra mal 
už celú skladbu naplsanú. Ne
bolo jeho zvykom robiť si vo· 
pred reklamu a chváliť to, čo 
neodznelo ,.na!lvo" počas kDil· 
certu. Preto nad novou parlilú· 
rou Iba vysvetloval niektoré 
detaily a komentoval leb. Vždy 
vJak s nápadnou zdržanlivos· 
ťou, ktorá kontrastovala s dra· 
mallčnosťou hudby, vyplnafú· 
cou sa v teJto kantáte k silno 
pa tetickým vrcholom. Zvlált sa 
zastavil nad miestom, kde zna
menite pou:lil biele nástroje a 
so zvlUtnym zaujallm rozprá
val o partiách, v ktor9cb vy· 
stopoval do popredia ženský 
zbor. Na stretnuti som sa 
uznanlivo vyslovil o druhej čas· 
ti. Babulek sa vrátil k tetto 
hudbe a pokúsil sa o akúsi ča· 
sovú chronolóJ~Iu, v ktorej by 
dokázal, žo korene te jto časti 
id6 a:Z k Sokovi. Neubránil som 
sa malej pripomienka, ze nie· 
ktorým kritikom bude pravde· 
podobne vadiť hudobná ilustra. 
llvnosť niektor9ch miest. I na 
lo mal svoju teóriu. Hovoril, 
že prfsne yychlídza z obsahu 
textu a v hudbe hfadá ekviva
lent k tomu, čo vyjadruje bá· 
soň . Keď poi!ul 23. mája 1952 
kantA tu P le se ň ž l v ot a, ne· 
mohol sa zbaviť nesmierneho 
vzruiienia. Hovoril po koncerte 
v ak9chsl skratkách - raz o 
tel, raz o ooel časti . Priatelia 

propagačné a odborné materiá· 
ly. Hlavným článkom v propa· 
gácll sllčasnet tvorby je Hu· 
dobné lnCormačné stredisko za. 
ložené v r. 1964. Hudobné In· 
formačné stredisko dokumentu. 
te tvorlvt1 etnnosť slovenských 
hudobn9ch umelcov a vedcov 
t~m. že sllstreduje notový ma· 
tertál a hudobné záznamy, pub· 
llkácle a tlačové ohlasy, plat· 
ne, nahrávky, usporadllva prs
hrávky novet tvorby pre dra· 
maturgov a umeleckých vedtl· 
clch hudobn9ch teUes, pre no
vlnárov l zahranlen9ch hosU 11 
v r ámci s vojho členstva AIBM 
(Medzinárodná asociácia hu
dobných knlžnfc ) pripravuje 
materiály pre v9menu s podob· 
ný.ml pracoviskami v zahranUll. 
O. 1. HIS vydáva bulletin Sla· 
vensk4 hudba v Styroch tazyko· 
vých mut4cl4ch, profily skla· 
datefov a pod. 

Prostrednfctvom informačné· 
ho strediska, ktoré te členom 
skupiny lnformačn9ch stredfsk 
Medztn4rodnet asociácie hudob· 
n9ch knlžntc, zabezp!K!ute sa at 
výmena lnľormácil o súčasnet 
hudobneJ tvorbe zahraničných 
partnerov. V Klube skladateiov 
organizuje SHF pravidelné pre· 
hrávky a besedy nielen o do
máceJ, ale a J o zahranične• 
tvorbe. Pre tieto účely md. l 
technicky dokonale vybavené 
prehrávacla 11tt1dio. 

Slovensk9 hudobn9 fond ok· 
rem spom!naných IHnnosU po· 

cftlll !o Babu!lkoy skladalcf· 
s k9 talent prehovoril s ne· 
s miornuu intenzitou, že sklada 
tel tu odokryl schopnost i dra 
malické, ktoré nw predl ~m vla 
ceri hudobníci odopierali. 

Takmer para lelue 1111 oúlí tol 
l du druhe1 skladby, klu 

re i vz111 k som mohol s ledOVitl 
od sa m ~ch z11čiatkov. Na ltlsflil 
r. 1951 ~a zveril oria terum. ži' 
chce naptsa t dielo ktoré b~ hu 
lo modernou apnteózuu n lltU 
da. Toto zelanle .~;rojnul vychá 
dzu lo z na lvnútu rnc llll ch 11rl 
l:i n u oobulu nijakou dubuvuu 
módou v etape, kedy sa llllla lo 
viac symfomck~ch básnl. Ballu· 
liek v tom čase čltal lllera l6 
ru. ktoré hudont i la SNP. a le / 
rlizne novely o hrd instve s'u 
veoské ho oäruda. lebo utrpe 
nl. o vypálených dedinách a 
pod Pri jednom stre tnuti ma 
požiadal, a by som mu urobil 
vvchodiskov6 projlramovú skl · 
eu, ktoré by bola vodflkom k 
plá novaneJ svm ronlckol básni 
l\1yRicl som sí, že potrebuJe len 
ak íísl úst rednú Ideu. rorm11lo· 
vanú v niekofkých riadkoch 
Alo Bobuliek žiada l podrobnej· 
IH program. Preto smn vytvoril 
koncepciu tak, ako som iu no· 
skôr publikoval v knihe Súčas 
ná slovenská hudobná tvorba 
Sklada terovi vyhovovala . hoci 
som ho viackrá t upozorilova l. 
aby JlrOjlramový podklad NYI11 

ľo nickoi básne B u ď s l á v a 
n á rod ul to ktore j hovorime l 
nechápal ako delailo6 vodftko 
pre hudobnú formu. ale iba 
aku niuéo, i!o treba vofne hu 
dobne prellmutif. Skladatef ma 
putom častejši e informoval o 
práci 11 v prv~cb diíoch tanuli 
ro 1952 ma puzval - spolu ~ 
manželkou - do svojho bytu 
aby ml skladbu prehral. Sy m 
t onickú báseň Buď s láva náro 
dul sme počuli potom na te· 
seň r. 1952 na jednom z fi thar· 
mooick9ch koncertov. Ani te· 
raz Babuilek podrobne neko
mentoval detaily skladby, ale 
s kôr hlavné melodické piliere 
a niektoré zaujlmavosli v hor· 
m6nil. Realista F. Babuilok tu 
azda d prfliš de tailne pre bás· 
ňoval v hudbe vlletky úseky ll· 
!erárne j predlohy a prlehrš tlm 
rozdával zo svoje! melodickeJ 
invencie. Hoci sa skladba ne· 
sie v iitýlových Intenciách vr· 
cholného romantizmu, predsa 
tu vldhn novosť hlavne v he ro
lcko·hymnick9ch par tiá ch. Nic· 
kofko mesiacov pred smrfou 
ml rozprával Babuiiek, f a cftll 
lf1to skladbu ako nevyhnutné 
dovfllenie niektor~ch svojich 
problílmov. 
Niokofko mesiacov pred s mr· 

ťou, keif sa vrátil z llei!e· 
nla oa Sliači, zveril sa ml s 
ďa l !lfmi skladatefsk9mi plánmi 
Netajil sa, že zo starllej tvorbv 
sl najviac váži Klavfrny k•n· 
ceri d mol a nlekofko diel 7 

mladosti. Keby mu osud doprial 
dlbll( :livol, bol by napfsal Kon· 
cert pre husle pre Aladára Mti· 
žlho a Variácie pre orchestl!r 
o ktorých rozm91ífal v posled· 
net etape svojho krátkeho 21· 
v ota. 

máha skladateiom, muzlkoló· 
gom a koncertným umelcom l 
pri riešeni sociálnych problé· 
mov, v reki'eačnel s taros tlivos· 
U a Iných oblastiach. jednou 
z naJpodstatneJšlch činnosti te 
u~ spomlnané roz!llrovanlo e 
rozmnožovanie notového mate· 
rl4lu. ObJem a ftroveň tejto prá· 
ce, ktor4 sa robi väčšinou vo 
vlastnet r él!ll a doteraz, žlaf. 
v zastaralých podmienkach, se 
vyrovna. pomerne velkému hu· 
dobnému vydavatefstvu. 

Dvadsať rokov pr4ce SHF po· 
skytuje dostatočne velké množ. 
stvo dokladov preto, aby sa 
overila dčl nnosf systému ma
tor14lneho stimulovania a pod· 
nocovanla tvorby, ktor9 v roku 
1954 začal fungovat. Ukázalo 
sa, !e Ide o ucelenťi s11stavu. 
ze bezpe!lu tl1cu tvorivých umel· 
cov tak, aby sa mohli bez ma· 
terlálnych ťažkosti venova( 
tvorba umelecky v9znamne1 a 
spoločensky angažovane!. abv 
sa výsledky Ich práce mohli čo 
najrýchlejšie a najefektrvnetš te 
uplatnlt v domácom l zahra 
nli!nom hudobnom živote. Mo:! 
no preto smelo poveda!. že 
btlrllvý rozvoj slovens kého hu· 
dobného umenia, ktoré tba v 
podmienkach soclallstlckéhc 
štátu dosiahlo vo všetkých ob· 
lasttach droveň, 1e podmlenen9 
priaznivými podmienkami, kto· 
ré sor1Hllstlck9 štát prostred· 
n!rlvom našej organizácie vy. 
tváru. - s-

l 

Dotcrajšf riaditelia SHF: 
Ing. jftllus L o l ľla n 
dr. jozef S a m k o 

Ján ll eder a 
Alo tz S t u š k a 

Slooen.~t.·(l komo,.~ 
ný orclteRte,. 1 
wncleckým uedtí · 
cun Bohdanom 
Warchalom zahral 
11a slatmost nom 
otvore•ti BHS Par 
tltu pre 12 sláči · 
kov,jch nást,.ojou, 
op 43 od Dezuiera 
Kardola a Swtu 
pre slúčtkouý o,.. 
chester č. 1 od 
Leoša Janáčka. 

Vynikajúci : ápa" 
donemecký čem" 
baltsta Karl Rtch
ter predmesol 11a 
sólovom ,.ectttlle 
6 X. t . r . výber % 

Bachouýclt partit a 
Talianski/ kc11cert 
F dur. 

Claude MolétJat 
vystúpil na kon" 
certe Komorného 
orchestra Jeana 
Francoisa Paillar· 
da. 

Spanielsky lta,./ista 
Nicanor Zallaleta 
mal recttdl 8. X 
t . r. u kottcertnej 
sieni CsR. 

SteHnu komorný 
6úbo,. Mménskej 
SSR ,, dldge11tom 
Zare Saakiancom. 

Doterajší predsedovia 
dr. Ján F 1 še r 

výboru SHF: 

Michal V l l e c 
dr. Ladislav B u rl a s 

Andrej O č en á š 
Pavol Ba g l n 

· Pravidelné podujatia s organizačnou spoluúčasťou 
SHF: 

Bratislavs ké hudobné slávnosti 
Festival populllrnel ptesnP Bratis lavská 19ra 
Prehliadka mlad9ch koncertných umelcov v Trenč. Tepllclacli 
semináre mladých hudobných kritikov a publicis tov v MorAva· 
noch 
Festival vokálnej tvorby v Jihlave 
Spevácka st1taž M. Schneidra-Trnavského 
Spevácka súťa:! A. Dvoi'áka v Karlov9ch Varoch 

Hudobné informačné stredisko SHF 
Zalof ené: v r . 1964 
Stav ln formačn9ch fondov: fonotéka - 510, diskotéka slovenske! 

' hudby - 105, diskotéka zahraničnej hudby - 141, pr!ručn1 
archfv partltftr - 299, prrruená knižnica - 200. 

F.dlčný úsek: od roku 1969 do r. 1974 bolo vydan9ch 12 čfsel 
bulletinu pre zahraničie .,Slovenská hudba", bolo vydaných 
16 profilov skladate rov. propagačné materlálv sa rozosle la lll 
asi do 50 štátov sveta na 4000 adries, Informácio pre dom4· 
ctch záuJemcov podáva HIS prostrednlctvom pravlde lnet rub· 
rlky .,HIS Informuje" v bulletine Slovkoncertu a v časopise 
Hudobný život. 

Rozmnol!ovila a požičovifa: Ol'Chestrálne materiály - 40, parti
túry - 104, zbory - 103, komorná hudba Inštrumentálna -
314, komorná hudba vok4lna - 109, klavfrne v9ťahy - 48, 
knihy - 50. 

Prehrd.vky IJIS, pracovné strPtnutla, besedy, diskusie s(! v pro· 
stredf Klubu skladatelov, ktorý - podobne ako dalšie reprezen
tačné priestory SHF - je vybaven9 reprod ukeným zarladenlm, 
centrťllne ovládaným z l'ežljne t miestnosti. 

Pr1pravll1: pracovnlcl HlS 



Etnomuzikologickj . , 
semtnar 

V dňoch 23.-27. septembra t. r bol v Krp čo e1 
- Polianka v lzkych Tatrách už V. etnomuzikologick~ 
11eminár spojený so zasad8nlm štúdijnej skupiny syste· 
maUzácle fudovej hudby I FMC. Podobne ako v pred· 
chádzaJuclch ročn!koch l tentokrát Išlo o seminár mo 
n otematlcký, v najšlrllom slova zmysle. Ostrednou témou 
boli problémy metOd etnomuzl kologlckej analýzy. Rare 
•áty. ktoré na seminá re odzneli, však reprezentovali. 
vefml slrOhl pa letu prlstupov k tejto téme. Bolo v niCh 
n Araz p1·oblomatické nájs! spoločného menovatele ok 
rem samotného pt·edmetu skumania. Semlnáľ bol raz 
vrhnutý do plallch tematických celkov, z ktorých prvý 
bol venovaný pľoblematlke v eobecnej analýzy a ostatné 
'a venovali etnomuz1kologlckým otázkam. 

Obsiahly historický ť1vod L. Burlasa podal globálny 
pohfad na po&tavenle a vfvoJ analýzy v eurOpskeJ mu
z ikológii posledných storoči, pričom autor v druheJ 
časti referátu poukázal natm:l na tesnú splltost analy
tického skúmania s teóriou odrazu, teóriou lnformacte. 
psychol6glou, antropológiou, filozofiou a osta tnými spo 
lačenskýml vedami. Pozoruhodným rercrátom vo forme 
téz sa účastnlkom seminára predstavil J. Fukač, ktorý 
upoz01-ut1 na nutnos( diferenciácie termfnov, pojmov a 
s(Jdov v rôznych druhoch analýz a na spätosť rozvoja 
Analýzy s pohybom vo filozofii a v empirických vedách. 
Podobným metodologickým problémom sa venoval l M. 
Adamčiak vo svojom príspevku o terminologických a 
metodologických slabinách 1 perspektfvach sémLottckeJ 
tnalýzy. Roman Berger, ktOI'Ý demonštroval možno~tl 
analýzy, ako skúmania transformáclf elementárnych 
prvkov hudobných diel, pou kázal predovšetkým na sys 
témový pt·fstup k hudobnému dielu, v rámci ktorého 
nestacf Jon vymenovanie prvkov a definovanie relácii 
medZI nimi. ale prlnclp systómovej analýzy spočfva v 
odhelenf pod!>taty, pôvodu. podobnosti .a kontrastnostt 
s tavebných prvkov. V referáte A. Czekanowskej ( PI:R l 
v ystupll do popredia záujem o tllerarchiu kvantitatlv
nych metOd a Ich zladenie s metódami hodnotiacimi v 
k ontexte s postavenfm skúman~ch prvkov a parametrov 
daného diela. Ako zaujfmavý. 1 ked miestami dlskuto 
b llný, vyznel refei'At L. Blelawského ( Pt:R), v ktorom 
autor demonštrova ~ svoj projekt vytvorenia jednotnf'l 
čal>oveJ osi, na ktoreJ možno skúma( relácie tak I'Yl 
mtcké, ako 1 výškové, čl dynamické. t'>alšlo referáty 
boli orientované na problémy entomuzlkologlckej ana 
lýzy. Po úvodnom prchfade stup1'1ov a vývojových ten 
dencíf etnomuzikologlckej .analýzy A. Elscbekovej, od 
znel rad referátov, z ktorých vyslClpll do popredia zá 
ujmu [l v diskusii) rcrorát O. Stockmannovel l NDR l so 
sympatickým pi'Ojektom generalfvneho prfstupu k ústnA 
tradovancj hudbe. Problematike použitia matematických 
metOd a samočinných po,tltačov v hudobnej analýze sa 
venovalo ntokofko rererl tov r:. Chalupka vo svojom 
prlspevku podal prehlad dote1'a1slcho stavu bádania 
V. Ho~onký predostrel projekt kotalo~1začne) analýzy 
vo formo vyrerp<~vajúceho rormllhzovuneho pop1su, ktot•ý 
hol urast•llkom !>emtnéra svmpoti! ký 11<1jmll svojou sna· 
h ou po prerlznom VY Olf'dzenl opcrallvnych pojmov a 
problému C. Ballov6 a D. Holý predn1esh &VOJU analyzu 
v1at erfth var1ant balady Vyletel vták v konlrontácll 
s JCl anaiS·zou pro trednlc tvom trad lčnýrh metód. ·a 
tradu'nej bázP.. avsak ~o zretcfným zamerom o pok1ol 
mozno vyCerpévaJúco r te cme, v zneli r elerátv N. 1. 
Bal! in ke j [ZSSR l o casovýrh PI'OporUá! h fud,Jvýrh 
p1c!>nl. r:. Galku na tfomu skumania var1ant podfn incf 
p1tovl'lho katalógu, Vettorlovo a Gelnárovo rlesen1r fo1· 
mových vztahov na bázo I'Oiácll melosu a rytmu, a spo 
rlflcký problém l'íadkového ohranlčetlla v refe1·áte H. 
Braun• ( SR) pri skumani vztahov hudby a slovu 
::.votraznym t•eferátom sa iJre.:entoval A. Schneider l SR J 

e~kurzom do etymologickej problematikv nlclo.ofkých 
term!nov na oznať'enie hudobných ndsli'O)ov. 

Us(aclltilý, prísny, discrpluro
t•aný. vcllt:ý lludobr1ý architek
toník - dmgcnt Jevgenij Mra· 
t•msklj. 

14e~l.:á frlharmóma ·' dirigentom Vac
'avom Neumcmnom predvredla vyso 
bi .~koltl orcllest rálnello ume ma. V 
'>vorllkOI'Om Koncerte pre celo a or
~llester Ir mol, op. 104 .,polwícrnlt:o
vala Arrgelrca Mayová z NSR. 

Snfmka: CSTI< 

·OBRAZOM 

Pri vi.etkr) mnohotvárnosti analytických metOd bolo 
mowé po ukoncenf rozhšlt dve základne tendencie v 
suca:.nom stredoourOpskom etnomuz1kologickom analy 
liekom bádani: na jedneJ strane je to záuJem o vytvo 
re111e (l ked predbežne nejednotnej) systematizácie, po 
mocou tradičných 1 novSfch metOd. na druheJ storane 
- orientácia na problematiku analýzy elementárnych 
Jednotiek a hudobných parametrov vôbec. Pojflkom se
m tnáru bola tendencia po vycerpávaJ6com popise a vo
l anie po zretelne definovaných operattvnych pojmoch 
a termlnoch hudobnej analýzy. 

M. ADAMCIAK 

fritz Rieger a Vladimir Spit•akov spo
'upracovali so Slovem;kou filharm6· 
•ziou na koncerte dňa ll. X. t. r . 

S. 1/aljaJ.·ot•ó a P. Dvorský úči11knvalr 
11 rrovonastudot'anom Fideltovi (pre
'11léra v opere SND dňa 6. X. t. r.) 
'lko Marc:elina a Jaquino. 

Snlmka: J. Vavro • 

K oslavám SNP 
Z hudobn9ch akcii, uspot•la

daných v Plzni k oslavám SNP 
zvláäť sline zauJali svojou clto· 
vou a umeleckou bezprostred
nosťou dva komorné večery. Na 
prvom z nich počuli posluchá 
čl pásmo hudby a poézie In 
terpretované E. Krlstfnovou a 
JC. Havlfkovou. Bohatstvo ver
§ov M. R4zusa - zo star cl ge 
nerácle, L. Novomeského 8 M 
Válka, ako reprezentantov sťí 
časnej slovenskeJ poézie, spolu 
1 dal~fml básnikmi. očarilo svo
jou spevnosťou a dramatlčnos· 
tou. E. Krlstlnová tlmočila tle
t o verse v komornom ladenf 
a mllkkým tvárnym hlasom, bez 
te~~trálnych akcentov. '!udobn(o 
vety zo Surhoi1ove1 Baladicke j 
tuttJ v podani KlérJ Havlfko 
nl dokreslovall vefml pôsobi 
vo nálady, evokované básnlc· * ~-. Obe vmelkyn 

spoJili svoJe sily al na d ver 
večera (ll. septembra t. r.) v 
cykle SuchQI)ových Kootempl6 
cll ,re klavlr a recit6ciu. 

Druhý večer bol dňa 16. sep 
tembra t. r. Na programe bola 
súčasná slovenská hudba. Pted 
očami poslucháčov predostrel 
neobyčajne plastický obraz v9· 
vola slovenskeJ národnet hud· 
by od polovice 19. storočia a1 
po dnešok dr. Zdenko Nov6ček. 
CSc .. ktorý svoJ referát uzavrel 
výstižnou charakteristikou diel. 
ktoré sl vzáplltl vypočulo obe· 
censtvo. 

Slovenská hudba bola repre 
zentovaná menami troch vý 
znamných skladatefsk~ch osob 
nosti: E. Suchoiia, A. Moyzesa 
a J. Zimmera. Zo Zlmmerovel 
tvorby uviedol plzensk9 klavl 
ri ta A. Bretcha suitu Ta try, do 
ktorej §l96t!Ch časti &u vlo:lené 

skladatelove dojmy z putova· 
uta po krásnel slovenske! pri· 
rode. Spontánna BreJchova hu 
dobnost a v ysoká technická 
erudovanosť viedli Interpreta al 
cez n• fažšle (JskaJia technicky 
náročného skladaterovho zá 
znamu. Z tvorby A. Moyzesa 
zaznela krásna Poelick6 suita 
pre husle 8 klavfr z r. 1940 
dielo radostneJ, Jasnel nálady 
zvukovo dobre vyvážené. Hus 
llsta M. Macb6ček a klavirista 
1. Duras venovali štťídlu suity 
vefkťí starostlivost a zvláš( pO· 
soblvo Im vyšil kantllénové plo 
chy. Iba dynamické kontrasty 
- najmä v hlase huslf - bol! 
málo výr azné (na(mll v stred 
ných troch vetách ]. Vrchololl' 
večera bolo vystúpenie Kláry 
Havlfkovej, ktorá potvrdila po 
vest jedinečneJ Interpretky kla 
vlrneho diela E. Suchoňa. U' 
v troch častiach výrazovo l 
technicky zložll {•ch Metamorf61 

tejto h lbokeJ spovedi umel 
ca a človeka - zdlarllo 181 

umenie, oslnuJúce v prstove 
technike, tvárne v komblnácll 
zvukov9ch va lérov. perCektné v 
rytme. spevné v melodických 
frázach a ťísporné v práci s 
pedálom. Umelkyňa má zmysel 
pro stavbu velk9ch plOch l pre 
kresbu detailu. tel výpoveď o 
Interpretovanom diele je pre· 
svedčlvá. pravdivá. Ako novtn 
ka pre Plzeň zaznela Iskrivá 
Such011ova Toccata a dramatic
ky akcentovaný Tanec z cyklu 
Kaleidoskop. Večer sťlčasnel 
slovenskeJ komorneJ hudby pri
spel výbornou (!rovňou nielen 
k hlbšiemu poznaniu slovenske! 
hudobno! tvorby, a1e splnil do· 
konalo a( kultťirno-polltlck~ 
poslanie. KraJská organizácia 
Zvllzu českých skladatefov e 
koncr.rtných umelcov v Plznt 1 

mieni al naďaleJ systematiCk\ 
nropagovot slovenskú hudbu ~ 

tápadočeskel oblasti a prispie' 
tak k ešte užšeJ spätosti oboct 
tmttských hudobných kultúr. 

ANTONIN SPBLDA 

TVORBA 
A l e x a n d e r r-1 o y z o " 

VATRY NA IIORACH - 1)111-

fonická suita. op. 71 

Dozricvanill kompoz1i:ncho 
majstrovstva narodného umelca 
A. Moyzesa !:uraz vmc vyné a 
na povrch ulektoro 1nho typu~ 
ké č rfy a skl ony, napr1k lnd 
prlsne ret~pektovanlo st11veb 
nych zákonllostl noprugramo-
vej hudby, /:Istotu a zrozunu
tefnost rormových llnlf, rozváf.
nollt a úspornost v práci s hu 
obným materiá lom, schopnost 

111melit ho do pevnych celknv 
a plynulych priebehov maJ
strovským vyu.tlvanfm techniky 
variovania a rozvljania základ
ných prvkov. jeho symfonická 
rei! nezacbádza v posledných 
sk ladbl\ch (spomínanej suite, a 
fe u2 aj v Partlle na poctu 
r.tajatra Pavla J do prllillnej sub. 
joktlvizácle, nckompllkujo hu
dobný proce11, naopak - zra· 
ternou i nvenciou a jej lapid ár-
nym sprac:ovanfm udrluje záu· 
je m meneJ sJ<úseného a rozhla· 
don6ho konzumenta. Na druhe j 
strane uniká suchému objekti· 
wlzmu, ktorý s prfklonom ku 
klasicky Jasným rlelenlam a 
Atandar dným formuláciám pre
niká často ako odlvý akade
mizmus. Tomu bráni swležost 
lnvonclo, nápaditosť detailov a 
ľaflsknwast ce lkov, ktorá zais
tuje poslu cháčovi zážitok kul · 
mlnácie, vywrcholeo ia, ce lkoveJ 
poin ty. 

" Vatry na horách " sil klad· 
bou napfsanou k 30. v9roči u 
SNP, ale mlmohudobné In pi
rlicie a motivácia nezafazu jú 
dielo na tu ralizmaml. 1\foyzcs 
vy jadruje mylllenku odboja cez 
archetyp slowenskej odbojnol>tt, 
odvahy a nepoddajnostl - jíi
nolfkovskú tradlclu. Napriklad 
- nástup do boja, hromadcnio 
hnevu národa rle l ako l tyllzo· 
vaný verbunk, časti vyjadru• 
júcej samotný drtlwý mechaniz
mus vojny dáva ná:~:ov " 1\tor 
hol " Nie je to vllak pozlcia fol
kl6rna. Moyzes dokíife moder
nou rečou vyjadril l typ icky 
slowenskú atmosferu bez toho, 
aby staval na folkl6ruych mo
deloch. 

Vo " Vatráchu nachádlame 
opät typický moyzesovský mo· 
notamatlzmus, vychádzaDte z 
niekolkých základoých i nlerva. 
lových buniek pri formulovant 
nnjrozllčnej Ich nálad a tfruk 
t6r. Nic sice lak lapidárno ako 
v Partlta, ale dosta točne zro
zumltefne vyrastajťí z myilflen
kowých zárodkow Pr o l 6 8 u l I. 
l:ast'( rozsiahle plochy dal~1 c h 
casti. z intervalovóho hladiska 
ho charakterizuJe malá tercia 
v rrlznych kombináciách s tis
tou kvarfuu. Mater iá l Prologu 
v puvodnoj li trukttlre, no výra
zovo posunu1ý do monumente· 
lily, uzuiera potom celý cyk
l us - akoby už v zárodku 
spruodllv6ho boja bolo koneč · 
né 9ftazstvo. 

Cast ll . - .. 11 or a v o l á u, 
spúla ubrazv bolowých. zl ovesl · 
ných ranrér s buJarou. zvuko
vo vystupilovanou fudovou ta 
nečnostou. Vní•torná presila ná
roda, (eltt· optimizmus a mui
ná odvaha prekonávajú tieseii 
a porobu. 

Cu c 111. - "Mor hol", ja 
jedinečným scherzom, vybudo
vaným z Jediného základného 
lntervalo9ého modelu (malej 
te rcie a čistej kvarty) . Niet v 
ňom oddychu, tenie sa neustá
le vpred, te silne redundant
né, celé plochy sa bez vn6tor
ných smien vracajú. Výsledkom 
te práve spomfnaný odfudštený, 
démonický, pritom neúprosne 
mechanický charakter 9ýrazu. 

IV. časť .,l n m e m o-
r l a m" ie svojou melancholic
kou krásou. vzneleným smút
kom a oslobodzu Júcou lyrikou 
plochou, ktoré vy\lafu je cel ý 
nepokojný cyklu . Použitt je 
pastorálny prvok z myilienko· 
vého konglomer6tu Prol6gu, no 
te mu - poulllfm kontrapunk
tlckej práce. zalofenfm !ni tru· 
mentácle na al6člkoch a pre
chromatlzovanfm vlisnutý 
•"'eny 'fraz. 

Cest V. ,.B l l o z v o n 
s l ob o d y" prln6 a fi nálový 
vzruch, hr omadenie prvkov. 
vzletné tempo, ktorému kor unu 
nasadl očlsťu16ca r eprlza a rol
vinutie témy 1 Prol6gu, vzp(
naj6cel sa k matest6tnemu 1a 
vfien lu diela l autorove! pred
staYy o vzru uUicel a slbnel 
dobe dej(n slOYBDik6bo dro-

1 •a. .fr· 



NÁŠ ZAHRANIČNÝ HOSŤ 

BERNARD HAITINK 
Väčlina s lávnych dirigentov je na čele aspoň 

dvoch verktch symfonických telies. Nie 1• to vfra
zom určite J k rb y v dirigentskom obore? 

S dirigentskou krlzou to nemá nič spoločné. Diri
gent prosto nemOže pracovať s jednftn orchestrom. 
lebo by do~lo k Istej vzájomneJ únave. Tomu sa dá 
vyhnúť hostovanlm, alebo druhým angažmán. Ja 
som sl zvolll druha alternatlvu. S orchestrom Con
certgebow roblm 50 koncertov a mOt druhý Cív!l
zok v London Philharmonie je polovlčnf. 

Ve nu jete sa aj opere ... 
Iba trochu, žlal, mám málo čllsu. ale som rozhod

nutý venovať sa divadlu viac. Pretavl sa to čiastoč
ne v nastávajúcej sezóne, kedy o. l. naštudufem pre 
Covent Garden Lohengrlna a Don Jua na. V mojej 
činnosti vsak vždy bude prevažovať symfonické hud
ba. Kontakt s hudobno-dramatickým žám·om pokla
dám pre dirigenta za životne dOleW9. 

Ako poci ťujete r ozdiel medzi prácou v lttdlu a na 
kuncertnom Jl(ldlu? 

Ztvý koncert tvori základ zdravého muzlclrovanla. 
Televtzla, rozhlas, gramoplatne, to vlletko te pekné, 
ale Iba ako stimul pre hudobný život. Som proti llpe
ciallzácli, preto l cez rozdielnosť práce v študlu a 
na pódiu je potrebné obe činnosti kombinovať, pri· 
čom kontakt s obecenstvom stotr. samozrejme, na 
prvom mieste. 

Spomfnate elte na svote dlrlgeot&kl aačlatky? 
Boli dosť prlmltfvne. ale občas na ne spomlnam 

a mám pocit, fe som mohol tO, čl onú Sencu vvužlť 
lPpsle. Pamätám sa však at na veci dobré. Poh fad 
sp!lt je proste súčasťou vývota - so všetkými šťast
nými l menet šťastnými okamflkml, z ktorých sa 
umelec dodatočne učf. 

Va e plány pre nafbiiU iu budúcnost, reap. budt\cu 
liCZÓll U? 

Právo som sa vrátli s Concertgebow orchestrom 
z Japonska a po pražských koncertoch odchádtame 
do \ iedne na tamojsf Ce&ttval. [Pozn. red.: Rozhovor 
bol uskuto~nený po~as PražskeJ ta rl '74. l V septem
bri 1973 sme bol! na turné po Sovietskom zvl!ze a 
teraz nás čaká vera práce doma - v Holandsku. Ja 
sám budem hosťovať ešte v Miláne. v Mnfchove, zač
nem pracovať so svot!m londýnskym orchestrom. o. l. 
nuhráme na platne cyklus Beethovenových symfónlt. 
Potom zase spl! t do Amsterdamu, koncert s New
yorskou filharmóniou, Lond9n, Amsterdam atď .... 

MIROSLAV IULC 

Zo zahraničia-
Tohtoročný XV111. hudobný Yestlval Yehudi Menuhi
na v Gstaade, nazývaný ,.horským fes tivalom", mal 
eklektický charakter. Udalosťou. bola Menuhinova 
tíčasf v jazzovom súbore S. Grapalli/10. Yehudi Me
nuhin, huslista svetového mena je zakladatel om hu
dobných festivalov v hornatom me$tečku Gstaad 
( Svajčiarsko ), kde sa usadil pred mnohými rokmi. 
Treto festivaly založil pre široký okru/l svojich %ia
kov a priatetov. Koncerty stl v starobylom kostole 
s dokonalou akustikot' - v Saarre11, vzdialenom 3 ki
lometre od Gstaadu. V tomto roku sa 110 Mel!uhirto
vom festivale zmo veta skvelých interpretov ( Loul:r 
Kentner, Zina Francescati, Maud a Paul Tortellie
rovci, Michael Studer, Wilhelm K emp{) a niekolko 
mladých, nezrtámych hudobníkov, iiakov Menullirtom 
založenej !koly v Londýne, určenej pre mimoriadne 
nadané deti od 7-17 rokov. Popri známycl1 sólistoch 
zričastníli sa fe.~tlvalu aj z11áme hudobné telesá. 

V Mníchove bol XX111. medzlrJárodJtý hudobn1í kon
kurz. Vítazom - v tomto roku vvstupovali klavír
ne dua - sa stala americká d vojica Anthony a Jo
seph Paratore z Bostonu. ()alfie ceny zlskala turec
ká dvojica Eli/ a Bedil Arartovci z btanbulu a Ma
rina lloraková z Ľubrarry, ktorá hrala s Hakonom 
Austboemom z Kongsbergu (Nórsko). 

Novrí koncertnú sezóntt otvorila Krakovská filharmó
nia Karola Szymanowskélto koncertom % diel K. l'en
dereckého. Skladatet dirigoval svoje tri skladby. Na 
programe bola ,.l'olimorfia" pre sláčikové nástroje, 
,.Partita" pre komorný orclte.~ter, clavesin, elektrickrí 
gitam, kontrabas a 1. symfónia . Na ctave.~in 1rra'a 
Felicia Blument1tatov6, rodom z Varšavy, dnes bra
zil.~ka občianka. 

V Lodžskej filharmónii sa začala koncertná sezóna, 
ur•cdením oratória Josepha Haydna "Stvorenie :rve
ta" pod taktovkou llertryka Czyza. Filharmónia osltf
vi v budúcom roku 60. výročie svojej umeleckej čin-
71ostl. Očast 11a jubilejnej slávnosti pris(ríbil Artur 
Rubinstein, ktorý sa narodil v Lodži pred 88 rokmi. 
NajbliUim plárlom lodžskej filharmónie je zájazd do 
Gruzlnska. Filharmónia má na programe nový cyklus 
zostavený t: modernej hudby - so slovným komen
ttfr()m ... 

IARTtltOMEJ t7UANIC:: 

To, že niekto bol v cudzine. • tte 
nie je dOvodom, aby "nachyten~
mt rozumami~ unOva l druhých. Ak 
tak predsa robi, tak len proto, že 
Ide o Flnsko - zem, zavesentl 11ž 
na polárny kruh, s ktorou mllm& 
málo kontaktov. hoci patrl k tým 
natzau!lmave(slm. F!nsko - Suo· 
ml. Poetická zem 62 000 s marag
dových taz1er. bielych briez a čer
vených borovic - e§te by som dO
dal, žo at zem kvetov. CervM se
verského Ihličia udala Jednotnú 
farbu Clnskvm obydliam a beloba 
bt·tez sa usadila na okenné rá· 
my a zárubne domových dverr. 
Kam sa lPn obzrie§. sprevádza ta 
t4lo tednota prlrody a rudi. A te 
tu ešte čosi svots kť!: tlslckv drob
ných ostrovčekov na pobrež!. Vy
zerá to tak. ako kobv obri z fin
skych povest! povytrhávall kusy 
pevniny a nahádzali Ich do mora. 

Helsinki - nie viac ako pol
druha storočia hlavné mesto kra
Uny. Zdravia návštevnlkov svotou 
vyrovnanou krásou a belobou. 1'o 
stavebne staršie te samozreJme se
cesia, ale to nové patri k Jedineč
nému. svetovému, no pritom svoJ
bytnému. Ffnska architektúra vy
chádza citlivo z charakteru kra 
11ny a z umenia nlii'odn. Práve 
preto te vo avete pojmom. Nielen 
samoty, ale aj dediny a mestá sú 
Z11komponované do prlrodného 
prostredia. Co stavba - to nový 
nápad. Napriklad - nová kon
certná sieň Flnlondle v Helsin
kách vo svotet žlartvet belobe pri · 
pomlna vefkO plachetnicu. alebo 
prlbllžutúcl sa 'lvletlv9 ledovec. ... 

Z poverenia Ministerstva kultu 
ry SSR a Zväzu qJovensk~ch skla· 
dntcrov mal som možnosť pobud 
mlf na "Fe8IIYBie 1974" v Helsln 
kách. Trval od 22. VIli. do 7. IX. 
t. r. Každorol'ne tP druhou častou 
hudobných sláVIIO'It! f prvé časf sa 
volt! .,Leto v Hellllnkllch" - toh· 
to roku bola od 12. 6. do 14. 6. l 
Kým program letnyrh sltlvnostl te 
zostaven9 natmll z recltlllov a ko
mol'llet hudby, tzv . .,Fe!!tlvol~ te 
zaplnPnf hudbou orchestn\lnou a 
opemou. Oho akcie mo ltl t>eknu 
medzlná1·odml Oču~c, dokonca mož
no počuť v jNlnolllvých poduja
tiach l svetové lnter)}rrtnčné !íplč 

z fínskeho 
zápisníka 

valili• v dň6ch teh o vyvrcholenia. 
Do poduJatia sil zaradené a l sa
bory ochotnťéke. Treba priznať, že 
Ich vfkony boli slabé. (V rémcl 
poduJatia sú at Iné akcie - vt
stavy, činoherné predstavenia, ope
l'etné vystllpenla, promenádne kon· 
ce rty ... 1- O roveň helsinského res
livaJu odrUa možnosti malého štá· 
tu, ale l Clnsku snaflvost a záu
Jem domácich o umenie vo svete. 
V tetlo sUvlslosu spomeniem l 
ďalšie poduJatia, rozmiestnené po 
celom Flnsku: V S•vollnnll te kaž
d9 rok festival opery; v Knopio 
te festival tanci!, zahrňuJúci nie
len balet, ale 1 spoločenský ta
nec; jazzový festival je v meste 
Pori ; folklOrne poduJatie v Kan
Une; v známom športovom stre
disku Tampere te činoherný fés
tlvel a v bývalom hlavnom meste 
Ffnska - v Turku - te akcia po
dobná helsinskému festivalu. ... 
Keďže vefml málo vieme o ffn

skom 11utorskom a Interpretačnom 
zllzeml. zmienim sa aspofl telegra
ficky o zistených skutočnostiach. 
Z dirigentov te vefml obr11bený 
luul falas - Z!\( J. Slbclla, )orma 
Pa nula [z helslnske t filharmónie l . 
mladé dirigentská dvoflca Oko Ka
mu a Karl Tikka fz rozhlasuJ a 
natmladilf. ale už medzinárodne 
znl1my Lelf Segerstram. dnes 30· 
ročný dir igen t. nôsoblacl v národ
not opere. Z klaviristov te uzná
vaný Tapani Vatsta a Einar En
•lund. Huslistom l dirigentom sCI
čo'lne tP už spomlnan9 Oko Ka 
mt•. Z čelistov prlpomPľ\me Arts 
Nora11a a Erki Kantla. 

Manet zntlml s6 u nás tlnskl 
,kladatella. Popri Slbellovl bol v9-
znnmn9m vychovávatarom mlod
lllch sklada torsk9ch generárll 
Aree Merlkanto (1893-1958 1. svP 

Flnskl hostitelia ml mnotolll 
vidte( at tamojšl vidiek. Bol aom 
v Turku, čo te zautlmavé staré 
mestské centrum z 13. storočia, v 
dedinke Hvittrllsk, kde te Domn 
rfnskycb archltektoY. Tu rukola11· 
no vidno, ako sa prlroda a (ud· 
ský prlbytok mOlu prirodzene do
plňat. ak sa dodržuJe tednota ma· 
terl41u a rešpektuJe celkový cha
rakter kratlny. Potom som nav~tl· 
vll Slbellov dom, ktor9 to asi 40 
km od Helslntek. Je postave
ný v tYpickom flnskum orostredl. 

tovo rozhfnden9 autor národm>! ll!·itlrii,f,.· 

K oncertnd sierl ,.Fi11lal!dia" v llelsmkách. Pomník Sibelioi'i. 

ky. BU~šle to llustru1e program z 
koncertov, na ktorých som se zú
čast nil: Dňa 1. 9. t. r. - VIeden· 
11kl symfonlcl s dirigentom C. M. 
Gtullnlm a s klaviristom A. Bren
delom. Na programe bol! diela Mo
zarta a Bruhmsu. Dna 2. 9. bol re
citál tlnskeho basborytonlstu To
ma Krauseho, klor9 predniesol 
skladby Schuberta a Slbclla. Krau 
se je mladý Sl>evák, ktorý dnes 
patrí k svetovej spevácktJt extra
triede. Doma vlast{te Iba hosltlfe, 
Mlad~ baletnf 111\bor Pl'edvltJdol v 
helsinskeJ opere balety na SibelJo. 
vu hudbu. [3. 9. t. r .). He lsinské 
rtlharmlln ia uviedla 5. 9. t . r . Mah
lerovu 8. symfOnlu pod taktovkou 
jarma Punulu. O dei'l neskôr bol 
ii cappella konce rt z diel talian
skych mnjstrov n z tvorby Illlndlu. 
Duchovná opera B. Brtttena " Rieka 
ča jok" zaznela v Temppellanklo 
chráme, vydlabanom do skalv. čo 
patri k svetov9m raritám - už l 
preto, že táto stavba te v centro 
mesta. ... 

Zo spomenut9ch podu1atl ma 
natvlac zautala Brlttenova opera. 
Det sa odohráva v 8. storoči, a tak 
1 hudba te "ponorená" do grego
riánskeho chorálu. Tým sa vytvo
rila veimt zvláštna a prlllehava 
atmosféra, umocnená réžiou. De1 
sa posúva krátkymi výstupmi, kto
ré striedavo ustrnuli do nehyb. 
n9ch obrazov. povedomých zo sve
tov9ch galérlf. Nie te to novlnkll 
v lnscenačnom postupe. no v da
nom prlpade bola znamenite vy
užitá. Orchester bol tba 7 členný. 
majstrovsky zakomponovaný do 
celého rámca diela. (V Helsinkách 
Inscenovali ešte druhO operu toh
to druhu od B. Brlttena - .,Noe
mova potopa". Réžia vychádzala z 
detskeJ kresbv. Známy det bol 
úsmevne nadrahčen9 detskou pred
stavou biblickeJ katastrOfy.] Zho
dou okolnosti som bol na .,Featl· 

oper y "Juha", v ktoreJ zazntevattl 
tOll\' f!nske t Karélle. Za pokračo
va tefa Slbella považu!O Flnt Joo
noaa Kokkmeoa (nar. 1921 l mal · 
~ lra kontrapunktu a vyctbrenet 
formy. autora troch symfónii, ko 
mornet a zboroveJ hudby. Dlh ~t 
l'as bol predsedom Zv!lzu flnskych 
skladatPľov, te profesorom kompa 
zleJe na Slbellovet akadémii hud
by a členom !lnsket Akadémie 
vied a umeni. Oalš!m .,spofutťíctm" 
tvorcom medzi staršou a novou ge 
neráclou je Matti Rautlo [nar. v 
r. 1923). ktorého ruo!no označlf 
za neoklaslclstu. Je mu bl!zkn tvor 
ba P1·okoflova a Sostakovlča. Vý 
razn9m typom tvorcu te Einojnha 
nl Rautav .. ra (nar. v r. 1928] 
modernista. autor štyroch symfónii 
a opery .,Kaifos": Zoáme te l te· 
ho " Requiem v nnšom čase". 
[Sklada teJ vyšiel pOvodne z Bartó 
kill] llladal'om nových ciest lP 
vefml osobitý skladatef zborovef 
tvorby Bengt Johanson [nar. v r . 
19141. Jeho " Hrobka v Sa cre 
Coer" ,poéma podla nápisu na stli· 
rom hrobe, te známa at u nás -
z predvedenie v r. 1937 - v Brne 
SamozreJme - pre pamlltntkov ... 
Johanson sa zau t!ma at o elektro
nickú hudbu. Zau jfmavt je Erik 
Bergmana, ktorého by sme mohli 
porovnať s nalllm Alotsom Hábom. 
Dnes 63-ročný skladater bol nle
kofko rokov v Turecku a v Egyp. 
te, kde študoval tamojšiu fudovťí 
hudbu. Natvlac pf še zbory [často 
na texty svotet manželky - poét
ky Solvelg Schoultzovel). A napo
kon - treba spomenťít celý rad 
na fmladšlch skladaterov: z nich te 
najv9raznetšl Jarnes Sarmllä 
[1939]. ktort p!!>e pod vplyvom 
E. Varéseho. Teppo-Haota-ahu 
[1941 1. ktorý kráča v ~fapatárh 
.,posledného" Stravinského e Car
tera. Je zau(lmavé, fe tento autor 
študoval a j v Prahe. 

••• 

na miernom .vŕ!.ku, medzi borovl· 
camt a brezami. Cesta do domu 
vedte POPt'l hrobe manželov [oanl 
Slbellová bola slávnou f!nskou hli· 
rečkou a podla nef te nazvan9 l 
tunatSf slbeliovs ký pam!ltnlk 
múzeum: " Ainola" 1. N!zko strtha· 
né krovie nutl návlltPvnlka zohnOť 
a poklon iť sa hrobu vefkóho skla
dotera. Na hrobe te platila z fler
net škandinávskeJ f uly: z tednet 
strany - 1ab1011 s práve dozrleva
tOclm ovocrm. z d1·uhet stranv -
s livka, bez Hstla. s mutne ttnl~t4. 
nei'Odlaca. V1•at prestala rodlt po 
smrti svoJich pl! nov. V dome te 
všetko tak, ako za života Slbellov
cov: zariadené Izby, v kuchvni pec, 
kde pani A Ino piekla chlieb, v ko
more s CI košlky na ovocie. V pra
covni Matstra te notovv papjer, 
pero a teho obfúbená cigara. Všet· 
ko sa doflmavo prihovára návStev
n!kovt [ Stbelius sa dožil 93 ro
kov, teho ~ena 97]. 

V Jednom z holslnsk9ch parkov 
stat! pomnlk Slbelia - poprsie, 
zakomponované do vofkého pr!· 
rodného organu. SCI to trsy dlh9cb 
zvlsl9ch rúr do výšky vlacer9ch 
metrov, ktoré sa t9člo ako spote116 
Panova pfšfaly. K~d zaveJe vietor. 
rozozvuč! sa tento obrovský organ 
clivým! tónmi, hudbou f!nsket ze. 
m&. Pozoruhodné te. že tento t&· 
dlnečný pamlltnlk vymyslela a na
vrhla - žena. 

Záverom sl dovol!m vyslovi( ted· 
nu myllienku - prianie: "UIIIe 
kontaktyl". Flnskl umelci, ktor! 
llčlnkovall u nás, hovoria a nad
šenlm o na!lef kraJine. Flnsko mt 
vera spoločného s nami - te to 
kraflna s nie Jednoduchou hlst6-
rtou, zem tVTdel práce. ale l mla
dosti a rozbehu do budovania v 
oblasti kultúry a umenia. AJ preto 
mt bolo Flnsko sympatické, blfz. 
ke ,,, 



Súčasnosť 

rumunskei hudby 

ga l'eldma ne , Anatolia VIeru , Tiberia Olaba, Aurela 
Slroe , Stefana Mlkuleacu, Adriana Raclu, Llvlu Gloda
nu , Kornela Ceranul ož po mlod9ch (Kornella Raclu 
Georgescu, a lo bo Michelle Moldonnu) 1 v v:todu!e hlb
šie poznanie p1e pot:hoponlo ostet,lt:kého o i.tyllstlckého 
myslenia tollo I(Onoráclu. 

,.Nekonečt\4 k016na•, odtn&noni e&nou t~ubl\k& na fés· 
tlvale Var!avskA 1esell, t• aymboloi'D t Ofby človeka po 
ovládnutl vesm1ru. 

Pozoruhodná tradlcla rumunskej komorne! hudby, ro
prezentovaná kvartetami a sonátami popredných skla
dateYov, sa naďale! rozvila v oblastiach nov~ch tech
nických o v ýrazových možnosti. z mien tohto M nru 
spomc11mo Zena Vancea, Wilhelma Bergera a Tudora 
Co rtl. 

Vďaka prínosu George Enescu a ďalsfch za nim na
s leduJQclch tvorcov, rumunsk6 hudobn6 !!kola upriami· 
la svoJu estellckll o rlent6clu v smero vofk9ch huma
n isllck9ch snáh, utvrdzu!llc dielami s vojrázne hodnoty 
ludového umonia. 

Základom snolonlo nununských &kloLlotorov Je snaha 
o zjednodu§enlo hudobnej technikY, Jol vyulltlc, pro 
zdOraznenle u!ltachtllého obsahu. Pro allčasnu rumun· 
skli symfonlckll hudbu Je poz.oruhodnlt flvotnschopnost 
tradičných žánrov - symronle a koncertu . Tak umelec 
velkých skli~oonosll - Dlmltrle Kuklln vytvoril 19. opus 
cyklu, ktor~ vych6dta právo z lradlčn9cb symfonických 
foriem. 

Rumunské zborová tvorba s bohatou tradlctou pre
zive novy rozkvet. Skladatelia - na čelo s lonom D. 
Clrescu - vo svoilch dielach vyu~lva!ll na!rozlll!ne!!llt 
&pOsoby práce; od tvarovania Jednoducho! meiOdie .d 
po zložité chorálne !ltruktllry v ktor9ch zvuk a slovo 
sú podriadené lntenzlvnemu procesu poellckel a hudob· 
no! premeny. Socializmus v Rumunsku napomáha rozvOJU kullllry 

a UJ~enla, ktoré ~lrokým masdm objavuje talenty a dáva 
Im slrokli možnosti rozvo ja. Najreprezen tat!vnejMe die
la rumunskej hudby sll zrodcnli nielen zo zvukového 
materiálu, ale l obohatené o výrečnosť s lova a povoli 
formovo v9stavbu. Vyžarujll zo seba morálne zdravie 
blfzko rumunskému národu. 

Esteticky vyclbrané prace, symfOnlo a aymronlety Mi
chaila Andrlcu, Paula Contlantlneacu, lona Dumitrcscu, 
Zena Vancea, 81-lamunda Toducea vyjodru!u životn~ 
elán, humor a poetický lyrlzmua. Vefkll pozornost v 
posledných •·okot:h vyvolola IV. aymrOuln George Ou
mltrescu , VIli. aym!Onlo (Voeernd hv lezdo 1 od Wil bel· 
ma Bergera, III. symfónia Andrela Porletle zasvätená 
50-ročnému trvaniu Komunlstlcket strany Rumunska 

To. čo charaktortzufo sličasnu rumunskQ hudobnll 
tvorbu v oblasti formy 11 hudobnliho Jazyka, te rôzno· 
rodosf výrazových prostriedkov, štý lov a osobnoslf. 

Rumun!>ká opera: niektoré JaviskovO práco Sabina 
Drogofa, Paula Constanlinescu, George Dumltrcscu roz
lrlll rumunskú hudobn1l tvorbu o psychologlckll drd· 

1nu. spolol!onskú satiru a h rdlnskO operu. 

Enescu napísal: .,Kaldý umelec ie tvojim talentom a 
,racou apolutvorcom krbna, ktorí! dha lmpulay na!
llfaehtllejlfm pohndtkam ludtkel dule". Tento odkaz 
n achádza dOstojný ohlas v dielach mladej generácie. 

Výnimočné dynamičnosť a formové v9stavba, zvlástnl1 
nástrojovli obsadonlo su v skladbách Anatolia Vieru, 
LIYiu Glodanu a Grlgorla Nikl. 

V posledných rokoch sme svedkami toho, ako sa prl
péjajll k hodnotám star~e! tvorby zborové, symfonické 
a Inštrumentálne práce, opory, balety, plesne, tanečnd 
h udba, čo svedči o bohatom duchovnom horizonte a 
rozhfadenostl skladatefov, Ak tvorba Sablou, Orego(a , 
Paula Constantlneacu, Zena Vancea, Iona Dumllrescu, 
Slglzmunda Toducea Je prlkladom estetickej 11 štylistic
k ej ucelenOlill, .tvorba Teodora Grlgorlu Pascala Bento 
Wilhelma Bergera zase rieši otázky výs'tavby diela. Dy~ 
n amlka tvorby Iných skladaterov (Tudora CorU, Ludvl-

Rumunsk( skladatelia vyu~lvajtl celú l;kálu spôsobov 
práce s textom - od tradlčn~ch i>os tupov, ai po pxpor•
mentálne narábanie s farbou fudskčho hlasu. Výslod 
kom su vokálno-symfonické poémy, orlltOrlli. kantlll v. 
zbory a plesne na texty E. Zebelana, T. S. Eliota, O. T. 
Grlgorla, M. Lablla o ďalšieh. 

Zodpovedné pOSlanie v rumunskeJ súčasneJ kultOre 
má hudobno-teoretická l!lnnos(. ktora - prostrodnlc· 
Ivom publlkdclf, rozhlas u. tolovlzle o g ramoronov9ch 
platni - objasJ"'o!e a napomáha chápať oroblemallku 
slii'asných diel, nového umoleckliho cltenlo, nove! hu
dobno! techniky Vďaka tolto činnosti máma možnos( 
poznat hodnoty Iudového umenia a evolúciu rumunsko! 
hudby. Mnoho z tohto úsilia Jo cenné predovšotk~m 
tým, žo otvdra cesty k výchove muzlkallty šlrok9ch más. 

Téma ,.MIORICI", jednliho z najcharakterJstickeJšlch 
žánrov filozofického a poeticko-hudobného pretavu Ru
munov, na~la majstrovské hudobno-dramatické sto!P.sno
nlo v ,.balade-oratóriu" Sigizmunda Toducea. jedna z 
nnjznáme!!llcb prác Tiber ia Olaba, symľonlcké dielo 

VASILE TOM ESCU 
l Preložil 11 spracoval: D u š a n B ll ll 

úspech Košického kvarteta 
V dňoch 2. - 12. VU. t . r, z6.1lastnilo sa Kolilckl! kvarteto hudobného festivalu 

mladých umelco• RJTHMA '74 •o franchskom Grasse. Po tlelo dn i dos talo v'edcnie 
Slo•koncertu list od porladatero., festivalu, v ktorom sa •ysoko hodnoU účinkovania 
kvarteta Yo Franc6zsku. Znenie listu je nasledovné : 
" · · · chce!n Vám poďakovat, ~o s te vyslali Košické kvartolo do Grassu na festival 
Rl TIIMA 74. Po ume leckej s tránke dosiahol tento su bor IJbravsk~ uspc! h pri ko?.· 
dom vystllponí, ale na)mll v rámci medzlnáJ'Odného večm·o na nárlvol'! mutoa Fra
g onard. Tito ŠlYJ'Ia mladi brllantnf umelci sa po vofml krátkom ču&c výborne pl'l· 
spOsoblll lestlvalu, pochopili jeho myšlienk u a Ich uCust na Atollcr - Con<:ert 
P '!aydnov koncert) IJola velmi významná a h odnotená kladne. Ich prfchod do F1·an
cuzska bol teda Ospesný a dúfam, že aj Košičania si JH'inlesll veru spomienok 
z pobytu u nás. Oprlmne sl p rajem, aby ~a naša spolupráca nezast.tvllu 11 pruto 
sl dovollm v potrebnom časo opllt vyullf Slovkoncert pre učast slovensk9ch umel
cov na buducom ročnlku nášho festivalu. 

). Morlock, generálny tajomnflr festivalu RITIIMA '71." 

Z tiODIOV& 
Dňa 25. septembra t. r. bola v Sloven
skom hudobnom fonde prehrávka uká· 
t ok diel odmenených Cenami j. L. Bellu 
Celu 11kclu uviedol Ladislav Burlas, kto· 
r 'f mal krátky prehfad o dieloch odme
ll tlnych fondom v rokoch 196.1-1974. Po· 
tom zaznnll skladby pdlomnych auto.
r ov: Freqky vro hus le t1 klov!r od A. UčP.· 
nd8a, ľle!lna bez slov od ). Ztmmura a 
l<oncert pro vloloučelo a orche&ter T. 
Salvu. Ladl!>lav Burla5 prlbllžll nielen 
l!n l dé dielo osobitne. alo strul'ne a v'9-
stlžno hodnotil at proCII hran9ch auto· 
rov. athii?.Sia prehrávka tohto tv11U bu
de zo c;kludlcb nosllolov Cien Mlku lása 
Sf'luwldrn Trnavského. 

Vydltvatufbtvo OPUS 11 Divadlo h udby v 
B•·utlslave u sporiadali dňo 27. septembra 
t . r. tzv. ,. Rozhovory o hudbe", 11a kto
rých tll w oll nové nohrdvky Slovenske! 
l harmónie (Kardo ova Re phJiharmonl
co , Clkkm·ove Vorlécle na s lovensku fu
dovu plesol) a Cofkovského SymCnla č. 6, 
h mol .. Putullcká" lv naStudovanr d lrí· 
génta Ladislava Slováka. Slovensk9 ko
morný orchester bol zase prezentovan9 
30. ~ep tombra t. r. koncertmi pre sOlo
vé nástroje o komorn9 OI'ChU!.ter od An· 
tonla VIva ld iho. Večer uviedol slovným 
sprievodom Ján Albrecht. 

V rámci Roku česke! hudby pripravil Ov 
SZM akciu celoštátneho významu .,Mdlá 
Smetanova I.llomyšl" (18.-20. X. t. r .). 
Zmyslom te!lo prehliadky te podpora zá· 
ujmu m lod9c\l fudf o véžnu hudbu. 

Mlnlopora Státneho dlvadlll v Brne 
u viedla 4. X. t. r. premiéru slngsplolu 
) . Bendu ,.Wolder" . Premiéra bola v rám
cl medzinárodného festivalu Musica Bo· 
hemlca. 

Ba letn~ subor SD v Brne realizoval 8.-
25. X. t. r . zájazd do Minska a Kauna
su. Uviedol tu Hanu!lov balet Othello a 
več r zostavený z troch krátkych ba· 
letov (Chot>ln: Sylfldy, Rlmský-Korsakov: 
S~>ll Prnzáda, Ovo~á k, Slovansk4! tanca J. 

Dňa 7. X. t. r. bola v §túdlu Novo! scé· 
ny premlóre programu skupiny malých 
foriem 1>rl VUS v Bratislave. O progra
ftlť, ktory sa nesie pod názvom .. u nás 
jar sa njkdv nekoočl", prlnosleme tnror
márlu v 1ednom z na !bllt!lfch čísel, 

Pri pr!le.lltostt otvorenia !Ubfle!ne! 25 
konrllrtno! sezóny Slovenske! fllharmO 
n ie bolo dt)ll 2. X. t. r. v Divadle hudby 
prlatn!ské posedenie s novtndrml. 118 kto
rom '!a hovot·llo o dramaturgických plá· 
noch SF v r. 1974-75. Okrem toho rlad l
trf <;F Ladislav Mokrý a umeleck9 šér 
OPUS u Marián Jurlk odovzdali prrtom· 
ntlm rPi\ľ"7.Pntal'nií alhttmy k jubileu or • 
rhrstra SF, nn ktorýrh te zn.chytený 
umetet:k9 stav telesa v rOtny~;h dielach 

pod vedenfm Lad islava Slováku. t:udo· 
vita Rajtera 11 Zdeitku Koillern . Skoda. 
že SH do tohto reprozentnčnóhu '>llboru 
platni n opodorllo .. vloltc'' historické 
snlmky s V. Tallchom n l.lyvii!Vml 1 tlm•.s · 
nyml sólistami or!'hestra ~F Bol bv to 
uri:ltc vllč!;! prlnos. nku nwnwn161n.1 
d ramat u r g lc k 11 w~liiVil tohto 11lbu· 
mu. 

Vladimir Uregot• vvbrel a nspor luclnl v9 · 
be r z robolnlckych spnvov, ktoi'Y v 
dvoch zvllzkoch vy~;htldzu v lti'Rl.skom 
Supraphonu. Autor poznumuuavu v his· 
torlcko1 tt1dll, žu sa !Odlhl o v~ber 111'1· 
bllžne desollny S'IJováckych kollltJo<~lrfl. 
ktoro c;pt·evádzull ceské ruhotnh;kn l111o· 
tlo. Gl'l!gurov vybt!r 111 vllfml Prt'IIIV!!ln· 
uý. Burlo do uvohy historicky l nkiiHllny 
lllUIUOill. 'J'u ZllllllleiHI, lfl )lrmlklud,\ VP 
retnostl tokó zl.lorv, ktorO môžu by( ol 
dnes Interpretované, oko ž ivý kulturny 
odkaz. Autor llsposnu dtreroncu!o hfud l~
ká hudobného illý lu a ldoového obsuhu. 
P1·esvedčlvo dáva do suvlslosll lJ•adlclo 
robotnlckych plo nl s vefkyml zJavmi 
l'e~keJ nA rodnej hud by. l Hi\) 

V obla:.ll hudobnej b iografie Stl z ť.u.;u 
110 eas ObfaYIO diela, ktoré kOIII)liexne 
vystll1u tú hudobno-tvorivo osobnost, Ili' l· 
tom su zrozumltefné, ale noopll!l(ajú unl 
stanovis ká vedecké. Jednou z tak9chto 
prác te dielo Emila llradockého ,.Poul 
litndemllh- Svár teorie s praxi" (Supro· 
phon 1974). Hoci autor koncipoval svo! 
spis ako komentár k hudobno-teoreuc
kým spisom velkého skladatera 20. sto· 
roč la, vedome prekročil tieto hran ice -
aJ ked s nesmiernym zmyslom pro Jem
né pradlvá sOvlslosti. Komentuje teore
tické dielo Hindemitha a kon!rontu1e 
ho s jeho životným! osudmi a skladater
skou tvorbou. (RA) 

Sliezsky ústav CSAV v Opave spolu s 
Tfineckýml železtarJ)amt pripravil vedec
kll konferenciu o sučosnom stavf a úlo
hách výskumu národnostnej prbblema
tlky. Prelednávaná otázka má &Volu ak
tuélnosf práve v oblasti Tflnoa, kde sa 
v priamom pracovnom procese realizuje 
spolupráca občanov česko!, s lovenskej a 
pofskel národnostt. Na konferencii pre
vládal prfstup obecne historický a socio
logický. Predov elkým zásluhou materta 
lov zo Slovensko bol zdOraznoný aspekt 
sociologický a etnografický. Koniorencla 
bola 24. 11 25. soptembra t, r. 

Medzmárodná akordPónova slilllt, ktorá 
bola 28 -:m. septembra t . r. v portu~lll
!lkom Goldas dn Ramhn, priniesla <!al
sl ú pech slovenskeJ akordoOnovo! ško
Ie. )ullanna Kueerková z tr. pror. M. Slo
keove! a bratislavského Konzervatória 

prlnlelllo významnú 2. cenu. Súťatllo l!l 
konkurzantov zo 14 krajin EtorO~Jt. ľrvu 

cenu dostal Leao Frelre Anlbal Manuel 
z Portugals ka. 

{nhl 

e h.on.t:ťl'vatór lum v Brall~lavo pri· 
pravllo na dni 16., 22 a 23. októbra 
t. r v noveJ Koncertnej sieni na Tolstl!
ho ulici kon<·Prty \'ybraných učastnlkov 

,kol'>kl!ho kolu Súta.t:e slovenskych kon

torvtltórlf, ktu1·(l Sd uskutočiJU!O z prf
le.t:ito!>li o!>lllv 30. výročia SNP. Na kon
fte rtoch sa predstavili posluchiičl brali
ilavského konzervatória s repertourom, 
"'acierajúclm do slovenskej hudobnej 
tvorby. 

KONKURZ 

OPERA OIOT v Banske( Bystrici vy· 
plsujo konkurz orchestra do nasle
dovných skupin: VIOLINO 1., VIOLY 
E'LAUTA, HOBOJ, FAGOT, CORNA. 
TRUBKA, HAR FA. 

Podmienky konkurzu : absolutórium 
Konzervatória, alebo VSMU, pripadne 
dlhodobá prax v ln9cb hudobných te· 
!esách . Z6u(emcl sa môžu prihlásiť 

plsomne na adresu : 
DIVADLO JOZEFA GREGORA·TAJOV
SKSIJO - OPERA - BANSKÁ BYS
TRICA, NÁBRE2111 DUKELSK~CII HR· 
Dl NOV. 

Ucbádzal!ov pozveme na konkurz 
pfaomne, Prljatfm uchádzačom p o
akytneme ubytovanie ., Internáte a 
zaplatfme ceaton6 •fdavky. 

MIROSLAV SMID, 
umelecký Séf o pery 

Na pučesC :SO. Yýročla SNP a 
30. výročia spomienky 1111 hr· 
d lnu SNP léna Svermu bol ' 
bratislavskom Dome CssP s láv· 
nos111y kuncert j19. septembra 
t. r.], klor9 usporiadalo MOKO 
miestne or~anlzdcle Slovenské· 
bo zvliw protifaAlsth:kých bo· 
jovnf kuv a pobočka ZCSSP pri 
SpravudaiMkom tílvare CSTK 
Hodnotným ume leckym zál ll· 
k o m bolo vvsUipenle bratislav· 
ských opernvch soevliko• 
lau reátky S•litne! ceny Anny 
KaiBbnvei-Peilálko vcl, Slefane 
Hu deca, lu ra ia Horného (s kill· 
vfrnym sprievodom Jána Sa· 
Jaya) , V hovo renom slon 6čln 
kovall : Ev11 Chnluoová 11 Já n 
Ryhárik. Sllivnostny prlhovor 
mal riaditel CeskmJiovenskel te 
levllle 11a Slovensku dr. Mllot 
Marko Zvyreznll a zhodnotil v 
ňom 'IYot komun istu. orlatPla 
Slodkoi, hrdinu SNP lAna 
Svermu. l Ne snfmke ali lisla 
opery SND )ural Hurnf J. 

V, HAl'OS 

úta ž 
Slonuský tlstrednf vfbur Soelalls· 

tlckeho svillu ml6dele - 1polu tU 
Slovenskfm hudobnf m Condom - YY· 
plsu(ll stl tal k 30. Yfrol!lu osloboda· 
nla nalol vlas ti Sovietskou arm6dou. 
Stlťot 110 vyplsu(e v dvoch kateg6-
rlách: 

l. Plosno 1 tematikou IIYola mia• 
dfc b ludf ' Cetkotlo•enlkel toolalla· 
tlcke( republike, a dllruom na •f· 
1ledky budonnla aoclallallekel apo• 
lol!nustl, pleaoe •YI•drullca nt'eb k 
ylastl, po1to(e mladej gener6ele k all• 
časnosti, plesne o lbke, o aollderlte 
pukrokonj mlldele nete. 

2. Skladby a tematikou l lvota prá· 
ce plonleroy a ml6dele, •yladrulllce 
vzťoh k socialistickej vlasti, k ilkoto, 
k rodine a prfrode, k priatelstvu dell 
a mládeile celébo nela, pro pionier
ske a mládefnfcke zborové telesá. 

Súťalné skladby (doteraa nezverel
nené a nepredvedenli) treba aaslat -
do 20. novembra 1974 - v klnfrne j 
verzii (s textami) v piatich e xemplá
roch na adresu: Slovenský hudobný 
fond, Fučlkova 29, 801 OO Bratislava. 

Odborné komisia v yberie zo zasla
nfeh akledleb najlepl le, ktoré budú 
pre dYedent na Yerelnfch koncertoch 
' podaol poprednfch 11oven1kfch In · 
terpratov a aborových telies na 111. 
aloYenskom festlnle pollllckol ples· 
n o v Martino. Tri •Iťazn6 skladby v 
lednotiiYfch kateg6rl6ch, vyhodnute
n6 odbornou porotou, odmeni SHF 
ce nami: 1. cena !1000 Ki!a, 2. cena 
4000 Kčs, 3, cena 3000 Kčs. 
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Prof. MARTA SZ0KEOVA 
-- vedúca akorde6nov&ho 
odboru na Konzervatóriu 
y Bratislave 

V povojnových rokoch - ná-

Paralelne e ttm 1a zvyloval aj 
pol!et poslucháčo'f na konzer 
ntôrlách. Spol:iatku nebolo 
jaan6, akým smerom sa mA u 
bera( •fvoj: čl fudovo estrád
nym {vtedy tá to dobová požia
davka prevládala) . ale bo k vy
jadreniu vUnej! lch . tý lo vn di
ferencovaných hudobn ýc h my • 
lienok. Pod vplyvom svedomi 
tého úsilia pedagógov sa okur
de6n zvofna posúva l oo vližnej
ile posty. Toto úsilie spnt iatku 
viazlo oa nedostatku oril(lnó l 
nej !Húdljnej l koncertnej lit e 
ratúry, na absencii knnccrl · 
nýc h typov nástrojov a nednsta 
točne vybudovaného pedagogic
kého zázemia . Učitelia nadvä
zovali kontakty najmii s mlad
!ou skladatcfsko u generáciou 

ru6ra, •lani bpeine reprezen
toval na Prehliadke mladých 
Interprétov v Trenčianskych 
Tepliciach, vybrali ho repre· 
zentovat školu na koncertoch 
v Kyjeve i v Berline. Má za 
t.ebou mno~stvo kultúrnych bri· 
gád , zaradili ho l na V. ročnlk 
lnterpódia. V júni b. r . bude 
mul absolventský koncert so 
Slovenskou (ilharmónlou. Po
merne často dos táva ponuky 
S lovkoncertu na koncertné vy· 
s túpenia. Dúfame. ie na zákla 
d e 1 ~1:hto pozoru hodných úspe· 
c hov podari sa nám presved či( 
na d riade né orgány, aby mali 
pochnpenie pre zavedenie akor 
de6nu (ako hlavného nástro
ja) aj na vys okú kolu . Ziada jú 
sl to n ie le n dtlvody umelecké, 

(kateg6rla koncertntcli amll
cuv ). Jo to sú taz socialistickfcll 
zoml, ale pristupujú do aaJ •l 
západné národy. Nbletlke• 
tálneho hudobného ikolatn 

socialistické krajiny obosiel1jt 
konkurz vynikajucimi s61lsi11Di. 
Ka.tdoručne us poradtíva stfal l 
Conlcderallon lnternallonll 
Coop mondlal. Býva vždy ' l· 
oom i!lenskom Atáte a trv6 tri 
dni. Da l la sfltai - Trophée 
mondlal l Mo odial de l'accor
déonl) - má dve ka tegórie tda 
l n ad 18 rokov). Prcdchádutt 
ju domoce sútaže, z ktorých Yl· 
to:ti post upujú do Trophée mol· 
dial. 

* * * Akordcou - popri sólistlcko• 
exponovaoi - je vcfmi ff• 

sledkom spoločenskej an
gaiovanostl l vefkého spolo
čenského dosahu, v d ôsledku 
tlaku vere jnosti - bol akor
deón zaradený ako hlavný vyu 
čovacl predmet na vtcdajiie 
hudobné koly. K tomu, aby bo 
ll odborne pripraven! učitelia 
na J;Su, za viedli v r. 1951 hru 
na tento ná s t ro 1 l na bratislav
ské Konze rvatôl'ium. Postupne 
~a dostal akordeón aj na ustal
né , koly tohto typu: do Ziliny 
a Kolílc. V prvých rokoch ve
novall vefkí1 pomoc náimu od
boru pracovnlcl vtedajileho 
Poverenlctva pre ikolstvo a 
kultúru (L. Hrdina , L. Lackoer 
a J. Letňan ). Niekofkokrát zor· 
xanlzovali a viedli internátne 
tkolenla pre u l!iterov akordeó
nu na hudobných kolách. V 
dosledku týchto ikolenl sa sa
moto( ul!itelia podielali pri ity
roch vylep enlach učebných 
osnov. Postupne sa zavádza la 
aj súborová a komorná hra . 
Pôvodné 5- ročné itúdium hry 
na akordeón na hudobných 
ikolách sa roz lri lo na 7 rokov. 
Prvými prlekopnlkm i vyučova
nia boli pedagógovia dnelnej 
ĽSU - Staré mesto v Bralis la 
'We na Oiebrovovom námestl (C. 
Casllglione a J, V alica) . Na pi· 
sali aj prvó ui!ebnlce a etudy 
pre tento nástroj. l neskoriif 
riadi\er tejto koly L. Lackner 
naplsal nlekofko skladbičiek 
11re akordeón. Vyučovanie oa 
konzervatóriu sa začalo bez 

Ako to bolo • a 1e s akordeónom 

norov. Nebolo na čo nadvia
zal , nebolo skúsenost i. Pný pe
dagóg bratislavské ho Konzer
vatória ). Ondrul bol prevažne 
praktic ky orientovaný hudob
nlk. Pož iadavka kvalifikovanos
ti kádrov neustále vzrastala. 

(Hatrlk, Posprlil, Koi'fnek, Stra. 
člna , Zl ka, Podprockf a ďal ll), 
ktorl pochopili potrebu kon
certnej praxe a neJllall pred· 
sudky vol:l akordeónu; vytvo· 
rlll tak puvodnú hudobnú lit e 
ratúru na skutnf no e uró pskej 
úrovni. V záujme duiiUeho vý
voja bolo treba skonfrontovať 
naše akordeónové umenie so 
zahraničným , vymieňať skú~e
nos tl, hfadaf podne ty. Postu · 
povalo sa od sút'a žl CUT k ce
loi tátnym, od r . 1988 k celon6· 
rodným akciám. Orf. ltefov. pr· 

"

"jeh miest sme vysielali na re
rezentáclu do zahranič ia. 

* * * Pri Slovenskej spoločnosti 
pre hudobnú výc hovu sa 

n6m podarilo zaloilf subkomi
siu pre hru na akordeón. Bola 
lo vefml lťutná mylllenka, 
pretože SSHV je orgánom Mi
nisterstva kultúry. Tak sme 
mohli oboslal aj medzinárodn6 
sútaže. Odchovanci zo Sloven
ska sl doteraz doniesli 20 me-

d zln árodnfch trofeji: napr. R. 
Ká koni sl vybojoval ltyrl prvé 
miesta, T. Rácz zlskal 7 cien, 
z toho dve prvé, V. Cuchrao 
dve tret1e, V. Oslaoskli -Fikero· 
vá, V. Bugala a V. Ledvoňová 
tretie ceny. V te jto súvislosti 
sl muslme uvedomiť, fe keď 
Kákonl (a ko poslu r. háč V. roč· 
nika Konzervatória) vyhral v 
Klingenthall l . cenu, predsti
hol poslucháčov vysok~ch kill 
zo ZSSR, NDR l Pofska. Oallll 
vý'foj znamenal snahu vybojo 
val' vysokolikolské itúdlum na 
domáce j p1l de. 

* * * Vďaka p ochopeniu k lá vesovej 
katedry VSMU a vtcdaj ic 

bo prodekana prof. R. Macu· 
dalnského ude lili nállm u najle p 
llemu akordeonlstov l R. KákO· 
nimu výnimku a umožnili mu 
lllidium na vS~fU. Ze sa na 
VSMU osvedčil , svedči skutoč
nost, f e počas vysokoikolských 
l túdil vyhral lnlerpretnčnú sfl· 
tal VSMU k 25. výročiu Feb-

ale najmä pedagogické. Veď do 
budúcnosti sa ! lada čoraz viac 
plnokvallfikovanýc h kádrov na 
konzervatória . . . 

* * * Na sve te existujú dve medzi-
národné organ izácie akor· 

d eonistov: Confedérallon Inter
national des a ccordeónlstes -
s prevahou germánsko-anglo
saskou (ktorú prijali do UNES 
CA l a Con federation mon dial 
de l'accordéon, v ktorej som 
vykonávala funkciu viceprezi
dentky a od septe mbra 1973 
prezidentky. Táto organizácia 
združuje 21 itátov, z toho 3 
americké (USA, Venezuela a 
~1exiko ). Najtaž§ia sútaf v hre 
na akordeón je v Klingenthali 
(meat o, kde je sústredená v ý· 
roba akordeónov v NDR) . Túto 
sútal podporuje Ministe rstvo 
kultúry NDR, výrobný podnik 
l samotné mesto. Akcia je celý 
tý!deň . ajviac nás v ne j zau 
jima medzinárodná kateg6rra 
do 18 rokov a nad 18 rokov 

vojascho pný aj " komorao• 
ob odenl. Skladatelia v JIOIIH· 
n e j dobe plllu aj pre vefml H· 
zvyklú nástrojové zoskupenia 1 
účasťou akordeónu (sléčlkon 
kvarteto s akordeónom). Podfa 
môjho n ázoru je najldeálnejtla 
akordeO nové duo. Napr. Oi!eat· 
ov cyklus Portréty (póYodll 

nilplsaný pre organ), znie nf• 
ml pekne i vo verzii pre akor· 
dc6nov6 duo. o a korde6ne 11 
dajf1 ve fmi do bre interpreiOYif 
skladby všotkých štýlov~ch o~ 
dobi. Samozrejme. vyberal sl 
mushne vefml uvážene. Nero· 
bime tzv. transk ripc ie, ole rea· 
li zu jemo nulové tex ty v dosiDY• 
ne j pud oba ( napr. výber pr• 
lúdif a fúg z Bachovho Tempe· 
rovéhn k·Javlru, z OrganoYft:ll 
pre lúdif a fúg, Lisz tove orp· 
nové skla d by, niektoré dieli 
Cern ohorského Mendelssnhna, 
klavli!embalove sk ladby od O. 
Scarla ttiho, u po ). Bendu 1 
On eka , renesonl'!l á hudba). 

Pripravil tk• 

v • nov et sez6ne 
" opere SND sl verejnost pripomenie 
práce počas tejto sezóny). Dielo bude 
ideovo-umeleckým príspevkom k osla
vám 30. výročia oslobodenia našej vlas~ 
li. SLibor sa s ním zríčastní aj Festivalu 
soviet.~kej dramatickej t vorby. V ja
lluári t. r. budeme svedkami premiéry 
pôvodnej opery T. Fre§u - Martin a 
slnko. l.·torá je venovaná predov!etkým 
(iet skému dwákoví. Dirrgovat má autor 
a rézre sa ujme 8 . Kriška. V marci b. r. 
sa subor predstavi Gounodovou operou 
Fau.~ t a Margaréta, kloní prrpraví 
V. \lá/ek a M. Fischer. Poslednou pre
mrérou .~e::ótty bude jednodejstvová ope
ra G. Br ::etta - Doktor Mirakel, kto
r ou ~kladater vyhral VelkLi med:wrárod
mí ~uta:: J. 01/enbacha . 

Dni ruskei a sovietskei hudb 

Ralf Dor111g. 

s •z6na 1974-75, kiOrtl bratislavské di -
vadlá slá~·11ostne ot vorili cyklom ili· 

scenácir k 30. výročiu S.VP, je tlž v pt-
110m prúde. S premierort sa v novej se
zóne prvý prrlrldsil baletný sríbor a to 
rwedenrm Hrdrn.~kej tri lógie na hudbu 
Stračinu - V lleca - Nováka. (0 pre
miére sme písali v 19. čísle HZ.) D1ía 
13. X. t. r. bola premiéra baletu Pigma
lron na melodrámu Bendu. Clroreogra/itL 
mal Miroslav 5tauder a dirigentom bol 
V. Málek. V dramatur gickom pl á11e je 
este dvojprogram, zloiený z Griegovlro 
Peer Gynta a Malrlerovej 4. symfónie 
(d iela naštuduje a. 11. Sándor Tóth, ume
lecký léf pécskelro baletu) a Giselle od 
A. Clr. Adama - oporné repe'rtoárové 
črslo svetových baletných sríborov. Cfro
reografru bude mat a. fr. národm! umel
kyrla ASSR Ľ. V. Jelaňanová. 

••• 
Operný 1ríbor SND pripravil k BHS 

prcmréru Beetltovcnovlro Fidel ia v hu
dobllom 11ašt udoL•aní léfdirigen la Z 
K ošlera, v rézrr B. Krdku a na scéne 
L . Vychodrla ( 8. X. t. r .). V novembr i 
t. r . sa sloven.~kí diváci po prvý raz 
zoznámia s operotL známeho gruzínskeho 
skladatera Otara Tak taki!viliho - Tri 
životy, 11ámetovo čerpajrícou z predre
volučných a revolučných čias, kompono
vamí na motív11 fudovl:lto i vojenského 
folklóru. Omge•rt om predstar e111a bude 
V. \ lcilek a re i r<.:rom M. fi scher (kto 
re/lo ~. vúročre umelecké/lo pôsobenia 

••• 
Od 8.-20. X. t . r. uviedli opera a ba

let - v rámc1 BHS - Dvoŕákovu Ru.~al
ku, balet Hrdinská lr ilógra. Pucciniho 
Toscu, Verdiho Rrgole t ta, Bizettovu Car
men, Janáčkove Listy dôverné, Bartókov 
ModrO/liZOL• zámok, Verdiho T rubadrt•a , 
Porgy a Bes.~ od Gershwina. Puccuulto 
Maciame Butterfly, Smetanovu Preda111Í 
11evestu a Gajané od Cltačaturiatw . 

••• 
Vedenie opery sa postaralo aj o za

IL jimavrí skladbu hosťujrícich zalrrattié
nych sólr.~tov (pozn. red. - hodnotenia 
ich výkonov prine.~reme v niektorom z 
11ajbližších čísel li Z). Niele11 počas BHS, 
ale už aj v septembri sme prwrtali na 
javr,,ku SND domácich a zahraničných 
lrostí. Tak prai.skv L. Nesllyba účinkoval 
v úlo/re Záhoru (Juro Jánošík), P. Mau
rl:ry spieval titulmi postavu Verdiho RI
goletta, v rámci Dní priatetstva a kul
ttír y NDR v CSSR sa predstavil ako 
gróf Luna v Trubad1ír ovi lipský spevák 
Ralf Däring (na obr.) , významným prí
spevkom bolo aj vysttípenie Státnej ope
ry z Lipska s Händlovou operou Xerxe.~ 
(o predst aveni sme písali v 19. čísle 
liZ). D1la 20. septembra vyst rípil vo Ver 
d i/ro Nabuccovi J. K yzling ako Zaclra
r lá§. 

••• 
Do konca kalendárneho roku uvidia 

návJtevnlct bratislavskej opery e§te 
M. Kazra§viliovrt zo ZSSR ako Tatianu 
(6. Xl.), Elenu Cernej - rr tmunskrl spe
vdčku, ktorá drla 9. XI. bude spievat 
l i t ulnr1 úlohu Carmen, M. Aminara§vt
llov6 zo ZSSR vystúpi drta 16. Xl. ako 
Leonóra v Trubadrírovi, N. Tkačenko
vá bude spievat Toscu dňa 25. XI . (a 
ako Leonóra v Trubadrírovt dňa 27. Xl.), 
N. Angoladze zo ZSSR sa predstav! v 
tílofte Don 'José/ro d1la 2. Xll., M. Mlreo
vá z Rumunska bude hosrovat 11 úlohe 
Nor iny z Dorta Pasquala dňa 4. XII. 
Po(skýcll hosti privít ame 15. Xll.: H. K o
mowskl bude spievat Don Josého v Car
men a K. ~olan - Escamllla. 

M. GROS 

Rosa Falllot•d. 

Z podnetu Ov ZCSSP 
bola 17. septembra 1974 
v Banske! Bystrici tlačo· 
'fá konferencia , na kto· 
ref prftomných hosti in· 
rormo'flll o pripravova
ných pro~tramoch v rám
cl Mesiaca prlatefstva. 
Kafdoročnou akciou Ov 
ZCSSP bývajú .,Oni rus
kel a sovietske! hudby", 
ktorou te otvorený Me· 
s loc i!eskoslove nsko-so
vle lskeho prlatelstva. 
Spoluusporladate fml aú 
Ceskoslovenskt rozhlas 
o Ministers tvo kuiUíry 
SSR. Dejiskom telto vý· 
znamnel kult6rne t a ttO· 
lltlckej akcie bude (v 
dňoch 1.-3. novembra 
1!174) Baoaki Bystrica 
Hudobn6 dni spofa 10 
s lhnoltnf m zaeadnulfm 
ov zCssP. Venutt lcl1 
IO'flet1kal eymfonlckel 
hudbe, di!Binet soviet· 
skej plelňo'f8j tvorbe a 
folklóru. 

Prvý koncertný večer 

bude venovan t sym fonic
ke j hudbe. Predstav! sa 
Symfonický orchester 
Ceskoslovensk6ho roz
hlasu Y Bratl1lave pod 
taktovkou dlriRenta Oga 
na Ourjana , národného 
umelca Arménskej SSR 

Oga•r /)urlan. 

Már ia Kodriwwov6. 

Ogan Durtan patri k 
š pičke reprezentantov 
sovietskej dlrlgentske• 
školy, 1e stálym hosťom 
významných e urópskych 
koncertných pódll. Na 
pod u tatt vystOpl moskov 
ská huslistka Rosa Fal· 
nová - Jedna z naf)ep 
šlch !lačok Davida OJ 
strecha, Očastnlčka o. 
laureátka medzlnárod 
nýck súťaži. 

Druhý koncertný večer 
patri sOčasnel sovietskeJ 
ptesňovet tvorbe. V pr· 
vet časil odznc lt1 diela v 
podan! známych českých 

a slovP.nských lnterore
tov. druhú čast V\r ·n! 
vvstllpenle koleklivu M6· 
rio Kodrianuove j s I' CI-

kálno-1 nš l rumen tálnvru 
sOborom foldnskej 111· 
harmónie. Mária Kodr.a. 
nuová absolvovala celf 
rad úspešných koncertoY 
na domácich l zahranič· 

ných pódiách. Na restt· 
vale Sopoty 1971 rei ude· 
1111 cenu za naller~f 
prednes spoločensko poli
tic ke! plesne. 

Tretfm - záverečnOm 
koncertom 1e vystOpe,lle 
Paddukllanskeho ukn· 
il nského fudového atilla
ru a sOboru Rosslja, ak· 
l!vneho propagátora rus. 
kého fudového umenia 

Je potelltefné, t e pr'· 
ve Banská BystriCI, k .. 
boli oslavv 30. •frueil 
SNP. sa stáva dejlskn• 
hudobných dni a Cl!lo· 
~l átnych osláv tohturnf· 
nélrn Mesiaco urlatefslfl. 
Dni ruskeJ a soviP.tskel 
hud by budfl Iste dd,tol· 
n~m hudobn\im pamlll•f· 
kom k 30. v\Íroi!iu SNP 1 

k blf~laclm s a osinA• 
30. výročia os lobodeala 
nalej vlasti. 

OAuMAR MICHALKO\'A 


