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Tra dcsat ro~ ta pokojne ho mte
rového žtvota, ktoré uplynuli
od s láv nych dni vhazstva nad
h illerovskym
fa§t zmom ,
od
skončenia ll. s vetovej vojny 8
od vzniku svetovej socialistic
kej slistavy - to je nová eta
pa ni ele n v politických a spo
lučenských
dejinách Európy,
ale aj nový use k vo vývoji eu
rópskej a svetovej hudobnej
kultúry. V tomto obdobi po
nore vlťaznej krajiny Soviet ol'
nastúpili na cestu rozvoja so
r.iallstickei hudobnej kultúry
národy východnej a jubový
chodnej Európy, ku ktorym 11a
postupne pridružili ďalllie kra
jiny Azie a ostrov lobody. Ku
ba.
Tento historický fak t n iell'n
slávnostne pripomenú(, ale as
poň stručne aj analyzovat malo
:ra ciel s tretnutie vedúcich o
aohnostf skladatelských :näzov
a národných hudobných rád
soc ialistických krajin, ktoré sa
na pozvanie Zväzu skladaterov
ZSSR v diíoch 21.-23. aprfla
stretli v Moskve. Okrem európ
skych socialistických
krajin
boli oa tomto stretnuti zastúpc
ní aj bndobnl umelci Mongol
skej rndovej r epubliky a Kuby
Obsah rokovania je zrejmý u2
len z letmého prehladu tém re·
ferátov, ktoré predniesli okrem
hostf zo socialistických krajin
viacerf poprednl sovietski skla
datella a mu zikológovia. Ovod
né slovo na tému Tridsa( ro
kov viťazstvo a sovietska bu
dobná tvorba, prednesená ná
rodným umelcom ZSSR, gene
rálnym tajomnlkom Zväzu skla
tlaterov ZSSR Tlchonom Nlko·
Jajevičom Cllrennlkoyom , bolo
Impozantnou bilanciou birll
vliho rozvoja sovietskej hudby
Ul
posledných 30 rokov. T
Ch rennikov prá vom vyzdvihol
také fakty, ako je rozkvet hu
d obnej tvorby vo vletkých zvä
zových republikách, U nr ovli a
itýlové bohats tvo a mnobotv6r
nosf tvorby sovietskych skla·
daterov, významný pod iel na ·
stupujúcich pokolenl a sveto
vý "Význam tvorby klasikov 10
• letskej hudby S. Prokofieva,
O. Sostakovlča , A. Chai::aturiana
atď. Vlaccrf sovietski referenti
sa :~~aoberall tvorbou soviet
skych skl!ldatefov v obdubl Ver
kej vlasteneckej vojny ( l. Oa
nilevlč. J. Zarkovsklj} . 8. Te
renfjev hovoril o význame s po
luprlice sovietskych skladate
rov so sovietskou armádou a
námornfctvom. Zaujlmavé fak
ty o rozvoji ukrajinskeJ tvor
by. najmä s tematikou vojny
a mieru, uviedol národný ume
lee ZSSR A. Fillpenko. Oal§iP
rcf11r á ty domácic h muzikológu"
sa týka ll otézok vývoja hu
dobného umenia v socialislic
kých kra ji nách. Tak G. Snejer
soo. uznávaný znalec tvorby
Haosa Eislera a blfzky priatel
Ernsta Buscha. hovoril o anti
fdisllckej téme v tvorbe tých
to velkých umelcoY, Vynikaji

cl znalec pofikej, čeik&j a alo
ven11kej tyorby prof. dr. l . F
Belu vystúpil 11 vefmi zasväte
ným prfspevkom o antifaslstlc
kej téme v tvorbe če!lkýc h 8
slovenských sk ladatorov, pr i
čom vyliel z toho. ako táto
téma hrala čoraz väčliiu ítlo
bu v naiej hudbe uz v rokoch
nastupujficeho fa§iznw. Prol e
sor l.
csfjev rozviedol pozl
tlvne skúsenosti zo llpoluprlicr
muzikológov
socialistických
krajin a o. l. priliel 1 nhr
hom vydával r ol::enku marx is
lických muzikológov l v nem čl
ne a rtJAtine. podobne ako v
prlpade
spoločnej
publika
clo muzikológov ZSSR a
OR
,.S2cialislickli hudobd kultli
ra ).
Z hosti sa ako prvý ojeJ alo
va bulharský muzikológ V
Krstov, ktorý velmi názorne
dokumentoval rrnnoJ bulhar
skej tvorby od vlt'azstn nad
fa§izmom. T. Sárai. gen erá ln y
ta1001ntk Zväzu madankfch
hudobných umelcov, na tvorbe
Bart6ka a Kodálya ukázal. tf'
antifdistická orientácia ma
ďarských hudobných skladate
rov má korene v Ich tvorbe.
Sáraiova výzva ,. ech znie hud
ba tak presved či vo, aby 0 11
mohli rinčal zbrane" stala ll&
nielen duchaplnou parafrázou
staróho latinského úRiovia, a •~
akýmsi vyznenlm celého seml
nlira . Tajomnlk Zväzu pofských
skladatcfov H. Schiller p redln
f il súvahu o hlavných Unroch
pofskej povojnovej hudby, ku
bánsky skladater R. S. Ferrer
hovoril o anUfalistickej téme
v kubánskej hudbe, S. Guo člk
SUtnla o mongolsko·SO'fletake J
družbe a jej odraze v tvorbe
mongolských skladaterov. Ru
munský skladater L. Profeta na
konkrétnych prlkladoch ilu
strova! jeden z aspektov povo j
nového vývoja rumunskej bud
by, blbky mnohým dalifm so
ciallstickým krajio6m - vply~
rodovej hudby na vývoj socia
listlckej hudobnej kulUiry ná
tane záujmovej umeleckej čin
nosti. Za CSSR v zaatíipenl
chorého predsedu Cs. yýboru
zväzu skladatefov predniesol
referá t predseda SCSKU L. te
lezný, ktorý nadviazal na VJ
st6penie prof. Belzu a doplnil
ho ďalllmi informáciami a 116
vislosťami ; o. i. zdôraznil his
torický prfoos epochy výstav
by socializmu pre rozvoj slo
ven11kej hudobnej kultúry. Ta
jomnlk Zväzu skladaterov a
muzlkol6gov NDR H. Domagal11
hovoril o tílohe hudby vo vý
voji socialistickej spoločnost•
na základe akásen011tf NDR.
V dverečnom vystápenf 111
prof. dr. J. V. Keldyli pokhll
o zovlieobecnenie niektorýc !'
poznatkov z yý"foja hotlobnýcl·
kultúr socialistických krajin ov
konca ll. svetovej "VOjny. tak
ako sa to odzrkadlilo aj • re
ferátoch moskovského stretnu
tla. Podla Keldyla sa vývoj n11
lieh hudobných kultúr vyzn11
č uje tým, le sa v iiom dialok
lieky stretá ipeclflčnosf a né
rodné zvlálitoosti vý"foja každ e
z nich a slíbe:lne is" apoločen
skli črty poklar ide o otázk1
masovosti hudobného ume nia
jeho fudovosti , vztahu naciu
nálneho a inte_rnaclonálneho
Podrobnej la an"llýza tvrhlf
faktov a faktorov , bude úluho•l
(Pokračovania na 8. str. )

StJTil/omrktí orchester Ceskoslouen~k~ho rozhlasu u Bratislave s dirigentom Ondretom /,endrdom
ne otptfracom koncerte Ceskoslovenske/ hudobne/ ~atvy.
Snfmka: CSTK

československá

hudobná žatva
na Slovensku
Ceskoslo"Vensku hudobnú t atvu. jedno J oal
poduJali náliho kulturne ho ii
vota otvorili no Slovensku sláv nostnym kon
certom Symfoni ckého orchestra Ceskoslnven
s kého rozhlas u " Bralis lave. Zatva je vysled·
kom spol upráce Zviiw siuvenskýcb skladote
ro• a Zvä z u českych skladaterov a koncert
ných umelcov a ic h spolo čným darom k 30.
výrol::in oslobodenia Ceskoslovenska. V dra
maturgli koncertov Zatvy se prellslavujO
no•é opu~y českej a slnvcnskoj hudby. no
účasoe .sa aj pripomloa podiel hudobne( tvor
by na tridsatroč nej ceste oa "ej socialistickej
kult6ry a spolo č nosti - výberom diel . ktoré
sa anga!o"Vanosl'ou zámeru i umelec kými hod
výz namnoj ~lch

.'

notami zaplsall medzi bndovatefov tejto cas·
ty.
l
Otváracr koncert • Bratislave d i'la 20. aprlla
l. r . v Koncertnej sieni S lo ve ns k~tj lilh11rmllnie
( 11
pr4Htredntctvom
rozhluovuho prenosu
spris tnpnony mnohym abonentom hudhy) pri·
pravil Zvih: slovensk9ch skladnternv. Ceskoslo
•enský rnzhiBI'I v Bretis la•e a feSIRk y dum
ku ltúry a osvety v Bra tislave. Ku s lá vnostn eJ
atmosfére otvá•·ocioho koncartu • dominu jú•
ce j miere pris pel výknn Sy mfon ického orchestra · Cs.• rozhlasu v Br&lil!lawe a jeho dirigent ll
Ondrejo J,enárdre. V ich inlerprPiácli odznela
nnwlnka Ladislava Hulnubko
symfonicka
predohra Vzdury a ntídoje. "Ve nova ná 30. výrn·
č iu · SNP. v Brati s lave u i z koncertného pô ·
dia známa Sym f6n i11 pre malý orchester Lu ·
bnmfra Zelezneho. V Ad as tra. f:ykle pies nt
pre soprón a orchester na ve r je S. Zliryho nd
Eugena Sucholta 1111 pred s tavi~ a sopranistka
Anna Kratochvllu\'A z Brna. Coskl!ho sk lad11te·
ra Václava Ooblá!ia reprelllntoval jeho opus
z roku 1946 - Symfunletta pre veflcý orcbes·
ter: Slávnostný ráz otvlira ciehu koncertu Zat·
vy pod čtarkla af prftumnost autnrnv - L . Holoubka , L. 2oleznl!hn a V. Oobililla.
l

'· ),

Prez1dent CeskoslovenskeJ socialistickej rf'publlky vyhlásil k 1 máJu 1975
Marht Orottnero•ú, sólistku ba lotu ND
Oni dern
z a nár od n 9 ch ume lc o v Kardo a , zasl úžilého umelca, hudobného skladatela, profesora VSMU v
Br dtlsl 11 v~;
PhDr. Franti!ka Lýska, umeleckého vcdGcoho bmenského detského zboru Miladu Subr
tovú, zaslužilú umelkyňu, sólistku opory ND v Prahe. Ladislava Vychodila, zaslúžlleho
umelca, šéfa výpravy a jAviskového výtvarnlka SND v Bratislave.
Vláda Ceskoslovenskel socialistickeJ republiky udelila čestný titu l z a s l() t 1 1 9 um 41
le c: Ľube Barlco"Voj, sólistke opery SND v Bratislave. Darine La §či ako ve j. iniPrpretkP
slovenských ludových plesni, Bratislava, Marcele t-fachotkovoj. sólistke opcrv ND v Pra
he, Lubomlrovi Procházko•í, sóli!>lovi Státneho d ivadla v Ostrave. Frantilkovl Suchomu.
hudobnému skladatefovt, Brno. Vlaste Sllhaoovej Vrtlilkuvej, sólistke baletu ND v Prahe
doc. Pavlovi Ste pánovi , klaviristov!, Praha, Janowi Husovi·Tichému , clirlgPntovl opery ND
v Prahe, Lubomfro•i Zeleznému . hudobnéoHt s kladaterov l, Praha.
. St á tne ceny K leme n ta Go t t w a l d a s če st ným titulom laurP.át SlátneJ cen v
Klementa Gottwalda: Symfon ickému orches tru Ceskoslovenského rozhlasu " Prahe za
umelecké výkony v Roku českeJ hudby, národn6mu umelcovi Já novi Cikkerovi, hudoh
nému skladaterovi. Brallslava, za opernO a symfonlckO tvorbu z poslednýc h •·okov s oso
bltným ueterom na skladbu Epita f, venova nú ao. výl"Očlu SNP.

Z prt/etltMfl osláu 100
tiQrotw nnrodel!la Vllia
mo
FIQu~o Rtt~tr~ltt ·
uuled/11 .~peuohro D/GT 1
Banske! Rtt~t rt cl fillO Zfi
apr!/o t. r ~klofiGtP.loiJ/,
O{J(lru nPttmn. K ln~rend
c/1 l ku konfprencll o
\klodalelcwom d/Pie sn
vrdtlmP v budú,.om čl~
le HZ
~nfmk11 :

K
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,
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Dr. T. Hi rner (prl klaV!r l Milo§ Vdi!aj prl nahrc1vant v koS/ckom ~llídiu Cs. rozhlasu so stíborom Branzsko (r. 1951/.

Snfmka:

J. Tom! ka

Jubileum
Teodora Hirnera
Slovenský ,dirigent, skl4dater,
hudobný pedag()g a (>rganizátor
1tudob n~ho života dr.
Teodor
H irner sa 20. aprfla t. r. d.o·
zil vtíznamn~ho Iivotného ju·
brlea - 65 rokov. Ka f dý úsek
j eho činnosti m4 dôleiltQ vO·
znam pre rozvoj slovenskej hu.
tlobnej kultúry. Ako umelec·
k(>munista st4l vfdu tam, kde
'o bolo najviac p(>trebnl, v%dy
splnal p(>trebu a , ciele socia·
llstickej hudobnej kultúru. Bol
priamym účas tn lkom SNP, čo

do vetkej mieru ovplyvnilo aj
jeho tuorbu.
Hirnerouu ftvotm1 a pracou·
nú dráhu mofno ro zdeli( na
§ty rl hlauné obdobia: št údi4 a
priprava na pouolanie muzikanta, obdobie praískéM p6sobe·
nia kapel11íka AUS·u Vita
NejedUho a §trídiá na katedre
hudobnej vedy Filozofickej fa
kulty v Prahe, ktor~ ukončil
dizertačnou prácou ,.Slouettsf.:á
rudova plesefl v tef samobyt
nosti a suojráznosti"; roku
194.9-1954, kedy sa stal uedú·

Absolventi konzervatória
V prve/ etape absolventsk!}ch koncertov v dfloch 11.-16.
aprlla predstavtlo brattslavskl konzervatórium vereJnosti svo·
JICh absolventov. V plallch ve/Jeroch v rozpi1tl nlekolkych dnl
~m e sz mohli vypočut 18 výkonov z r(Jznych odborov a po
súazt przpravenost konzervatorrstov do !Ivota, pripadne pre
ďaBze vysoko~kolské St/ldlum. Mladz lnterprell sa uviedli vy
k onml, ktorých tírovefl bola sice rôzna, no celkove pred!>ta·
vovala dobry ~tandard a powrdzovala mnohoročnú zodpoved
nu pripravu zo strany !zakoo af Ich uCltelov.
l poCetne najsUneJSle zastflpeného klavlrneho odboru upú
tul z na prvom lllleste dve lnterpretdcle, zhodou okolnosti die·
la R. Schumanna. M. Vartnsky muzlkc1lne OJ technzcky bez
petna wládol narotn4 Sym}oniclc.é etudy, l. Remz~ousky
u KarneualB pre!>vedCll ~votz mt tecltnzckymz dzspoziciamt
l zmy:.tom pre nuansy lo:lavlrneho zvuku.
Potorecztalom sa predswulla E. Ursmyova, ktor/l :.a dobre
uvzedla 32 vartdctamt L. van Beethouena, no najma " Brahm
sovýclz avoch lntermezzdch a v troch ta!>llactr Sucho1~ovyclt
Metamorfóz na~nabzla, ~e 1e1 doména 1e naJmd u JemneJ a
medltatwnef /yrzke. z ctal~ich uykonov zaujala M. Ltbantova
plastickou tnterpr~tdclou me lallkef Sutty A. AIOr ecllta, M.
Aciamovitavá catwo zvládla naJ1nd hudobnu !>trdnku Ravelove J
Sunatlny, prdve tak sl vyborne poradila A. lí.ollárovd s dnes už trocha vyblednutyml - Varldctamt fts mul A. Glazunoua. fei hra vyvolala poctt, ~e sa Jef azda mohla nastavil
latka ndroCna!>tt troc/Ja vySSte volbou vyznamnej!.eJ a vdatne1
!;eJ !>kladby. 'r. Baldt Interpretoval Prelúdtum, clrordl a fugu
G. francka klavlrl:.tlcky zdatne, no chýbalo mu d ostatočne
p;;rozumente pre Jarmovú výstaubu a vnliLUrny obsah diela.
v zauJtmauom ltarfovom polrecttdll sme st vypočuli v poda
nt L. FtloveJ !>klarlby klasického fl. L. Dustk, Sondtaj (ll
nov~ieho repertodru, z ktorého popr t Samt-Sailn~>oVef f' ontdne
s K~ltkovych Varzé1ctc1ch na Mozartovu temu nafulac zau,alo
Rous~elovo Impromtu, zrejme ast na/blt%~1e naturelu inter ·
pretky. Skoda, ~e ntektorl skladby, nafmit zdvere/Jnd ejektna
Pleseh na noc C. Salzera ball poznaCene zbytobnou ~ervoz i ·
tou.

cim oddele'lin ( udtwe l 1mdl>y
a ue.'k'" .•crl 1r:rm Ir r'i ii'Htellfl
r•usrclarua (.~ r f):/!la.\tl ,. K o
srcwcll. ~ui·a.me l'teclol Zbm
.~IOt'CII 'kJit'/! u{'rtcl Ol'
V
~ p t .~
.\J.·cj \or·et V,, , - JC/Io :a.~lu
lrotr ::r.~kal tento ~u lw• •ta ce
lo ., lo ~·c•tskeJ prehliadke zboro
velia ~ pevu v r. 19SO prvú ce
1111 ; bratr.~laNké posOIJcme 11 '
JQ54-1961 vo fwrkrú t t•oru·é
ho tajomníka Zt'tl:u slot•e•t
sk1ich ~ sl.·tadatelov ; od r oku
1961 a! do dnes je rradtte( om
Kon::crvatórra v K oftclach. Tak,
ako sa ut várala Htrnerova ~i·
'JOl nd cesta, tak sa vyvlfala at
jeho kompozičná práca a 8Ú·
stredenie sa na jednotlit·é hu·
dobné žanre. Počiatky nach4·
dzame uz v r. 1941 , kedy bol
t'l!daný zborník Vojaci sprevaj tí, l.·torý obsahoval rôzne m·
t ermezzá a pochody pre dy·
citový stíbor. Melodrámu Le·
ge11da o vojak·ovi uviedli na
scene SND, jej partltíva sa
však nezachovala. Prvé komor·
né skladby a súst redenie sa na
folklór pocltádzajú a~ :: H~r·
11erovej druhej tvorivej etapy
v čase pôsobe11ia v košickom
rozhlase. Tu sa :ameral pre·
dovietkým na
::opisovanie,
upravy, montáze ludových pte$·
m, komponoval skladby k rôz·
nym
poli ticko·s poločens f.:ým
udalostiam. V koilckom ro:·
hlase založil sríbor ( udovýc11
muzikantov - Zemplln, viedol
aj ďal§l rozhlasový .!tibor Bra·
nisko, s ktor ým nahrával hla vne ú pravy tudových ple.!ttt. O
spopularizovanie tudovej ples·
ne 1a zaslúžil aj verejn~m n4cvtkom pesničiek v ílvom vy·
.~ielaní, buď s f.:lavtrlstom Milo§om Váňom, alebo s celýrn sú·

borom BranilkO

,.r{&pel k

raplrttl ltla•·rté zdmer y vtedu}
vej hudobuej politiky ko!íckélro
·ysrela11ia Tzv. bral! .~lavske OIJ
rtobte 1/irrrerOt'M pô.,oberu.a jt
rr: bohat!ie na vlast11ú sklada
telskll éi11nost. T u v::mrk·ll vl1č
iuc f.;ompozrčné r:e l i(JI. srahol rr!
aj po sym{omckom obsade•tl.
Vý:nomnd je ~.'antalo vá tvorba.
tu vz11rkla suit a pre symfomcký orchester Budovatetom Tra
te družby. Serenáda pre sláč r
kor•(/ or chester. suita Lege•tda,
Dychové
k vitltfto, Sldčlkové
k11arteto e mol a itt~. Najbo·
hat~le worlvl obdobie sa da·
t uj e r okom 1961, k edy 110 Hlr ner opiJt vrát il do Ko§lc ako
rraditel K on:er vat6ria. Má tlel·
kú :áslullu 1ta materiálno·orga
nizačnom dobudovaní §koly, je
dirigentom Jkol&k ~ho symfonic.
·k ého orclrestra. Popri náročnej
práci r iaditeľa a pedagóga do·
kázal vf/t vorlf rad pozoruhodllýrh ~kl tJdieb , z ktorgch naJ·
l'lič§f úspech a ocenenie
do·
srahla Dukelská poéma pre
.~ymfonick(l orche~ter (1964). Z
tohoto tvor ioéh(> obdobia I PDmetíme o. t. Malokarpahkrl pre.
dohrtt pre symfonic1(ý orcl~es·
tcr , Capr iccio pre klavl r a or
chester , Capriccio pre dva lclll·
11ír y, I mngitty - cyk lus klavír·
nyclt skladieb, Toccatu a fúgu
pre akordeón, tri hudobné ob·
razy pre orclrester Trifcglio,
tri skladby pre hcboj a klavír,
2. sláčik ov~ kvarteto. V t ých·
to drioch jubilant dokončuje
novú skladbu Concer tino
pre lesný r oh a or chester.

LYOIA URBA.NCfKOVA

Sldbtkový odbor ~a repre~enroval !.tyrmt absolventmi, z kto·
rych vtolllila P. Selecký so !>UIJ~rlnnou zstotou zallral pomerne
mdlo vďačný Koncert pre violu C. F. Zeltera. Po tejto strdnke
mal lep~tu tílohu huslz~ta J. Slovdk, ktorý s úspechom pred·
niesol Kardo!ioue 3 skladby pre husle a klauir a Debussyho
Sondtu g mol: obtdve diela hral technicky bezpečne a s porozumenlm pre ich odmný obsah a stýl. Oba dobrl uýkonv
doplnili M. Benkov/č (2 Ca~li z Huslového koncertu A. Choča·
turianaj a K. Nemčik (1. bast Bruchovho koncertu d molj.
Pr ztemným ožlventm medu tradičným nastrojovým za~túpe
ntm na ab~>oluentskych koncertoch bolo vysttlpflnze prvého
bratislavského absolventa - gttarzstu S. Slezaka. Zvoleni dve
:.klaby prednze:.ol komorným tónom, pril!om lep!>te zaposoblla,
po upatrnefšie zahranef Legende f. Albenzza, Sonata pre gztaru f. Turtnu.
Zo Jtvroch spevdckych vy:.tupeni upatala predovbtltk!Jm nekonvencna :.kla.iba - Malá kantdta G. Ph. T elemanna. K. Be·
ltcova fu za:.prevala s porozumením pre dobovO ~týl, pričom
fef dobre a:.lstovall f. SzolgaiJOvd na vlolonbele, J. Gurval na
flaute a pro/. IJ. Rusó na klavtrl. Trad/tne bol/ zasttípene
arte z tallan~kyrh opter: K. Godany10ud sa uotedla Pucctmho
arzumi z rosky a Madame BulterJly. Ma pekný velky hla~
u af po techntckeJ strdnke preukd::.ala, ~e fC schopnd ctaBieho
vyvoJa. To z••té matno povedal Of o koloraturke D. Hlavd·
cuveJ, ktora dobre zvlddla artu z Verdiho TrQlJtaty, no neubybafne narobnl1 Varzc1cta f. Procha boli tak trocha nad 1e1
tera}Sie szly. K nafhodnotnef~tm vykonom treba počltat uuetlelue plasMvlho cyklu Kvetiny od l. Hurnlka v p(>danl M.
Ctbutouej. SpeváCka nezostala ntž dtfnd tomuto ndro/Jnému
dielu ani po technickeJ, am hudobnef strdnke a teJ výkon
bol uelkým prlslubom do budúcnosti.
Dychový odbor sa prezentoval iba tednym absoluentom,
po,;aunistom K. Svttekom, no teho podame Fantdzle patrilo
k naflepSzm výkonom. Nze lallktl skladbu zahr al muzzkdlne,
tntonaCne a technicky bezpeCne a s t emperamentom.
Referdt by nebol uplný, keby sme st nepov~tmll vý borných
korepetltorsk{jch výkonov profesoriek ~kol y D. Rusó, E.
1/ltnkovef, A. Welnzetlovef a Z. Materskej.

P. Z.

SKOLA A HUDBA
Jednou zo základných podmienok úspechu novej koncepcie hudobnej výchovy
v zoS Je dOkladná teoretická a prak·
tiekli pripravenosť učltelov na tl1to prá·
eu. Preto s ozajstnou radosťou vltame
1ltudlu doc. Fr. Sedlák11, CSc. Hudebnl
vlvoj dft~te, ktorCi koncom roku 1974
vydal Supraphon ako 12. zväzok edlcle
Comentum musicum. Autor touto prácou
dáva učttefom možnosť z(ska( sl vedecky zdOvodnený teoretický podklad, ktort Je bezpodmienečne potrebn9, ak chct'l
modernú koncepciu uplatňova( v praxt
ciefavedome, uve·
do mene.
Podstatou šttldle
je teoretická ana·
19za audobného vý·
voja deti. Závery,
ku ktorým dochádza na základe dOklad.
ného šttldla prlslušných vedných odborov a vtsledkov vlastného vfskumu, aplikuje autor na hudobnov?chovnt'l pNIX.
Poznatkami z hudobno-psychologlc·
k9ch, soclologtcktch a lekárskych v9skumov hned na začiatku svojeJ pr6ce
vyvracia akékofvek pochybnosti o v9·
zname hudby v živote dnešného člove
ka. Hudobný vtvoJ pokladá za nena·
hraditetnCi a podstatntl zložku du!e\ té
ho vtvoja a kedže každé telesne a dusevne zdravé dieťa je schopné kudobne
s11 rozvljať, treba všetkým deťom umož·
ni( tento rozvoj. No má v9hrady k teraj~eJ koncepcii hudobnej vtchovy a na·
wbuje ju zmen iť.

Na

V psychologickej 3nalýze hudobn6ho
vývoja dett vycMdza z dtalekttcko-mate.
rlallstlckého ponrmanta ontogenézy. Pri
v9klade o vntltorných faktoroch hudobného vtvoja upresňuje obsah ntektor9ch
pojmov, rozoberá otAzku dedli!nosu hudobného nada nia, uvádza vlastnil klaslfl·
káclu hudobných schopnostr, Z vonkiiJ·
~Ich faktorov rozoberá najmll vplyv moderných oznamov11clcb prostriedkov na
hudobný vývoj a zdOrazňuje vfznem matkinho spevu pre začiatky tohto vývoja.
Zasló.f.enó. pozornos( venuje autor mo-

umožnujó. učttetov i kontl'olu, čl sil jaho
požiadavky primerané du~e vnému v9vo
ju jemu zvere ných deti. Cenn9 je a j
kritlck9 pohlad a utora na s0časn9 stav
hudobnej výchovy v ZOS, ktorý Iste
podnieti ui!ltefov zamyslia( sa nad správno ťou svojej doterajšej práce.
DOkladná je jeho psycllologtcká ana·
ltza vokálnej činno sti, činnost i., ktorú
autor pokladá za z6kiad hudobnovýchov·
n6ho procesu. No drulru efe ktivnostl
hudobného vývoja vid! v komplexne)
hudobnej výchove s v y u~!Um budby, spe.

pomoc hudobnej výchove
ttv6cll ako základnej podmienke rozvoja
hudobných schopnost!. Oioha prebudi(
v di e ťati motiváciu k hudobným činnos
tiam tak, aby sa ona stala trvalou čr
tou jeho osobnosti, je jednou z najpod·
s tatnej!llch Qloh hudobnej výchovy. Za
sllný moti v ačný prostriedok pokladá hu·
dobné hry a kru na detských hudobn9ch
nástrojoch, kde dieťa mOže uplatniť Sil
mostatnost, lnlclatrvu, aktivitu, tvorivosť
Dostat nedocenený je aj \ jznam zboro
vého spevu, najmll ako zdroja soclélnych
motlvov.
Analýza hudobného vývoJa detť v pr
vých dvoch obdobia ch ( p0 vstup do
~koly) a uvedené p11nmetre t.udobných
sckopnostt a zručnosti &esťročných deti

o ~I
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~loven.Ykt] ludolle} hudby a taF·

vu, pohybu, slo va a detskej tvorivosti.
V tejto aOvlslostt bodnott Orffov syst6m
a uv4dZa vlastné skdsenostt zfskané
vtacročnfm v9slrumom.
Ctnnosťaml typickými pre modernt'l
hudobnovtchovnú prácu sa illr!le zaobe
rá v posledných kapitolách, v ktorých
prlná!la mnof.stvo nových a dOle!ltfch
poznatkov a poučenl, týka júcich sa vf
chovy k detskej hudobnej tvorivosti, k
hudobnopohybovej výchove a k lnštru
ment4lnej čtnnostL
Verlme, že táto publlkácta st nijdo
cestu k všetkým, ktorl sa ustJu jó. o
efektfvnejšlu a radostne jslu hudobn(•
v9chovu.
EDITA V1Jj}OV5KA

• Tredll! n6 - ut XVJ. Nitr ians ku hu dull nu jar predt:há·
dza li d ~ a koncerty pod spo l oč
nf m názvom ,.Nltrionske predjaria '', ktur6 sa niesli v zna·
monr CcskuslovonHkoj hudob·
nej zatvy k :JO. výro~ l u o, JniJo.
de nla. Bola tu prehliadka hu·
dob nej tvorby sftčasných čel
kých a slove nských sklodardnv
- E. Suchoíta, J. Sixtu, 1.. Bur.
laso , J. Bar tula a M. Nnvoka,
ktorých drela odzne li dna 2.
a prlla t. r. Y poda ni klavlrhJI·
ky K. HavHkovej hus listu J.
Tuporcera, violistu M. Telct:kého, flaut istu J. Samca, klaviristky V. Hrdin nvn l a Sláčiko 
vého kvarteta l rot. Ted la, S.
Rajter, Z. Bal42, P. Beran ).
Ne koncerte 9. aprlla t. r.
úl:l nkovata nit ria nska klaviristka Alica Sauberero\76-NitrayO\?á,
ViktOria Stracenská
spev, VIktor Slmflsko - husle,
He lena Gá fforová - klovlr a
Zla tica Majerská - kJavfr, v
podani ktorých odzneli dielo J,
Roslnskébo, B. Urbanca, ). Ma.
lovr:a, ). Mate ja a O. Feren·
ezyho.
Vdcnym fakt o m Nltrransko·
ho predta rla bolo, že svoje
sklad by sl v Nitre vyp!K!u ll au.
torl: oárodn9 umelec E. Suc ho ň, zasl. umolec
1. Novák,
lleskt skladater J. Matej, zasl.
umelec dt. O. Ferenczy a zas l.
umelec B. Urbanoc. Ich prlto mnosť dodávala obom koncert·
oým pod ujatiam patrlfnú dZ·
nos(, za č o Im vd'ai!la nlt rlan.
skl priaznivci súi!asoef hud o~
nej t vorby, TrYBiá s polupr6ca
medzi
Zväzo m
slavenskfc h
~>k lada tero-. a PKU pri PKO •
Nilre doniesla aj teraz svoje
ovocie.
E. KUCEROVÁ

Predstavuje sa

EMILHARGAŠ
'l'allskom lll nnostl ntladého slo
•ens ké bo umelca Je práca v
SOCR-1, kde pôsobi ako prvf ho
bojlsta. Okrem toho ho poznáme
tiel ako sólistu: • 1polupráci s
klnlristom Pa vlom Kot'ái!om kon
certuje a na bráYa v rozhlase. Za
pos ledné obdobie nabra l yiocero
• kladleb z r ozllllnýcb obdobf, oo
• budúcnos ti by chcel realiznvať
!!o najYiac sl ovenských skladieb.
,.Mám v repertoári Zhnmerovo
Co ncerto da camera pre hoboj a
orctlester, od M. Nováka Tri
skladby pre hobOJ a orchester, od
J. Ben~a Tri plesne pre bobo!
s61o, Dve skladby pre hoboj a or·
chester od M. Koŕfnka. Pnpravu
jem koncertné predveden ie Zim
merovho Concertina - dielo Jo
za•·adené do dramaturgie SKO,
ktorému som vďafn9 za možnost
spolupráce. Z hudby XX. storočia
pripravujem Koncert pre hoboj a
orchester od B. Martinu· toto dielo považujem za jedno z na)k raJ!ifch zo svetoveJ llteratQry pre hoboJ. Pri rozhlasovom nahrávanl
ma zllujala kompoztcia B Brltte
na 6 metamorfóz pre s6lov9 hoboj. Rád by som koncertne uvtedol Scholumovu Moza iku pre hoboJ, biele nástroje a klavfr, skladbu interesantnú z hladiska kompozičnej techniky a Inštrumentácie. Velmi rád sa vraciam ku starej lludbe a rád by som oživli hobojové kompozlclo Bu chovc, VIvaldiho, Albinoniho, Clmarosu 1!1
Kramáŕove. Za takmer dcsatr<>č·
nej spolupráce s P. Kovt\fom sme
absolvovali cel9 rad vystupenf v
Ceskoslovensku. v SOCR-1 z.asu
mdm možnos( dostat su do kon
taktu s vynlkajuclml domác imi 1
zahranlčn9ml dirigentmi a
konfrontovať sl svoju prácu s Jeh požiadavkami a názormi. Preto na
prfklad uznanlivé slová takého
majstra, ako je Antonio Pedrottl
hrPJt• dlhý čas - a povzbudzuJú "
A. Pla\/.:urova

ZDENKO NOVACEK

*
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Pop fsa ť trid sať povojnovfcb
rokov ndef hudby nie je Jehkt. Ide o pomerne kr6tky l!aaový 6aek - a predsa jo tu Y&Ja
naJrozmanltejifch
sn,h,
osobných lmpulzoy, ale predodetkým umeleckých výsledkov,
ktoré môf emc perlodlzonf v
tzkom kontakte 1 celkovým vývojom nalie t socialistickej spoJoi!oosll. Ovaba, ktorú predklad6m, chce predovietkým upo·
zornl( na Jednotlivé etapy v
trldsaťroc oom vývoji a sledovať
nal u hudbu v súvislosti 1 prosramom jednotlivých stranlckych l n ä nvých sjazdov.
Korene na!ieJ stlčasne( hUdby
- mam na mysli hudbu posledn~ch troch d os aťročl Idú
at k t~m s kladbám, ktoré vzni·
kall na rOzne pokrokové tnšpl·
rá clo u! koncom vo(nv. Jednou
z nich bolo "odbojnvéw BabuSkovo Noneto, alebo diela prlanlo zo SNP. Zlvot tu odrazu
potreboval v9raznú jednodu·
chosť hudbu, ktorA mA bezprostredne zapOsoblf, v ktorej
Ja menej umelostl, ale viac
umenia. 21adala sa hudba zvrchovane tlčelná . Z tejto etapy
nám zostalo nlekolko dobr9ch
skladieb, ktoré slco chápeme
viac ako dobové dokumenty,
ale predsa len sa oplatl k ntm
sa občas vraca(. ak sl chceme
predstavi f !yz!Dnomlu najprogresfvnejliej tvorby z konca
voJny,

K vývojovej problematike

slovenskej hudby
Roky 1945-48 sú v slovenskej
hudbe charakterizované hladanfm pevného uhla, z ktorého
by sa správne videla doba, ale
l určil spOsob skladatelskoJ
prá ce. Skladatolla sa obracaJli
od predt9m dominantného národného citu k racionálneJ
stránke umenia a dostáva(ú so
do nov9ch kontaktov s tzv. kla·
slkmt 20. storočia, s ktor~ml
malo vo(nou Izolované Slovensko po nlekolko rokov prcru·
sen~ kontakt. V zdanllvef ro.:·
ptýlenostl, v pokusoch ešte l
dnes zauUmav9ch aspoň v detaHoch, v tendenciách by( čim
st odll!lnef§l od minulosti, skrylo sa dosf hlbavostt. Zhruba
stvorročný estetický kvas nllkooiJ na malej Casovcl ploche
viac technicke( vynaliezavosti,
než pred t9m celé bdobte, ma l
ore väčSinu tvo
kryštall·
začnú cenu a bol okrem Iného
l roziOčkou s nacionálnym rus·
tlkallzmom (Jurovský. KardoS).
Po víťazstve pracuJúceho ludu vo február{ 1948, ale nat·
mH po IX. ztazuo KSC, kde sa
ul! vyhlasuJQ z4kladné črty so·
clallst1ckého umenia. začlna sa
meniť názor na viaceré estetické kategórie a prehodnocu1u sa
na(m!l základné po(my z Inventára u melecke! estetiky. V ko·
nočnom v9sledku to znamená
- prlspOsoblt sa nove! situácii,
vystúplf .,z krtUovstva sub(ekttvlty a splyn!lf s vecami nad·
osobnými a neosobným!M. Z
mnotstva skladatefov začlna sa
vydefovat skupinka, ktorá prlo·
kopn ťc ky nadvllzu(e dotyky s
metódou 50Clallstlckébo reallz.

mu, o ktore! sa v tom čase dozvedáme naJviac zo ZSSR. Pri·
spOsobtť sa. čl priamo pochopU
v9votové zákonitosti znamenalo
vidief a citU mnobó veci novým spOsobom, hlodať v sebe
nova syntézu. Hudba sa zač!·
na obraca( k triedo, ktorá pre·
vzala vedenie státu a podla toho tvorcovia viac uvažu(O o zložltosti svoJet hudobnet reč i.
Vllčšlna t9chto zámerov sa kon·
centruto do foriem spätých s
textom, predovšet kým do kantát a plesni. Z pocitu novot spo·
lupatrlčnostl za činn fO sl básni·
cl a skladatelia .,spieva(~ novO
melódiu, chcú priniesť prvé
svedectvá o nove! spoločnosti.
Pokrokov(J československé umenie - zvlásf v Cechtlch - sl
vtl'dv dôrazne prlpomfna odkaz. umelecké metódy, ciele a
snahy J. Fučfka, I. Olbrach ta,
J. Vančuru. B. Václavka, E. Urxa. E. F. Buriana, z. Ne(edlého,
F. Krála, P. jilemnického. z
ktorých mnoh! padli v boli proti fašizmu, t>r lekop nťkov soclallstlckóho umenia a snaž! sa
nadviazať
n11 bohat!l tvorbu
t9chto umelcov.
Toto vSetko sa usk utočfi uJe v
rámci nevšedného čulého kultúrneho ruchu, kedy okrem novozaložených vysok9ch hudob·
ných škOl vznikla 1 Slovenská
filharmónia a profesionálne
folklórne telesá, rozšfrlla sa
ste( oporn~c h divadiel a v neposledne! mlere dochádza k
demokratizácii
umeleCkých
hodnOt, čiže k orsanlzovanému
spr!stupt\ovanlu umenia
naj!tr!!m vrstvám.

Dochádza k rozhodu jťic emu
presunu n&meto v a obsahov.
Demokratizácia h udby sa stAva
prlrodze n ~m a bezprostredným
dOsledkom nove( pol!tlckef a
mocenskel situácie. Správne po
odstupe ro kov hovoril Ivan
Skála, ~e .. v povojnových rokoch prevažná čas f umelcov v
snahe odpoveda( obrovskému
záufmu o umenie a zrušiť ako neblahé dedičstvo mlnulos·
tt - proti klad tzv. vysokého
umenia pre masy, vychádzalo
tomuto záu(mu v ťistrety nieked y a l obmedzovanfm svo(lch
možnosti~ . VIacer!
tvorivých
autori v snahe kontaktovať sa
svotfm umenrm s národom (v
soclallsllckom zmysle l oč ls fu1t\
sa od nlektor9ch technlck9ch
zložitosti, alo naJsllnetšf z nich
vedia presadtf svat talent l v
t9chto kompozfclách, v ktorých
nie ra z clttme esenciu a náznaky národneJ spovavo!>tl, alebo
prvky doteraz nevyužitého domáceho !olklOru. Vteda(šle kantáty neboli protlkladnýml. ba
až konfliktnými sk ladbami. Pre·
va:lne budutO na plesňov9ch In·
tonáclách a Ich prehladná forma má zodpovedať prehl adne1
a lapldárne(še( stavbe v~cho
dlskových básni. Vo vlacer9ch
prfpadoch možno hovortt o ludovom realizme. ktor9 operu (e
s výraznou domina ntnou melodikou, dobre zne10clml polohamt zborov a sOl a Osporne sprevlldzaJOCim orchestrom. Kto sl
neuvedomoval, že nov9 umeleck9 program a estetick!) Idey neprlchádzaJtl náhodne, ale ako
dOsledok nov9ch re voluč o9ch

M ORAVANY 1975
V dňach 15.-17. aprUa aa Y Moravanoch uskutoi!oll
IV. seminár mlad.fch mualkol6JOY a kritlkOY, ktorý
usporiadaJ Zvl:r; •loveoskfch akladatefO't' a Slonnský
hudobný Iood y r6mcl akclf k 30, yf~iu oslobodenia
Ceskoslo~eoska.

Moravské..semináre majá. ui svoju tradíciu a ustfilenú podobu - leb pracovnou D6pl6ou Je analyzounie
vybraných skladieb slovenských autorov. Jednotliv( kri·
tlel a muzlkol6govla, flenovla Kruhu mladých muzlko·
16gov (mali by sme tu, a nielen zo zdvoriloatl, poutlvat
Ylade fenský rod, lebo celkový pomer rcforétov bol
8 ku 2 v prospech nežného pohlavia) majú moi nost
overi ť s i pri analytických referfitoch svoje schopnost i.
Zároveň ja tu dostatoiiný priestor na konfrontáciu roznych prlstupov, uplatnenie vlastných názorov a postre
hov, pri estor pre diskusiu o problémoch, ktoré sa vynoria. A to zďaleka nie je zaned bateloý moment. Pozornos! sa tohoto roku sústredila na spoločensky

angažova né skladby, vla!úce sa k veJkým výroč iam Po
vstanla a Oslobodenie. Vy.stdpllo celkove 10 referen
tov : Etela Cárska (J. Cikker: Epitaf), l ngcborg SIAková
IJ. Zimmer : Vl. klovfrny koncert), Marta Flildetov6 (I.
HruAovský: Cesta ku svetlu), Ľuba Slkulovfi (Z. Mikula:
Ozývaj s a, horal. Igor Tvrdoň (O Ferenczy: Tri poézie
S. Sči p ače va ), dr. Boris Banfiry ( M. Novák: Hory a
srdce l . fo1ár la Gé borová (J. Kowal11ki: V. symfónia ,.Par
tidnska " ), Vlent RetuchovA (A. O čen6il : Zvony)), Lýdia
Urbani!lková (J. Grelék: Zuza oka Hraikovie ), Dana Ja
kubcová (O. tofartlni!ek: Poéma - sonáta pre klavlr) .
Analyzovan é skladby odzneli 11 výnimkou Kowalského
z magnetofónového zbnamu, diskusiu viedli dr. Z. No
Yá č ek a dr. L. Mokrý.
Súi!asCou seminára boU aj ityri predoUky. DYB boli
venované problematike populárnej, dbavooj hudby B
poskytli účastofkom semlnira pomerne ilroký, viac
uhlový pohrad oa sloiltý a i!lanltý terén Unru, v kto
rom vliči ioa z nich .,ole je doma". Skoda, ie neboli
prflomof kritici a autori z .,fachu ~, pretole podnetov.
ktor6 predné ky priniesli, bolo vera, vecr aamotoA popu
16rna hudba je fenomén rozporný, pritom spolol!ensky
vzhladom na svoje pôsobenie na mladú generáciu ne
obyčajne závalný. Dr. L. Burlas zameral noJu pozornos!
na vlleobecnCt analýzu nJUt hu dobnej stránky popu
Járnej hudby ako takej. V pe'"om syatéme kritórll
podrobil skúmaniu jal Yyjadrovacie prostriedky, lech
nologické p01tupy, formy, ltflové P"ky. Nnybol aa
ani krlt1ckým pripomienkam najmll nhfadom oa .,problematické hodnoty, klori s' hpel n í ~ a na texty, bo
rnvú slránktt slovenskej (aj slovenskej! populárnej bud
by. Dr. L. Dorilt ka vymecWI ,ojem a klulflk6cio po·

pulároej hudby a poukhal na rodlreoie jej itýlových
odrôd l - i!o Ja nllii( dôležité - funkcii: od rekrea·
lfvnej sa smeruje al k estetickeJ. Na rozdiel od hlav·
n6bo pes ničkového prúdu, v ktorom dominuje zébavnost, nastáva tento posun ponajviac v meollnových
smeroch - jazz, folk, rock a ich kombinácie. (Svoj
pútavt výklad podoprel af .,ul!ebolcovo" 'Vybratými hu
dobnými ukéžkJ'"I) . Kritike popuJAmej hudby v jej
urč itom pragmatizme i!asto unikaJú zásadné väzby ll
vz ťah y, a prá ve v tomto by mohla pomocť hudobná ve·
dn - vyžaduje s l to vllak systematický záujem a prácu
rudi, ktor! majú k tomuto žá nr u vz ťah ; z tohoto aspek·
tu apeloval L. Oorúžka práve na mladých mu zlkol6gov.
Ze sa dncllná ma rxistická nwzlkol681a nemôže uzetvá
rať Iba do ( č a s to pus tých) zámkov .,véžnej" hudby, ak
nechco ignor ova ť vlletkých konzumentov hudobného
umenia , celú spoloč nost, to viackrát zdôraznil vo svojej
prodnUke Hudobná veda - kultúrna revolúcia - kul·
túrna politika prof. dr. J. Burjanek, CSc.
V brilantne formulovan ých poznámkach po.
ukázal na to, !e pred budobnoo vedou stoja numalé problémy: súlltreďuje sa totiž vn
svojom celkovom zábero preva2oe na terna.
IIku kreatlvnu , t. j. na tvorcu a dielo a u!
ove ra menej na probl6my funkcie hudby
v poloč nosll , teda oa pos l ucháčo a komunlka!! ný proces. To le ur č ltf ro:~>por, najmä
keď tým vstupujú do popredia najmä otb·
ky hudobného správania zvléilť nadaných
jndlncov na dkor akúmanla hudobného
správan ia ce lku, s polo č nosti. Samotné kul·
t(lrn ~r revolúciu sa ,.musi robi( do hlbky a
za roveň do llrkyM (L Novomeský) , z tejto
hlboko dialektickeJ myll llanky treba prln·
clplálne vyr.hádzať v kultúrnej politike.
Prof. dr. O. F11renczy predoállal oa tému
.,K problomom tvorive! slobod y sú č asného
s klndote ra M Oavellll v historickom n6 č rte
chá pa nie po1mu slo boda v klasickej idea
ll~ltckej filozofii, ktoré sa pohybuje Iba
vo vzť a hu .,ja" a .,ty" a neberie do Ci.vahy
aJ reláciu .,Ja" a .,druhi" (teda Jedinec
a spoločnos(J, a poukázal na slabiny ta·
kéhoto poňatia . Vo svojom výklade prellel s pozlcll
marxizmu k polemike 1 obormi burl obnych fllozo
fov ako Ortega y Guset, Marcusa, Heldegger, Adorno
l z puzlcll marxizmu. l Hovoril o teóriách, ktoré pri
nazeranl na funkcie umenia vychádzajú z poJmov lo
ku, exkluzivity, odmietania, nezávl!zoostl , pohrhanla sa
so svetom, ktoré slobodu umelca traktujú ako ničlm
nepodmleneoú a absoldtnu. Proti neuddaternostl teórii
tohoto typo pos tavil marxistické poňatie, v ktorom
.,umonia nemá iokovať, ale predklada( isté hodnoty,
aby leb vnfmajlicl subjekt mohol absorbovať a včlen i l
do nojho zážitkového svetaw. Predn61ka prof. FerBD
czyho. úsporne a priam axlomatlcky formulouná, oa
stollla Y najAirillch fllowflckých sdvlslostlach celý rad
probl ômov a otázok, ktor• sú pri dneinom stave hu
dobného vývoja emine ntne dôleiHé aj v teJto oblutl
., i!ase, ked sa s nimi marxistické filozofia a e1tetlko
musf vyro•nhat, dom tllať Ich a poa6vaf ďalej Ich
rlelonl e. Ved' hudba XX. storoi!la v0 svojom b6rllvom
rozmachu (ktorý ul, zd' sa, po milly vyčerpal vile tky no
jo krajné možnosti a miesto expanzie nových, experlmeo
lálnych, .,nepoznaných" postupov akoai vfrl v kruhu
a prahne po syntéze l priniesla mnobtvo nových prv
kov a rlelent. Povedzme ,.verk' aleatorlka" - y nej
je !!loboda umelca zda nlivo, i!o sa ttka materl61o, ab
solútoa; ale Ide predsa aj o výsledok, ylastne Jan o YÝ
sledok. A ten sa, ako povedal prof. Ferenczy, .,vyzna!!uje úplnou absenciou s ebakboe, sebadlsclplfny vo vzt'ah11
ku spoločnosti" . K tým druhým, k tým, pre ktorých je

vzťahov a vedeckého svetového
nhoru. ten nepochopil absohH·
ny a vedomý dOraz na de mokratlzéclu umenia a nové a trlbOty vteda(i.e( estetiky.
Táto tvorba v tOl dobe nezu·
žovala emocionalitu fudl, podstatne posúvala umeleCké ellenie ~lršlch vrstiev a často
tispešne s uplovala za ned osta•
tok hudobne ! v ~cho v y, ktort ·
stredné a atar!Ue a ener6cle vtedy poci ťo v ali.
Prtnclpy socialistického hu•
dobného umenta neboli fo rmu•
Jované od razu. V prv~ch post ulátoch na socialistické umonte
sa zdOra zňovalo prfs tu pnosf a
obsažnosť hudobneJ reč i a zé·
kladné kr llórlá sa formulo vdli
len st r učne a orientačne
umelec sl ich mohol naplnlt
vlastným !lsudkom a vlastn9ml
predstavami. Zákonite sa dost a·
la do popredia 1 symronlck6
báseň ( Babušak, Očenáš, Moy•
zes, Zimmer ), ktorá v neled·
nom prfpado zvolen~ progra m
vllčšmt Ilustrovala, než hudob·
ne prebásnlla. Vrchol telto programove( etapy predsta vu 10 pod la mO(ho názoru - Movzesova VI. symfónia, Ka rdošova
symCOnla o Rodnel zemi a Su·
choňove Metamorfózy. Základn~m prostriedkom pre umeliC·
ky pravdivé zobraz enie novet
atmosréry, pohybu a rozvo(a
spoločnosti, Ideály l vnOtornf
obsah socialistického života sa
sta la typJzécla. V hudbe to zna·
mena lo volbu v9razov9ch prostriedkov, ktoré sa svo(fm zá·
kladným modelom asocllttlv ne
viažu na u rčité psychické sta·
vy čt city, ktoré stí s volfm tva.
rom Jedinečné, ale pre t ried u,
spoločnos(, alebo národ ni P~O
zovšeobecňujťi. Typickým nemusi by( vfdy to, s i!fm sa
stretávame na (časte(!lle, ale to,
čo najtlplnejšle a najpregnan tne(šfm spOsobom vyfadru (e podqtlltu d11ne1 sociálne( ,nv. V
(Pokral!ova nle na 8. s tr. )

hudba uri!ená. Pravda, ,,velká aleatorika" ako hlnn9 a
jediný princfp hudobného objektu Jo vo nojej jedooznai!ooall hraničným prfpadom. Te6ria l kritika sa
v praxi doatáva ckt styku s hybridnými útvarmi, vlat:·
rozmerovým, !ivým organizmom, zlot itou tkállou - a
právo tam musi vediaC up l atn iť principiálny dlal n'· lkk 9
pohlad, skúmať a hodnotiť, rozllllť .,klíkof od srna''
Základné vychodiská s6 rozpracované. leb apll i>lh.oa 18
neamiorne náročná a zlo:Utá. Práve v tom bola prtld·
n6ilka pror. Ferenczyho podnetná a lnilpirallvna, !e svo·
jou argumentovanostou presvedčila o dynamičnos ti a
vývojaschopnosti marxistickej filozofie a estetiky, ktu r6
jediná Je schopná tieto problémy rlellť v úplnosti.
Dotkol som sa Jen st ručne a Y obnakoch tých voci,
ktoré ma osobne najviac aaujall. Vlolky prednUky bull
pre Kruh mladých svojou vysokou odbornou llrovňou
i samotnou problematikou nesmierne potre bnou a pouč·
nou i kolou. Vyprovokovali mnohí úuby, zamyslen ia
l podne ty pre vlastná ltúdlum i préou.
Vráťme sa vlak k hudbe okrem reprodukovaneJ
zazne la aj ndivo, ked druht vei!er seminára vyplnil
koncert A. BukoveczkeJ a Z. Majerskej. A mal ti
správou, neformálnu atmosféru! A. Bukoveczká skvel ~ m
spôsobom stv6rnila p l esňové cykly A, Hábu, W. Luto·

Snfmky: A. Smotlák
slawskébo a M. Nováka a Z. Majerská, hoci sa s nbtrl)fom musela akut o!! ne trápiť jej bola zanieteno u a lpl)rahlivou partnerkou.
Zabralo by prflil vera mieala, ak by sme chceli
strufoe a pritom čo oajpresnejlie charakterizoval led·
tlotlivé ref ~ ráty mladých muzlkol6gov, prlblfllt ich analytický pr!stup bez toho, aby sme nlokemu neukrivdili.
Vlletky rozbory ukbali dobrú pripravenost a orientáciu
mladej generácie, mali po odbornej stránke (l keď sa
od seba odlllovall spracovanfm daného problému, ak·
ceotovaolm tých či oných momentov, ktoré vystupu fCi
v diele na povrch, mierou .,osobnostného" ) dobrú l! roveň. Jeden spoločný mooovater vllak bolo mol né uelefne postrehnťít - snahu lsC za iltru ktúrou s klad by, Je j
•och nologlckll stránku, prvoplánové .,ako ja to urobonó".
I st za a hfadat' momenty vývojového zatriedenia , li l ~ lo
•ých konltát, hodnoty. V najlepllch prlspevkoch Interp retovať skladbu, cez jeJ Jarmu a tvar sa dosta( k 11)mu, l!o chce povedal dnelnému i!loveku posluchél!ovl,
k lpeclfickému hudobnému obsahu. Prhe na základe
toho mohol vedCi.cl aemlnáru dr. z. Nováček konitatovať,
~e ak sa javl nbtoji!lvou potreba za!!of vo svetle nových prác a materláloY, publikovaných a rozpracova·
n ~ch Y ZSSR a Inde, diskutova( o met6do s ocialistické ho
realh:mu (s tvorlvt m dialektickým myslenfm) , fe tá to
ge nerácia m6 predpoklady aby aa do tejto n ároč nej
úlohy puatHa. Ul na budicl rok sa uva! uje o noveJ
koncepcii, ktorá by sa od dleli!lr.b analýz, po ityrl ro·
ky ťíspe ne absolvovaných, u1ala uberot práve týmto
s merom.
IGOR PODRACK~

Slovenská filhar.mónia
4 . a 5. JV, 1975
nvoj!cu

slávnostn9ca kon certov pri
30. >9 ročla oslobodema hlavného mesta SS R Brallslavy Sovie tskou
11 rmádou dmgoval zul. umelec Ladislu
Slodk. ú vodom odznel cykl us pwsn! pre
bas a orchester Hory a •rdce na slová
Pavla Koyša od Milana N odka, venov11·
11 9' 30. v9ro~iu N P. Novák je s klad<~ ·
terom citlivo reagujúci m vo svojej tvorbe na llktuálne potreby sučasnosti. Drama tu rgické zameranie Vojenského ume·
leckého súboru , ktor·9 Novák už r oky
vedte ako umel ecky sér a pre ktor ý
a úč11sne skomponoval rad r oz~rah l ejš!ch
1 m ens!ch skla di eb, je Ideáln ym záte·
mfm pre zbkau le naola j boh~tych skú
senoslf pri práci s fud~kým hl a<;om, pre
v9sllžné vyja drenie 11ngužovaného textu
hudobným i pr ostrledk!IIO I. V teJtO obl.;~tr
sl
ová k v ytvoril ~voj o::.obttný st ý! a
z !skal ra d us pechov a uznan!. Uopri
ovák čo r·11z dOrazk omor·net hudbe sa
n e j~ le uplatrh tje 1 vo ľonnách sy mfo·
nrckýc h. Prlr·odzeným rezultá tom tohto
vývoja je vysšte menovany ptesnovy cyk·
l us o írsp e~ né priJatie ktorého sa
právom Z8!>l úžtl ( po vta r) a jšom preml érovanl verzie s klavtrom v rámci Pre)l lradky mladých k oncer tn ých umelcov
príle~t t osll

v Trenčia ns k yc h Teplrctach l sólista op€·
ry S,:~J D S~tra•l Ko,uk. Krásny tim bre
hlasu, stabilná Istota rnton ácle,
u·oký
at·zenál dynami ck ých a rarebnych pľo·
striedkov, vyrovn a no1>ť regt st r ov a muzikalita spoj il! sa v [J r esved čr vý, ~uges
t!vnv vý ko n.
Ceský vlolon~ elr ~la jo11ef Chuchro je
v su é a~noslt Ili! vr chole !.VOJ!Ch tvori·
vých sfl. V DwoUkovom Koncerte pr11
wloloni!elo a orche1ter h mol, op. 104 • J
teraz potvrdil prls l uimost ku svetovej
~plčke . Na Jeho hre uputHVa i deálna syn·
téza technrcke j Istoty, bravúry, uezlyhá·
vaju ct'!j srly pr•r gradovanl dramatick ýc h
use kov, hl boké ho crtového ponoru a v y.
sokého st upila racionáln eho nadhľad u
pi'! udržani vefm l prirodzeného a zaan ·
g a:>ovan ého tvori vého prlstupu . Slovákov
prlzn al'ny zmysel pre uplatnenre tem per·amentu, p r e vefkoryso!.l k once pc1e, kto ·
r á U!.rluje o slrvr!.l} muzika ntský tah
im ok~ c h plôch, nai.rr l wamonlté u p lat·
nenre v záver'f!Cných Symfonickfch fan ·
thltch (VJ. symf6n i i l Boh usla u Maril·
aú . B ohnl~>lvo t vori iBJ l un táZHl, i.iroko·
d vthos( hudobného prúdu, doslova ohni·
vý pl'ival or r hest rálnvch fa rteb tvonll
zdroj, z ktorého pramenila rnilptract a
3lová kovet strhu júce) lnter pr·etá cie.
VLADIMIR tJtiK

úspešná reprezentácia
Orchester
Slovenskej
f ilharmónie absol voval v
m arcových dl'roc h ná ro č·
n ý zájazd. Koncertoval v
12
západonemec kých
me ~ t ác h (FO rd , Mn!chov,
Fllll lngen, Stuttg art , Kill ·
serslauten,
Ausbac h,
Schwetnfurt,
Frun klurl,
Bonn,
Oberhausen,
Malnz, K lehl ) a v Arll
we r pách (jeden koncert
u sk ulo ~ n l li pri odchode
z republiky v Ro kyca
n och ). Prog r amy kon ce r··
t ov sa zostavova l i podra
želania agent ú r a strie·
da ve sa uvádzalt sklad·
by: j. Cikker, Va ri á·
cle na slo1 r.nskú ! u duv u pteser), S. l'rokolrev
Romeo a julr a, R.
Schumann - Manfred, A.
D vo~ák osem Slova n·
ských tancov, VIli. symIónl.t, M. Rove! kla vlrn y kon cen [Pet Pr To·
percle r) , P. l. CaJkOV'lklj
kl11vrr·ny konrett b
mol l '\elson Frerro). Sér.
d lrrgent SF Zt!b l u~il 9 u·
m elec Ladislav Slovák o
turné povedal :
" . .. Bol to vyoikajííci
:rt:íjndl Považujem za vý ·
bÓdu , že som vlelky kon ·
cerly aj prl pravu robil
dm . Angazovala nás v spolupráci so Slovk on·
cerlom - nová agentiíra
W l nderateiu, ktorá viie t ko organ iz a č n e výborne
pripravila. Vle tel 1101e pri
wyhodnolenl zájazdu tito
orgao lzat nfa 11tránku vy'
soko ocenili . Koncerty
pred naplnenými aálami
mali bpech. Obrovský o·
.hlu vywolal Peter Toper·
czer, ktorého v Mnlcho·
Yll prirovnávali ku Kem ·
powi a J'otichelangelimu.
lnelov klavlrny koncert
hral ozaj fenomenálnym
spo•oboml Hrali sme •
me1tách, kde u striedaji
najvllčtle
svetové
or·
cheatre. V tejto konku·
rencii sme obstáli, lebo
máme ďaliie pozvanie o
trt roky. S bpcchon1 sa
•tretll Cikkerove Varlá ·
cie. Tam, kde sme ne·
mali na programe slo·
wenské dielo, čulo znela
otbka prečo ?
Ako
,rldnok sme najprv hra
It aiektorý z DvoUko
vých alovanskfch taocoY,
ked' sme vlak videli, aký

hpech má u obec11nstn
Prokofinon hudba, pri
dánll 11n11! čuť z 0 1111ity
Romeo a Jálla: táto ní
ro č ná hudba, najmii pre
11 lá čl ky, no efektná , str ·
huj6CI,
vždy
dosJoya
rozbiirlla publikum.
L.adlslav
Slovák
bol
koucom min ulého roku
( november . decPmber) v
ja (Jons ku.
V
pros tred!
vcfrnl vzdiale nom nielen
gcoxraľtc k y ,Hie uj kul túre stredoe urOpskej. Na
o tázku, čl sú rozd ie l y v
J>Ostojl po~l u ch á čov a v
atmosfér e
koncertného
p rost redi a t ýchto krdjín,
oclpovetl u l : " . .. Obidve
publiká 11ú fantutlc ké, a
predsa ka ~dé v C!omsl
in é. Hoci Japonci maji k
d ispozh: ii vefký wý ber zo
zahranitného interpreta ~!
oéh 0 umeoia, striedaj'
u
n nich najiP.piile or
cheatre z celéhu nela
l nap ŕ. v Tu klu je mimo
riadne bohat ý koncertnf
t.lvot ). japo nské obecen
litvo je o čosi iponlán neji le a vd'atn ejiiie, cltil',
ze má hudbu rado. To,
ie •• tu hudba pot i u
zviičia 11 partitirou • ru·
ke, je vleobecn11 zn6me.
V Nemecku Je obecenal·
•o wefmi n bočné, y at·
mosf6re pozna č11 nej dl·
hou kull6rnou tr11dlciou
1111 hrá !'aUle. Nemci pri·
jlnraj6 hudbu ako C!osl,
ČO
,.tri k i lYOtnéJUU
ltaodardu.
Z KRITIK
Bonn -

Teaeneltuaa

Slovenská tllharmónla,
jeden z vedO ctch orches·
trov Ceskoslovensk·a so
éfdirlgento m
Lad lsJa.
vom Slováko m sa predstavila v Beethovenovej
koncertnej sieni. Co by
mohlo Jep!;le vyhovovať l
pohybO\'O temperamen t·
nému dirigentovi a orchestru, ktorý vedte k
štý lu vypätej muztkallty,
osl r)ujúceho r ytmu, syte·
ho, nádhel'llého tónu, čl
silnýc h pestr~ch zvukovýc h explózH, než dvo·
r ákovský večer, najmll
k e ď jello prvá polovica
pozostávala zo
lyr oc h
čí siel oboch radov Slo·
vanských tancov. Všetko

Tan eč n ý súbor Lú č n ice pripravil k 30. v ýročiu
oslobodenia premiérový pr ogt•am pod názvom VI tal
na!.a jar - v choreogra ľll a réžU zas! , umel ca Ste·
rana Nosá fa. Prv9 pt·emlérový večer bude 25. má·
ja t. r . v SN D, r epr !za 29. má ja tiež v SND. Tan e čný
súbor Lú~nh. e bude reprezentovať n cše umenie aj
na galakoncertoch počas Ostredných osláv v Prahe
11 v M oskve ( spolu s oper ou N D v Prahe) . V rámci
Dnt českos l ovenskej kultúry v ZSS R vystúpi Lúčni ca
ešte v M os k~e [mimo oficiálne ho koncertu samostat.
ne v Cajkovského sále). v Rige a v Ky jeve.
E. a.

sa premenilo v strhujúcu,
tm zodpovedajúcu plynulú re produk ci u, rod l ncu
sa

z

trad ič ného

čes kého

muz l ka ns kéh o
elánu ,
hneď vo vlre r yt mu a
zvukov9'ch vybu ch ov, ale
aj zvukovej r oztopasnos·
ll. va~llmr l yr lck o-básnl c·
ky charakter a lni>trumentnčn á
krl\sa
Vili.
symfónie bola u hostí z
Bra rtslavy v najl ep!ilc h
ruká c h . .•
Frankfurter
Allg11meioe
.. . Sl ovák sa predstavil ako spofa hllvy, :,voj·
ho r emes la zn11 l ý dlrl·
g ent, ktorý kresli úder né
techn ic ké obrazce ndpnd .
ne, casto vli~smi hor rzo n·
tálne net. v{ortlkAi ne ...
Dycl1y znel ~Wra& vy,·ovruwe a najm!! sláčiky,
sil rrä strá nka or·chesu·a,
u kázali
pohyblivosť,
schopnosť
nulln sovani!l,
sonornej k antilény a ľa h ·
kost v di skan toch.
M . MgSÁROSOVA

l

Dva české
orchestre

MORAVSKA F!LHARMONT A so sfd·
lom v Olomouci bola prvy m ~ymfontc·
k!lm orchestrom, ktorý u nds vzni·
kól po oslobodenl z nacbtlckej oku·
pdcle. Vo w o jl!f trid~atr ol:ne f 111 \tó·
rl l pre S/a niekol k" lf ll! L VlfVOfOL y ml eta·
Uprostred vrcholiac/ch osláv 30.
paml od aki!llOSL o/JrOÚI'fll!Ck('I!O
vgrotza osloboderua Ce;ko lovenska
nad!;enia, keúy clwúlla koncarwuat
Soviet;kou armdc/ou pripomenú sz
do okolllltch mte;t e~te TW naklad·
svoJe narodeniny áva teské or cllest
nych autaclr, cez ~y~tematL c k~ /Julio·
re: Karlovarský symfonický orches·
vame a rouuovanza po~obn o;t l at
ter a Morav!.ká fllharmónza.
po opakované úspechy na zaJzrolllC·
ných pódzdch a udelenie ~tatnulw m;·
KARLO V AIJSKľ' SYMJ:'ON/CK'l OR
znamenanía Za zá!.IUily o vý ,t(wbu.
CliESTčR Je de facto pokratovate·
Td druhá etapa ~a zaľ:mala prrc/10·
lom kupelneJ kapely, ktorá vznikla
dom dzrigenta l!rant/Ska Stupku, kt o·
v Karlových Varoch pred HO r okmi.
rý stdl na tele MoravskeJ fzlharmóllle
1'radtclou Je naJstar!izm profeslondl·
plných desat rokov. Vtedy 67-rot•ný,
nym telesom na na!>om lízemt. Al e
at po skontenl druheJ svetoveJ vojny · avsak zdravlm a pracovným eldnom
kypiaci Stupka posobll vo svojich
vstúpil do svojeJ naJplodneJSeJ éry.
mlad!ifch rokoch v Ode!.e, odkzal .~1
Z čias Jeho nemeckeJ orientácie, kto·
prmze!.ol vy/Jarné znalo:stl ru;keJ
rd prakticky pretrvala l celzí buržodz·
hudby a teJ pridelil 1 Jednu zo zánu republiku, sto1l za zmienku, že
arl olomouck~ho orche~>tra. Túto tra·
Antontn /JvoMk venoval telesu S/áN·
kladných úloh v budovanom r eper to·
kovú serenddu a sdm s nim uviedol
dlcíu počiatkov roz!ilľlla Morav~k d
po prv_
q raz na európskom kontmen·
flllzarmónia neskôr pod vedení m te·
te svoJu symfóniu Z novélw sveta.
raji.zeho ~~fdzrlgenta f ar omlra N ohe/·
Cestu karlovarské/zo or cileiitra k
la až na sastavné propagovanie so·
d ne!mému významu formovalo v uply
metskeJ tvorby. V ich programoch
nulýcl! trldswlich . rokoch nlekorA:o
len ako československd alebo ľ:eskd
významných dirigentov o. l. t Vdcl av
prem1éra zaznelo 13 dzel, podp1:sa·
Neumann. Teraz je na tele nd§ tretl
ných sovietskymi autormi roznyc h
na,mlad!il symfonický Mf RadomiL
nár odnosti. - Mzaskov;kélzo 27. ~ym
Emka. 1/oc/ sa Ka r /avarský symfo·
fónw, Chal:aturwnov ~ymfonlck·ý ob·
nick{/ or clzester dodnes venuJe aj ko
r az Stalingrad!ikd bitka, Pet r ovc•ua
londrfnym povinnostiam, symfonickú
Poéma obellam lenmgrad:skej tJICikd·
hudbu pový!>ll na dominantu svoJeJ
dy, TaktakzSvllillo 1. symfónia aut.
Nnnos/1 a zlskal s flou celý rad (tspe·
Prednedávnom k 30. vyroCiu oslobo·
clzov. Vystupoval na PrahkeJ Jari a
den/a uviedla u nds po pr vykrdl
na prehliadk ach Zväzu skladateľov,
St:edrlnov 2. koncert pre orclzeiiter
nzekolkokrdt presvedf:ivo reprezento·
Zvony.
val české reprodukčné umenie v za·
Druhou charakteristick ou Crtou t mhraniči. Jelzo najosobllne;sou črtou Je
nosti Moravskej filharmónie JO munomimoriadne vrelý IJZ(ah k mlddežl.
rladna anga:ovanost v pro~pech tesNie sú to Iba obvyklé koncerty pre
keJ súta~>neJ hudby. Ako povodne nor ék.ne typy Sk61. Od prv1jrh krokov
vmk y uviedla 110 lltulov l Na trulwt
porJOfnovél!o V!íVOfO sa KarlovarSk!í
rok ov počet, akým sa nem ô~e poclw d·
symfonický or clrester oddane staval
lit žiaden Iný krajský orcl!e:ster. Mo·
do služreb mladýclr a naJmlad!.lcl!
rauskd filharmónia ILO dosiahla Of zd·
iiklaclatel ov. Zelenú mal v!dy aJ pre
:sl
u hou častých hostovanl { pruktwky
mlad.fícl! Interpret ov. Pred ptalllnl
každý d ruhý r ok) na pražských prerok·mr sa stal kme1)ovým telesom
hliadkach tvorivého zvdzu, ale to na
Medzlndrodnej t r ibúny m/adlíclz umel·
s kutočnosti nič nemenl. NaJlepsle rl1e·
euv v Prahe, ktoreJ k oncert y repr/z u·
l a z Prahy reprlzovala at vo :.o{Q- l IJO \Ojom ;ldelnom nJe!.te. J... rio·
JICh domdclch program och. Ce;ka Iru·
var ;ký symfonicky orchester už ddv·
dobnd ku ltúra md v Moraskef f lllzar no prerástol hranzce svofl!o p6vodné·
mónll teleso, ktoré te schopné ú~pe$
ho poslania vylz rdvat pacientom
ne )Jinzt l aJ t ze natnáročneJSze úlo·
na promendde v kúpeloch a stal sa
hy.
dôležztym Nnllelom v demokrati zaľ:·
nom procese na!;eJ kultúry.

Koncert zborov
Sl ávnostn ým koncenom 16. aprlla t. r. v llratrslave
prl speiJ Phecké sdruženl morankých uč ilolú a Spo·
doky zbur sloYIInllk ých u č itefov k oslavám 30. 1 ý ro~ It!
osloboden ia. V programe s poloč n é h o koncer tu uviedli
diela ~eských a slovenských skla daterov, zamentné na
v ý ročie oslobodeniu. l zbory zo !>VOjho kmerwv(lho r epert oát•u. V pr·vej ~ asti koncer·tu vystúpi l Spevácky
zbor slovenskych u čllcfov pod vedenfm zaa!. umelca Juraja Halu:.lfckého. Poll jeho veden! m vy nikla v lnterpreta cll toh to telesa p r edovi.etkým precfzna vernos( notovému zl!plsu autor·ov a výborna hlusová koorduwc~cr.
V program e z1:1z nel Hymn us mieru J. L. Bellu, klllsrcké
zbor ové dielo, bl!zke svoji m r omantickým zvukovym
Ideálom srnetano1·skej zbor·ovej kon cepcii. Baladn Vern os( D. Sr)lltMkovih ~a niesla v h eroickom ovzdu!.l ty·
plckej au torovej zhor·ovej fak tu ry. Slovenské novinky Slovenská pl esPn E. Suchoňa a Slovensko moJe A. Oče ·
aáia, venované výročiu oslobod enia, priniesli každá
svoje osobitné ovzdusle. Suchoit vyuilva zvukové možnosti mužského zboru v Intenciách vojho t ypického
zborového m ysle ni a " dôrazom n a zvukovú v yrovna nos( a prerlznu mel odlcku kresbu v jednotlivých hlasoch. Oč enáliov zbor bol ozajstným prekvapen l m več e ·
ra : technic ky nároč ná a Intonačne komplikovaná ptll'·
lltl~rra skrýva v sebe vefké bohatst vo prek va plv ych zvu·
ko vých detailov, ktoré vyt várajú pôsobivú cel kovu d ra·
mattc kú llntu. Podanie oboch skl ad ieb sved čilo o tech ·
ntckeJ Istot e tel esa a p resved č ivej k oncepcll dlrrgentu.
Zbojntc ka p leseň M. Nodka je dnodu c h osťo u svojej Caktury s dOrazom na sólový tenor bola zreJmý m oddychom
po náročnýc ll novink ách. Zbo t• A. Moyzesa Trt p<~nenk y
vytvoril pOsoblvý záver v ystúpen ia pr edovšetkým precrznym zvládnullm rytmických prvkov, na ktorých je
zal ožen9, l jemnou nuansovanostou zborového zvu ku.
Pi!vecké sdruženl moravsk9ch učltelO, zbor vedený
nsli!llým 11čiterom Old fichom Halmom disponuje krás
nym a p lným zborovým zvukom, ktorý nám u slovenské
ho zboru v takej kva lite predsa Jen trocha ch ýbal, na
prlek v!;'3tkým j eho pozllfvam. ú vodná skl adba jeho
vystúpenia Pozdra v vlasu J. Seidla, naptsaná llež
k oslavám 30. výro či a os lobodenia, dnia zboru možnost
u p l a t niť p ln osť jeho zvuku , pretože jej koncepcia vy
chád zala zo smeta novs kého zvukového Jdeäl u ( 1 vo
svojej celkovej kompoz l~ ne j koncepci! sa až p rlllš vin
~e na smetanovsk ý zbor, čo ju do zna(:: nel mler·y pro
bl em,.. tlzu je) . V programe neskOr odznel 1 starš! Scld lov
zbor• Ba rikáda, kto r ý nesie overa vluc znakov osobného
skladatel ovho prlstupu; je, pravda , n áročne jšl a n lfl
vždy zvukovo tak 9 vcrat ný ako pr vý zbor. Skladba so
vietskeho skladatera M. Konla llmeiíské Jazero sa ne·
le v dobr}c h tr adlcl ách ruského zborového myslenll:i,
no bez take j výraznej osobitnosti, ako napr·. zboq
Sos takov lčove ; }e tiež zvukove velmi vďa~ ná, čo po·
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danie PSMU výborne zdôr aznilo. Prekvapenhn bola Du.
kelskä dumka M. Slimáč ka svojim lyrlckým o1zdusl m
s jemným! dramallckým l akcantam!. Vrcholom vystupe·
nlu bolo pod11nle hy runtckého zboru V. Petrielku To je
m(t zem, J8drného zboru z repertoäi'U iuorHvskej tvo t by
20. storoč ia, ktorým je PSMU povestné. Osobity Peli··
žel kov kontt·apunkt v zborov9ch hlasoch bol p lu~ ll cky
zvltiC:nutý u lynck ý záver skladby vyznel s mtmoriad·
nou vrelos ťou.
Spojenie obi dvoch teltes v tretej ·času programu vytvorilo zvukový celok mimor iadnej plnosti. Tu su spoJili a zna sobtlt všetky klady obidvoch telies. Spo}l'né
zbory v i edli striedavo oba ja dirigenti. jura j Haluzicky
pregnantn9m gestom a prem ystenostou koncepcie vedel
spojené tele!.ll st r hnú( k preclznern u výkonu s Ctslotou
a dokonalostuu každého detailu. To sa preJ<r vrlo v Bc nd
lovum romunli ckom zbo r e Svojt k svému, tttk l v pri,tm
klas rcko m sugest!vnom podani Suchoilovho Rlirw 1· ho·
r ách, 1 v zvukove j šfrke Clkkerovej úpruv y ukrf!JIIl sf.cj
! udovej plesne Reve ta stohne Dn lp r šrrok lj. V prítiJvk u, v KI'IC!kovej uprave fudovej plesne Vy!>oko zornléf.a
odhalil l svoj zm ysel pre vrucnu lyriku, prvok , klory
v jeho dirigentskej tvot·be nebol doslof v takej mtere
zastú pený. Olc.fi ch Halma v svojej časti programu spoJe nýc h zborov prejavil tendencru zamerania sa nu Zl u·
kový ce lok, muzikants k ú s pontánnosť so zmyslom pre '
zvukovú vefkorysos!, k t orej občas obetuje 1 p resnosť
detailu. jeho v podstate jemnejsle gesto nedäva to!ko
pod netov pre v yh ranenosť zvukovej plastiky zboru a
zameri ava ~>a hlavne na spevnosť veduclch molodrck~·c h
llnlí. To sa prejavilo na j mll v rlvode Smeta novej Ples·
ne na mori, kdo näm trocha ch9bala vyh r t~noncti.ra
pregnantnosf sprievodných hlasov, no v celk u konceptra
diel a vyznela ve fmt presved č ivo. Ze mu nechýba znr y·
sei pre r ytmlckrl vy hran enos ť, dokllzal v zävere v yblú·
penta, pre ktorý volil Moyzesov zbor I de verbunk a
ktor ý v ystaval v p resvedči vej gradácii. To Isté mo;tno
poveda( l o Novikovovom zbore Oktabrskaja zvezda ,
k torý takisto tažl z r ytmického elementu pochodovcj
masovej plesne, čo bolo v jeho poC:anl decentne zdô·
r·aznené, l v ohnivom p r ldavku, rudovej plesni Tal1l' Uj,
tancuj, v úprave 8 . Pokorného. Svoj zmysel pro l yr rku
prejavtl v chodskej .plesni K l enčl v úprave J. Jl ndr lcha.
Vystúpenie obidvoch zborov odhalilo plasticky osobité č rty telies l dirigentov a prinieslo obecens tvu nevšedný ume leck9 zážitok. Skod11 len, že lradfcla muž~kého zborového spevu v poslednom čase trocha ustn·
puje do pozad i a; zdá sa, že najmll pre SZSU by mohol
by t vltanou posilou vä č!lf prfltv mladš!ch na di;encov,
ktor! by rozm no ~ t li Jeho rady a hlasový fond . v ra·
doch PSMU bolo vlc!no vrac mtad šlch členov, no 1 tu
sa zdá , že po čet ný stav sa O)Jroll minulosti zmen~uje,
č o zvorna obmedzuje zvukové moi nosli telesa. Pt·eto je
vltaným počinom už dlhšie trvajírra spolu práca týchto
tborov: Ich spoJenrm vznikA Ideálne teleso, ktoré bez
námah y dokáže zvládnuť akékolvek zvu kové nároky.
GRS

Slovenskí skladatelia
a balet
Tak by sme mohli oznaáit
v Státnom divadle v
Košiciach,
ktorého
baletný
súbor sa 12. apríla t. r. predstavil baletnÝm večerom Pie·
seň o živote: Baletn~' triptych.
dramaturgicky svojsky koncipovaný a odtažitý od tradícií
baletného repertoáru, tvorili
symfonizujúce tanečné kompozície na hudobné diela Andreja O čen áša, Ivana Parika
a 'ľeoclora H irnera. Celková
dramaturgická koncepcia niesla vo svojom vnútornom obsahu určitú myšlienkovú súvislost - dramaturgickú jednotu. od zovšeobeci'iujúceho
pohľadu na vývinovú psychológiu jedinca cez konkretizujúce zamyslenie sa nad rozdielnym pohľadom dvoch ľudí
na život okolo seba až po
problem medzifudsk..{• v jeho
vnútornom spoločenskopoli liekom konflikte. Cha1·akter jednotlivých tém si, samozrejme.
vvžiadal vlastný slovník, pohybové vyjadrenie, s ktorým
sa viac-menej adekvátne narábalo. Nemienim sa venovót
v princípe analýze hudobn\•ch
kompozícií, pretože presahujú
celkový rámec tejto úvah~·- i
keď z hladiska vhodnosti pre
choreografické stvárnen ie je
možná diskusia z pozície celkovej výstavpy kompozície.
moznosti zhutnenia myš .enok
a režijných postupov l OCenáš.
Hirner ), či lepšieho využitia
danej hudobnej matéde choreografom
(Parik).
Ti ~>ba
konštatovat evidentné enormné kvantum práce IJaletného
súboru SD Košice, ktor·í svojimi personálnymi d:anos~ami.
a z toho v.vchád7ajúcimi možnosfami odviedol v súvi~1os
tiach celkového efektu predstavenia najväčší kus práce.
To však na druhej strane znamená. že napriek netradičnos
ti ideového pokusu a snahe 0
novátorstvo v cell<ovon• rie!ení, nie vždy bolo choreo~ravečer

flcke riešenie Marileny a Andreja Halászovcov tdenttcke
tomuto množstvu prace ba
letného súboru.
Prvá čast večera je venovo
ná javisl~ovej symfónii An ·
d1·eja. Očenáša Román o
ruži (libreto, ~horeograíia 8
réžia M. a A. Halá~ zovcov ).
Dielo vzniklo na podklade
veršov zo zbierky Jána Smr~
ka Knihy slnečné. Tento dramatický útvar syntetizuje rozne vy,iadrovacie prostnedky
recitáciu, sólo. miešaný
zbor· a v prvom rade pohyb.
Nár očný
integrujúci spôsob
vyjadrenia životn,ých vztahov
a situácií tematicky sa viažúcich na psychologický procf''l
resp. pobiad na novozrodeného človeka: vývoj dievčafa od
bezstarostnej
mladosti
ce:t
vznikajúce skúsenosti, hradanie partnera cez ambitus rrhnných túžob, vášní a sklamaní,
ústiace v jedno koneč:1c resumé - dieCa a slasln•~ slovo
mama [inak najsugestívne.;ší
moment inscenácie) . Tnmllto
bolo treba podriaclif r~zi.1.
pretože choreografia sa v poJstate vyrovnala s dan.vm parciálnym hudobným materi-1Iom. Plastičnose a no~nosf
jednotlivých obrazov v pohybových . dimenziách
choreografické a 1·ežijné riešen 1e
zboru však nebolo tým jasným a konkrétnym myšlienkovým echom, ktoré by umelecky pravdivo komunil;:ovalo
obsahový zámer. Zbor ako
dramatický prvok neumocl~o
val. skôr retardoval akc1e
{nástupy, vstupy, odchod v:.
V diele sa objavili pekné choreografické
pasáže,
duetá .
prakticky samostatné chnrel'lgrafické opusy.
Ivan Parík
Premeny
Dávny sen autora o scénickom
realizovaní Hudby k bale~u.
Súčasnou
kompozičnou
te: hnikou riešené dielo, v)rrazn:í
V?.tah rytmickej a dynamiC'l~ej
stránky
kompozície
tv·>rili
hutnú p 'lohu pre p,):,,·t>cJvé
v.v.iaclrellt.-• m.v šlienok sú~us
ného moderného človeka v
dvoch p<wchologickS•ch polohách: reakcia na každodenn~
potreb,-. pnr-itv, vnútornÝ ob-
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Vystúpenie SKO {l. apr!la t r.) v Humennom, bolo nesporne umeleckým vy·
vrcholenhn bohatej koncertnej sezOny
medzi jednotlivými ročnfkml humenskeJ
hudobnej jari. Koncerty v rámci I. letného sťístredenia Hudobnej mládeže Slovenska, nl. jesenný koncertný cyklus
l ďalšie pravidelné stretnutia priaznivcov
koncertných podujat!, nielen vyplnili
medzeru medzi dvoma ročníkmi HH), ale
boli svojou vhodnou dramaturgickou rôz-

sah a r.mysel konama voči
partnerke, okoliu a k sebe samému je zachytená v impulze
konfliktu dvoch charakterov
- sangvinik-melancholik. Toto dielo je štýlovo vyrovnané
jasn)• je výber pohybn,·ého
vyjadren ia ( v,ý razový tanec 1,
reálny je i vztah k hudobnému riešeniu· i k celkovej k<>ncepcii. Myšlienková fabula je
jasná diferencovaním dvoei-J
základn}·ch polôh pocas teHo
štvorčastovej
inscenáci•.•, ule

norodostou a hlbkou umeleckych zážll ·
kov obohatením kultúmeho života v
meste. Koncert SKO prekon«l rekord
v návstevnostl koncertov. N-a tohtoroč
nom koncerte zazne li diela Suchoi)H
Purcella, Vivaldiho a Ba cha, v lnterpro
tácll ktor9ch sa - ako sólisti koncer
tantných diel - predstavili: zasl. ume
lee Bohdan Warchal, Anna HOlblingo·
vá, Quido HOlbllng, Pavel Raška a JuraJ
Alexander.
E. Gornbitová

3@ 30 r.o k o v
IGOR WASSERBERGER
Oblast zábavnej hudby zahrňuj e široké rozpätie hudobných žánrov a kažcý
z nich má v povojnovom období slovenského hudobného života svoje pevné
miesto. Ct už Ide o dychovku, operetu.
vyšší populár, štylizácie folklóru, jazz,
rock, atď., každý z týchto javov by sl
zaslúžil samostatnú pozornosť. Najalíúlnejšou a spoločensky najnaliehavejšou
je problematika modernej populárnej
kudby a v jej rámci najmä problematika plesňovej tvorby. Práve táto hudba,
v zhode so svetov9m tl•endom, z 0 všetk9ch hudobných žánrov zasiahla najširšie vrstvy obyvatelstva a jej expanzia
priniesla najviac rozporných prvkov.
Počas doterajšieho vývoja sme bol! neraz svedkami jednostr-a nného uplatňova
nla komerčných aspektov, myšlienkove J
a umeleckej plochosti, vynášania na ple
destál javov priemernych až diletant
sk9ch. No tridsat rokov evolúcie popu
lál'llej hudby v podmienkach utvárania
soclallsllckej kultť1ry zárove i\ ukázalo a :
pozllfvne možnosti. Dokázalo sa, že po
pulárna hudba môže vkusne splňať svoju
primárnu rekreatfvnu funkciu a primern
ným spôsobom môže spracovať aj závažné progreslvne myšlienky, ktoré sa pO
vodne pokladali pre túto hudbu z.a ne-

SĽOVEN SKEJ

POPULARNE]
HUDBY
ddekvátne. Zachytenie evohlcle poulárn~J
hudby, ktorej rozporné problémy sťí stá
le aktuálne (kde často cmýba potrebny
nadhlad a kde nie je teoretické záze
mie), prináša nebezpečenstva zjednodu
šujťíceho prlsti.tpu_ I s týmto rizikom po·
kúsme sa s tručne charakterizovat jej
povojnový vývoj.
Predpoklady dneik•
V rokoch po osloboden! pretrvával•
tendencie, vykryšt·a llzované ešte začlat
kom tridsiatych rokov, ktoré dlhodob•
-- v prenesen9ch podobách až do súčas
nosti, rozhodujúco ovplyvnlll evolťíci u
hlavného prúdu slovenskej populárne
hudby. Ide z niektorých vonkajšlch as
pektov o kontrastné javy, a to - slo
venské tango a skladby faxového cha
rakteru. spojené s domácimi tancam •
[ čardášov9 fox. ľudov9 fox, fox pol ka J
Obidve tendenrle priniesli eklektlrkú syn
tétu módnych dobových prvkov s domáolml wadfclarol. Také tvary antlclpo·

Román o
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ru~t

Ver~bova
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po~

mu
Snlmky:
E. Matečfková

na škodu v konečnom vyvrcholení nive!izuje sa pohvb
hlavných predstaviteľov. ich
pohybová kreácia stráca 1 ·wclielnosť pohľadu (myslim si,
že nie je problém tento moment dotvoriť) . Pri tomto die~
le bol evidentný jeden pozitívny fakt - proporcia hudobného riešeni« v jednotlivých čnstiRch. ako «i v celvch
Premenl\ch, reálna divl\ck~T11U
vnemu.
Teodor Hit·ncr - Du.k li an,
ska poéma. Celkove naJproblemalicke.išie z hľadiska rel kovej dramaturgie, logik'' a
náväznosti
jednotliv\•ch ···brazov (GenE>rácia my a oni,
Nárek. Ma~ky, Konfrontacie a
Vftazstvo t. Myšlienkovo lávažná inscenácia tem<t t i• '<v
spätá· s bojom nášllo n.~r oda
za oslobodenie od faš1:~mu l!!
chvályhodné, že char«kten7:'lcia jednotlivvch ~tr"n kont>Jktu bola prevedená vkus:"e,
symbolicky, bez zj!lvn,\·cn 1111turalizmov. Táto svrnfonici':fi
skladba pôvodne nebola komponovaná pre balet. (:(, ah• na
druhej strane neznaln~n<:. :.tbv
sa pri prípt·ave neríe~il:.t ot:\7ka proporcionalitv '-' jednn~
značnosti chot·eograficko .. m ·... lienkového efektu. Pou žitie
slova ako dramatického prvku
nebolo zjednocovacím prv~
kom. skôr rušilo celkovú kontinuitu . Opäť je treba konštatovať. že sa obiavilo niekoľko
pekných
choreografických
plôch. priestorovvch i pohybnvých, l'ežijných nápadov. najmä v r. obraze lv tomto identicita s RomAnom o ruži).
EMU, BARTKO

e

V dňoch 16. a 17. IV. sa uskutoenil
v Zlllue ďal~! koncert Státneho komorného orchestra. Program bol zostaven9
z dlel Rossiniho, Mozarta, VIvaldiho. o
Schuberta. Dirigoval Bohumlr Urban_ V
uvodnej predohre k opere Hodvábny
rebr!l1 od G. Rossiniho orchester znel fa
rebne. zaujímavo, sláelky pre-javili dokonalú súht•u v behoch a dychy boh
spblahlivé ' t v Jiáročn9ch partiách s re
petovanýml tónmi. Od W. A. Mozarta sl
SKO vybral koncertnú symfóniu Es dur
pre ln1sle a violu. Sólistkami boli ). Splt-

ková a l. Skolaudová. Po prestávke zaznel koncert pre čelo a orchester od A.
Viva !diho (sOlo E. Kovácoová, Ztllna ].
'ľrojtasťový koncert barokového sklada·
tela umožnil sOllstke pt·eukázat muzikantskú zrelosť. Vrcholom večera bolo
uvedenie plate! symfónie B dm· od F.
Schuberta. Symfónia bola detailne premyslená po stavebnej l v9razovej stránk:e a · pripr'avlla dirigentovi ovácie, kto·
eé sl vynútili prida vo k 1Haydn-menuet). ·
E. Brezányová .

vall dané interpretačné zázemie [prevažne cigánske .kapely a speváci s opernou a operetnou erudlclou) a dosiahli
Najlnšpiratfvnej?il
sirokú
oblúbenost.
vplyv pri e~ablovanl pôvodnej slovenskej
tvor by malo t.ango. Fenomén popularity
juliloamerického a z neho vzniknutého
slovenského tang,a je vo svojej intenzite unikát\'}Y jav v dejinách modernej
populárnej hudby. V hudobnom žánri,
ktorého základn9m princípom je striedanie sa rôznorodých tendencii vznikol
tvoriv9 a In terpretačný úzus, W:torý si
udržiaval prioritu dvadsať rokov a dodnes má vplyv na melodické a rytmické
cllenle tvorcov populárnej hudby. Na
rozdiel od tanga, ludový fox je vývojovo
ohraničenejší. Skladby tohto typu netvoria kontinuálny evolučný prúd, ale sa
osihotene znovu objavujú v jednotlivých
etapách. Najintenzívnejšie obnovenie
vlny rodových .foxov bolo na prelome
štyridsiatych a päťdesiatych rokov, a
to vplyvom snahy o praktické naplnenie dobových estetických názorov. Chal'akterlstlcké je, že reakciou na to bola
popularita sentlmentálneko
opätovná
tang.a.

padla do zabudnuttu. Celkové zameranie slovenskej populárnej hudby sa u~
koncom tridsiatych rokov právom po'c1-·
ťovalo za jediJostt·anné. Urtujúca ten:
dencla presládlej sentimentality, alebo .
naopak, bujarej pseudoludovostt - naPl'iek deklaratívnemu nArodovedectvu mala priamu náv!lznosť na manléry
džentr1ckeho ponhnanfa zábavy z čias
Rakťísko-Uhoľska. Z tohto trendu sa vytienilo niekoľko skladatelsk9ch osobnosti, ktor9ch diela obstáli v skúske
času a ktori sa zároveň a~ do súeasnos~
ti poC:ielajú na rozvoji zábavnej hudby..
K takýmto osobnostiam patri zaslu~llý
umelec Gejza Dus1k, ktor9 sa najm:I plí:lSJ1am1 z mnohýcli úspešných operiet, zásadne pričinil o rozšlľenle spoloceu·ské·
ho dosahu slovenskej populárnej huctoy.
jeho tvorba položila hned zo zať:iiHlw
vysoký ?itandard pre dalsf vývoj. Výrazným prlnosom pre kontinmtu vývo Ja
z predvojnovej generácie skladateľov 1e
až do súčasnosti tvorba Dušana Pálku a
reodora Sebu Martinského. V rokocti
po osloboden! sa v náväznosti na predchádzajúce tendencie uplatnlU mnohí
ďalši skladatelia. Silný trend predstavovala popularita valčlkov a poliek [Pavol Cády, Karol Valečka), pretrvávauie
tanga (Zdenek COn) a v modernej:.t;J)
vetve spájanie tradičnej populárnej hudby s dielčimi prvkami swingu [jozef
Frank Zempl!nsky a l.). Z tohto obdobta
le Oľiglnálna a podnecujúca najma tvorba zaslúžl!ého umelca K.aroia Elberta.
Zabrl,uje siroké spektrnm od symfomckej zábavnej hudby, operety až po tanečné plesne. Najv9raznejšle sú jeho ly·
t'ické tanečné piesne, ktoré caaraktertzuje pred nim nebývala prepracovanosť
harmonlckúj stránky.

Pôvodná slovenská tvorba v prvých
rokoch svojho vzniku mala pozitívnu
1unkciu. Viedla k narušeniu hegemón Ir.
lovtedy prlmáL'lleho vplyvu maďarske t
ti nemeckej zábavnej hudby a operet~·
Olohy vytvoriť pôvodné repertoárové zá
zemie sa však u]al1 skladatelia, väčši
nou samoukovia, bez dôkladnejš~teo
retickej prlpravy. Svojou tvorbou sa sna
žili pomôcť národnouvedomovaclemu procesu a tak ICh piesne aj vonkajškovo
demonštrovah slovenskú prlslusnosť. Prá.
ve vsal< nedo~tatok erudfcie a v9razneJšej hudobnej lnvenc.le zapr!člnll, že velká väčšina skladieb a ich tvorcov U•

(Pokraéotaaie • budlcom illl•J

JUBILEUM
SVIATOSLAVA
RICHTERA
Hudba -

to je spOsob ako žif,

myslief, snlvaf.
Svlatoslav Richter

Sesťdcslatročn~ Jubilant, Ukrajinec Svlat oslav Richter
sl vydobyl zvlli ~tne miesto me(lzl sučasnýml klavfin ym1
virtuózmi. Syn profesora klavlra, ktorý kedysi pra coval
na viedenskom konzervatóriu 11 vnuk lad iča, za č fnal
ako korepetltor v odesske J opere 11 potom sa na mos·
kovskom konzervatóriu s tal najobfúbenc jš!m ~l akom
Henricha Ne jgauza. Absolútna dokona losť jeko tech·
nlky a In ter pre ta č ná originali ta ho č oskoro zaradili
medzi popredn ých sovietskych klaviristov.
Zdá sa, t e niet už takých nadšených epltetov, kt<>rýml by hudobnf k rit ici sveta neocenili Svlatoslava
Richtera Už nlekoTko desa Cro čf sa každý jeho koncert stá va mi moriadnou umelec kou uda losťo u . Richterova ponfmonle na jrOznorodejš!ch diel klasikov l súčas·
ných sklad aterov n a d c h ýň ll , udivuje, stáva sa predme·
tom h lboké ho ~t Od l a . Richterova umenie, Jeho fenomenáln y pla nlzmus má s vo je osobitné, s nl č lm neporovnate fn é miesto.
V č om je " ta jomstvo" Rlchte1·ovh 0 ma jstrovstvs? Sám
umelec Jtovorí: .,Hrám len t o, čo obja vu jem. Kra jiny
už dobyté ma OAláka JO"
2iak jed ného z velikánov sovi etske j klavfrn ej li koly
H. G. Nejga uza dosta l od svojho učl ters všetky najcennej!>le umelecké z6kl11 dy jeho umenlll, z k tor~Ch na 1I10·
le!ltejšl bo l Isteže prlnclp ma ximálne hlbokého a
llplného odhalenia úmyslov s kladatela . V sna he dosiahnut tento cter. H. G. Ne jgauz vždy vravieval, žo te
nevyhnu tné pre d ov~e tk ý m virtuózne ov lá d ať to, čo sa
nazýva technikou lnterpret6cle. A technické majs trov·
stvo Svlatoslava Rlchter11 je vskut ku udivu júce. ProbJfi.
my a Ca 2kostl uňho vôbec neexistujú. N eob yča j n e r ozsia hl y je repertoár tohto jubllu juceho pianistu. V naj·
rOz nej ~!c h i.t91och ovláda majst rovstvo Int er preta č ného
umenia. Pritom sa ma jster, čo je osobitne zaujfmavlt,
každ 9m razom natofko vt lva do zá merov s kladete la, že
vzniká dojem, akoby vystupoval pred nami druhý skladater. Prostá, jasná reč llaydnova , velkelepá archltt>k·
tura Bachova, výbu šn ý tempera ment l nežná lyrlkd
Beethovenova , navonok ne lllkavá, no hlbo ká poetll:nost
Sch uber tova, ve fkolep~ rozmach emócii Prokofieva, ro·
mantlcká vzruše n os ť Sch umannova, b0rllv6 potoky h u·
dobn ýc h obr azov koncer tov Cajkovského a Rachms nl·
no\'R, vyci brená reprodukcia Skr lablna ... Keď č l o vek
poču v a vi.otk y tieto diela v Ri chterovej Interpretácii,
zdá a, akoby sa prlemo pred nami tvoril stále nov ~
a Iný k lavirista s Inou fr6zou. To možno hovorU
o a komsi hereckom prevterovanf sa. Aj pritom vUk
Richte r v~d y zostáva sa mým sebo u. Precl(ujeme Jeho
nene podobltefnu lndlvlduálnosC v prlsnej konlltrukcll
foriem, v klenotntckej vyclbre nostl detailov, v prekvaptVCI prostote hudobných fráz. Svojrázny je talent n~·
rodného umelca ZSSR, laureáta Leninovej ceny Svlato·
stava Richter a. Obrovs ká JB jeho popula rite u po!>lucM I:ov. Neraz sa jeho vystOpen la \ o v~etk ýeb kra Jiná ch
sveta zmenili v triumf sovietskeho umenia, soviets kej
ku ltú ry. V tomto kontexte a j my s pomlname na JUbl·
l a iHa.
Prez!dlum Na jvyššie ho Soviet u ZSSR udelilo Svla tosla·
vovl Rich terov! titul Hrdina s oci a listicke j práce za vý·
znamné zás luhy o r ozvoj sovietskeho hudobného umenia
a k jeho 60. narod en inám.

J.

Veľké

divadlo

do USA
Na prabu svoJeJ dveatoročolca oparoi
a baleta6 skupina Vefk6bo lllndla v
MolkYe uakutohi pohoslloo6 vystipe·
nie ' USA. Bude to, nojbo dnbu, oeobyl:aJn6 hoaťonola ; dopoaial olkdy za
celi svoju hlst6rlu do zabraoii!la sil!ll·
ne neryontoYall obe akuploy. Do USA
u pripravuJe !:11ť baletoeJ akuploy v
počte 150 umelcov a opern' skuploa
o pol!te 415 16llatov a č leno• zboru. So·
Yle tslry balet ul dnltkr6t hos ťoval
' Spojených i ti toch, je teda dobra zd·
my americkému publiku, zato operné
skupina oavi tfvl USA po prvýkdt.
Riaditel Vefkliho diYidla K. V. Mol·
~anov odpovedal na otbku o akladbe
programov pre bo11 ťovanl e so• ietskebo
baletu v Spojených ltitoch.
Americké publikum uvldl klasic ké pred·
stllvanla: Labu tie jazero a Spiace krásll vlca P. l. Cajkovského, Spartakus na
Jtudbu A. C h ača turlllna v ta nečn om nll·
~tudov a n! J. GrlgoroviCII. Vys túpenia na~ej bdl etnej skupiny v New Yorku sa za~lnajli 22. aprila a pot ľvajú rovné tri
mrslace. Z11 to obdobie sa sovietsk y balet predstavi vo Washingtone, New Or·
leonse, Hustone, Los Angeles, San Fra nclsku a v ln ~c h mestác h. V New Yorku
vysruplme na scéne Me tropolitan-Opery
a vo Washingtone v Kennedy-Cen trum.
S čfm prichád za do USA ,opernt sil·
bor Verkiho divadla ?
S Musorgského Boriso m Godunovom,
Eugenom Oneglnom a Pikovou dámou
P. l. Cajkovského, Vojnou a mierom a
Hrá l:om S. Prokofieva l s mojou ope rou
A tiché su svita nia ... V op ern ~c h pred·
s tavaniach vystúpia T. Mllaš klnová, j .
Obrazcovová, V. Atlantov, J. Mazurok,
A. Vedernlkov l mlad! speváci M. Kas·
rašvll l, N. Lebedevová a rad dalšlch.
Operná sku pina zač n e 25. júna s vo jo
h o (ova nie v newyorskej MetropolitanOpere a zavtšl Ich 20. JOla.
Každ9m rokom je vzájomná výmena
sólistov 1 celých telies medzi ZSSR a
SpoJenými !tútml Jnte nzlvnej!.la . Naprl·
klad v poslednom ča se v USA s vefk9m
úspechom hosťovala s ku plne č lenov ba·
letu na če le s M. Pll~e ckou, Mos kovs ké
a kademické choreografické u č lll š te, spo
váčky B. Ruden ková l L. Zyklnová , Zbor
ludové ho tanca ZSSR, huslis ta L. Kogan
1 ntekofk o mladých lns lrumentallstov.
R ecip ročne ZSSR n d v~t!vll o dramatické
d ivadlo Arena Stllge, skupina jefrl balet,
klaviristi El1ward Auer, Paul Ruttman,
Daniel Poliak, Ralf Wotapeck, gitarista
M. r,erlmer a c e l~ rad ďat •!c h známych
umelcov.

Mesiac tanca
V Bruseli oslavuje albay N ·
jartov balet XX. atoročla avoje
pätubte •troi)ie zalol eola pek·
ným podujatlm Mesiacom
tanca. Pod at61ym skY8lým Ye·
deofm Maurice Blijarta 1a ba·
letný sibor bel&lckeJ n6rodoe j
opery dostal oa l!elo moder·
nýcb enS8mbloY vďaka cboreo
graflck6mu no"toratm. Pol!a1
Jubilea ukUe balet oejaaujfma·
vejlie neltudonnli balety, o. l.
na hudbu St ravlnsk6b 0 a It.
Straussa, ako aj na hud bu star
l ieh skledatarov (oejslheeJiie
balety na Moaartovu a WaJne
roYu hudbu) . Maurice Bijart
( Ylasloým meoom BerJer) sa
narodil roku 1927 Y Marseille
kde oajprv l tudonl fllo1oflu .
Ziklady taoca dostal v mar
aalll&kej baletaeJ lkola, oeskilr

u Lea Staetu, LuboY )egorovaJ
a Very VolkoYOYaj. V roku 1945
debutOYI) YO Vlcby, kde ho ID ·
1el ovau . . llaletH taro6. Taa·
coul ., Ledtna a ltokholme.
Spolu s Jeanom Laureotom za.
l o ~ il v roku 1953 baletof aú
bor Ballets de l' Etoile, od
1957 Bellet·Thllatre de Paris.
Po ponanf do bruselak6ho
Theatre Royal de la Monnala
zoatal • Bruseli, k•e 1elolll •
roku 1910 noJ albay llallat
du Xle Sleele, ktorf aa stal • • ·
kritko oporon ole d dy dobra
prosperujteeJ bruaalakaJ opary.
Ako cboreoarar • ebutonl v ro·
leu 1951 v Stokbolme. Al , o
ltyrocb rokoch vle.lc doatabol
skutoht tapacb, op6eraJtc se
o Pierre Schaarrera a Pierra
Haorybo, l!o bolo ..obyi!ajna
oddl ne v rokoch, keď t6to
hudba robila pn6 kroky. Za·
uJimuli a osobit6 d B6jartou
hudobn6 d uJmy, ktori prlblflla
dl!asot hudbu l ttm konzo·
mentom, ktorí s liou Inak ••·
maJi oli! apolol!n6. Treba oca
nlf aJ B6JutoY8 peda10aick6
kullty. Ako cboreograf zfakal
B6Jart mnolatvo eln.

Návšteva vo Fínsku
vlacro~ neJ spoluprdce brat/
Konzervatória :>o Sibeltovou
v HeWnkdch uskutočnil sa
koncom aprtla k oncertny záJazd klavlr·
neho tria { K. Habou§ttaková, R. Kowal
ska a f. Mali k / do Ftnska. S velký m
úspechom sa stretli DuoMkove Dumky ,
na ktorfích seversk l hostitelia obdivova·
ll nsfnost, sóllstlckú faktúr u fednotll·
vých časti , Interpret ačnú fednotu a pre
dov§etky m uyvdt enú a spolahlwú súhru
mter pretov. Toto drelo mal o u publika
velký ohlas. St udenti, ktorl uf vrackr dt
vysttípllt s touto kom poztctou u nd!>,
boli zrefme lnl pl r ovanl ulúdnou a pria
tel~ kou at mosf~r ou a vcta~ ným obecen
stvom. Mi moriadne srlne zapósobLio dru
M tr lo, pi1t kusov od Bohuslava Mar tlnrí
Interpreti ho uviedli na zduer k oncertu
patri~n e vy zdvihli r y tmickú fakt tír u, vel
ml dobre sa do pZ,)all a kafd ý napok on
ukázal suo1e dis pozlcle a mohol tak re
pre zentoval prtfcu svoJho pedagóga. Mar
tln!l te vo Ftnsku oblúbený, záu{em o te
ho tvorbu r astie a tak toto uysttípente
vhodne padlo do tohto trendu F.nsemblu
dominoval klaum~ta /. Ma/rk, k1orý só
louo uutedol t Beethovenovu Klaulrnu

V rd mcl

s la vsk~ho
akad~m tou

O. JANO~KO

Zo

zahraničia

Dňa 12. a prflll t. r. zomrela v Par!zl vo veku 69 rokov Josepb lne Baket·ova, ktorej umenie ~mc mali
možnost obdtvovat aj na Bra tis lavskeJ lýro 1970.

St6 výrocle nat'Odenia Maur lca Ravcla jo prllollt06·
ťou na prezentovanie celej a utoroveJ tvor by v pro·
gra moch mnohfcb h udobn9cb resuvalov( o. 1. v Borgene, Strassburgu, Lyone, Borde<~ux) a na európ·
s kych l zámorských koncertných pódl4ch.
Na Vysokej hudobnej !lkole v Grazi ZIIIOZIII ~poloc·
nose pre v9skum a podporu dychovej h udby.
Vdova po BélOvi Bartókovl - Dltta Pá~zlorlová u~ku·
toč nll a po mnohých rokoch klavlrny koncert v NSR.
Kritika pova žuje teJ Interpretáciu za pozoruhodnú.
Operu bra tislavského rodáka Franza Schmidta Notre
Dame uvied li s 11spechom v Innsbrucku. Najpozitfv.
nejšle s a hodnoU orchestrálne naštudovanie.
Dvadsiate V9t·ot:le sm rti šva jl:larskeho &kladatela
W. Burgharda st vo SVOJICh e d lč n~ch plánoch prlpomlna!tl viaceré európske nakladate!stvá.

v Mn!cbove vy~lel treu zvllzok Haydnov&kých studU, venova n ~ prevdne sklada te ro vej komorne j t vor·
be.
Slbe liova akad6m1a v Helsinkách udelila v aprlli t. r.
dr. Zdenkovi Novál:ko vl Pamlltnú medailu Martina
Wegella, zaklada tefa ffns keho profeslonáln&ho hu·
dobného š kolstva .

Knižný glosár
Pr tam l!xpl ozluny r or.uoJ modemych vted a mno•
hgch oblastl praxe charakterzzu{ti due protlkladn~.
dtalek-tlc ky u!ak stíulslace tendencze: Specializtlc:1a
at do neprehtadnost l, na druhe/ strane - clelave·
domtl lnt egrdcla Istých :.úborou, jauou, skúsenosti a
čtnnost t do podoby prehlo.dn ých, raclonaln(l použz·

teLngch systémov. Systém

sCtčasnet

muztkol6!Jte a

hudobneJ praxe nas dnes zaufíma nafmlt z llladt!>ka
uy sokoskolskeJ prlprauy muz1kologzckýclt kádrov.
A pr eto so rduJmom ber ieme do rtik kmhu pol.skef
mu ukologlčky Zofze Lissef: WS7'I;P DO MUZYKOLO·
Gil {vyd. Parlstwowe wydawniCtuo naukowe, var~a
ua 1974, 277 strdnJ.
Prlbllfne pred §turtstoročlm vydal f an Racek lent·
hu " Ouod do studle hudebnl uMyM. Posluchd~ hudob·
net vedy tu naslel a! dóutedy {edtnú českú mformaczu o systematike hudobneJ vedy, cllarakterzstlku
flldnotltvý ch odborných dtsclplln muzikológie a pre
prvO semester Stúdia t u mal at sqntetlzuftice reper·
tortum z de{i n hudby. Pred desatročtm uy.slel br·
nzansky vysoko§kolský u čebn!) text Jlfolho Fukača s
ndzuom .,O studi u hudebnl uédyM: premyslend publt·
kde/a podáua rtlmcouý obr az muzikológie z aspektu
dôsledn• lustorlcko-porounduacleho a krztlck~ho chd·
pama výuofa hudobnej tJed!{. ZltuCtt!J tltmn ~(ladte
na zulddnutle zák ladne! literatúry, Z. 1.1ssa md pre
suoJe hudob nopedagoglck~ zámery §lr~l 1 hlbsl prle~·
tor v pol!tl! strdn l u ponore do zloflt/jlzo stíboru
prvkov, pr edmetov, 1avou, de;ou, poznatkou c sub·
syst~mou, kt oré sú strukturouanym celkom a ma1ú
at suofu históri u.
Autorka pri plsanl suotef knihy mala na mysli Stu·
dent ou, ale aJ hudobnlkou a ~dagógou u praxz, ako
af uJetkfích tfích, ktort pl§u o hudbe bez odborného
Stúdia. Publikácia u~ak nie te :.kratenvm výkladom
akustiky, hudobneJ psychológze, sociOlógie, estetiky,
histórie at cl. Ltssa formulufe zdkladné pr ob l~ m y
muzlkologtckgch dtscl pltn, ktortj sa .predmetom Stú·
dia na untuerztt4ch.
l muzikológia md svoJu históriu a suofu stíčasnú
f unk ciu, takt e z aspektu dne§n~ho muzikológ može
pracouat vedecky, alebo sa mlJte uplatni( orqamza~ 
ne a u popularlzouant hudobn/jho umenza, móže m
zamerat na t eóriu , lllst6rzu, :.oclológlu, psycholóyw,
m6fe sa ~peclali z ouat na úseku etnomuztkoióqle,
akust iky, estet zky atct. Može hladat u minulosti ale·
bo u súčasnosti. Md pred sebou prlehr!itle ZcWJI~ou
zámerou, pracovných ,.lások", kult/lrno·pollttekýt•h
povi nnosti . Llssa Je presuedčentl, že Iba wzlueruta
m6 že Studflntoui muzikológie zabezpe~tt zdro{ In/or·
mdcll a erudicle z logiky, f ilozofie, psychológie, u!ie·
obeC{Igch a ntlrodnfích defzn, etnológie atd. Optimtll·
ne zulddnutle uvedenych vied m6!e byt uychodts·
kom k muzikologickeJ !ipecralizac:u. Pritom nepopzera, t e budúci muzikológ mu~t byt dot>re prtpravenq
l po strdnke hudobno-prak tickeJ.

sondtu op. 10. Skladbu hral na novom
Stenweyi, ktorý k on! truoual a firma pre
helsi nsktí §kolu. Mi moriadn• dtsponoua·
nq ndstroJ, s velk!}mi dynamickými mo!nost ami, l ah!ílm tuorentm tónu a ne·
u§ednou pl astikou umof nll sóltstout po
dat ufíkon , akfí obuykle predpok laddme
u dduno zr elfíclt kiauzrlstou. Na ztluer
Malrk prtddval Jednu fmsk u skladbu, kto
rtí obecenstvo pr lfalo uzac ako pozor·
nost. v programe sme mali at Sucho11o
vu Sonatlnu pre husle a klaulr , dielo.
s ktorOm K. Habov~ttakoutf u! uzackrdt
ueretne vystupovala. Coraz ulič!. mi tdt o
lnterprettlcta dozrieva, t• uuolnene{51a,
pósobl uzlU! detail ami. Flnske obecenswo
prlfalo Suchofiouo dielo s velkfím. por o·
zumentm, o skladb• l o sólistoch { l f.
MaltkJ sa hovorilo natml1 med zi mladý
ml. Bota to dobrd propagtlcta naJ•t hud
by, ktorú sme umocnllt e!itfl tgm, t.e
~m e u odborných kruhoch odouzdalt me
kolk a notouých materiálov na§lch sO
~a~>nych skladatel ou a vi ac platnl. Zdd
~a, že hudobM myslenie na.§tch súčas
nlkou dost dobre Lvrlpouedd url!ttgm es
tettckgm tdedlom /ln:. kych hudobntkou.
l ont sa doteraz uo u!}uoJI nenapofllt na
vr;dobytk y pruet u/Rdenskef Skoly, alP
~kór ~a prlkldTl aJO k modt11nym syst ~
mam, kladú d6r az na j artbntl strán ku
a 11 nefednom pri padli sa poktaaj~ o

j . TVROON

syntézu ndr odných prvkou s real/stlcktj·
ml tradlctamt ntHho storoNa. Preto nret
tak mer vzdta/eno.sti medzi l!i>lellcko ob·
sahouýml predstavami ulacerycll fm·
~kych sk/adatelou a na!iou worlJUu: f111·
sko sa usllufe o ula:.tny kultúrny pro·
Jekt, k torg zodpouedd národnému vkusu
a cltentu a sprtlune zahladllU/11 !ipeclfzc·
ktí sttudctu tohto ndr oda.
llčastnlcl ztlfazdu sa mohli obozntlmrt
v Hudobno Inform ačnom :.tredl.sku s vw·
cerýml /lnsky ml skladbami, nauWvllt trt
koncerty, malt k dispozicii katalógy qra·
mofónouých platni a s uedentm· ~koly
mohlt viac r azy diskutoval o uýcllounych metódach a sktí:.enosttach z fzn·
:.keJ a českoslouerukeJ lludobne{ praxe.
/ednu z domlnant zdfazdu tvorili stret·
nutla s k ulltírnym oclkal.Om f. Slbelza.
Sympallck~ bolo Mallkouo krdtke vy~tti·
penle u Slbellouom mtizeu. Tento kon·
certn{l zd/azd nepochybne podnetne pri·
~pel k propagdcll slovenske/ hudby a
kulttíry vo Flnsku, čo napokon zd6raz·
n/1 l nd~ kulttírny ata!.IJ Du!an Rozbora,
ktor!) starostlivo sl edoval ntl§ zd{azd,
kontaktoval nds s ulacer yml hudobnými
'Jsabnostamt a spolu s ctaatml členm/
nášho uy\lanectun bol prllomny na na·
~o m hlavnom koncerte.

-a-

Z deiín
ruskoslovenských
hudobných
stykov
Meno l!eskliho skledetele Vf·
t ilulen Nov6kl al ul dhao
zfskelo sympetle rulkfch bu·
dobnfkov. Roku 1111 't'fllo • •
bitn6 l!fslo Ruských hudobnfc h
novfn (l!. 51-52), venované si·
časný m český m skla datelom V
Novti kovi, J. Sukovl, J. Foerstro
vi, K. Kovaf ovlcovl, O. Os trl!l·
lovi a n iektnrf m iným mladým

Dtla 5. &p rfla pri prflefltostl
30. v5'ročla oslobodenia Bratls·
lavy us k utočnil sa v Koncer t·
neJ sieni Cs. r ozhlasu v Bratls·
Jave slávnostn5' koncert det·
sk9ch speváckych zborov. V
rámci tohto poduja tia rpred
cb4dzalo Jeden d eň prehllad·
kou v1 ťazn 5'ch "borov, ktoré sú
lllžlll o Zlat9 veniec meste
Bratislavy ) vystúpili dve hos
fu júce pražské telesá : prfprav
n6 odd elenie Detského s pevá c
ekeho zboru Cs. roahlas u '
Prahe a Pralskf datskf zbor
ZK Tesle KarUa pod taktovkou
Ceatmfra Stelka , za prlllehnvé
ho a citlivého' klavfrneho sprle
vod u But eny Kronychovej a za
s pol ullč l nkovanla Jo18fa Jellnka
[flauta ). Hosťuj úce t e lesti vypi
nlll vll čš lu čast pr ogramu a
zárove ň demonštrovali súčasný

Detské spevácke zbory
stav, v5'vojové tendencie čes
keJ zboroveJ tvorby pre deti.
Nakoiko obidve telesá vedte tá
Istá dirigentská ruka, mOžeme
vo všeobecnosti konštatov.a ť, že
C. Stašek kladie velk5' dOraz
na citlivé formovanie detského
hlasového prejavu. Jeho zveren
cl Intonujú obdivuhodne čisto,
spievajú prirodzene, nadšene.
nerorsfrujO zbytočne zvuk a
právo preto je Ich prejav vel·
ml s ugestfvny a p r esvedčivý
V ICil repertoári
prevládlll1
plesne jednohlasné, ktoré po
klnC:áme práve zn Ich jednodu
chosf za náročnejšie ako viac
hlas né. Autor! t5'chto foriem
klndO veiký dOraz na vystlh nu

V prvom zväzku "Prác" ko·
misie, kt orý vyl iel rok u 1908
je uvere jnený č l á n ok V. Pascha
lova ,. 0 slovenských pi esňach "
( na okraj zbo rnfkov Vftilzs lna
Nováka) - s tr. 531- 535. Pa s
cha lov tu venuje n61efllli po
zor uos( llrachetn6mu tlslllu No
váka sprfstupnlt pos l uch6č om
aspoň ča s ť hudobne j poklad ni
ce alovenského rudu, po st6ro
č ia brán laceho noju n6rodn li
svoj bytnosť v boji proll cud sfm
utlái!atefo m. Tieto zbornfky vy
da né roku 1901 v Preba vyvo·
Jali a j nlekofko kritlckf cb po
zntimok Pasch&lova, k tort sa
vys lovil proti neliplnému s úla
d u med zi harmo nizáciou a me
Indickou s tavbou s lovensk ých
pies nf. Pod fa a utora recen zie,
ovék v niektorých prfpadocb
chybne pouf il ,.obvy klli d pa·
d oeur6psku ú pravu s banálny
ml kade ncia mi a pod." V tom
istom vydan{ sa nachád za dal
lia Paschalovova pr6ca .,Ko
mentáre V. F. Odojevského k
Prai!ovmu zbornfk u 18. storo
č i a " (česk ý sk lad ster Jan Bo
h umfr Pral! 111 koncom sedem
desiatych rokov 18. storoč ie v
Petrohrade a roku 1790 vydal
zbornfk, kde s pracova l ruské
r udové piesne ).
Ceskoslovenskf
hudobnfci
dobre poznaji ďali le diel o Vie
česla va PaschaiĎva ,.Chopin a
pofs ká fu dovli hudba" , ktoré
bolo p reložené do l!altlny a
vyllo v Prahe roku 195!1 (čes k ý
muzikológ Jaroslav Prochbka
dopln il pražské vydanie knihy
najnodfml faktog raflckfml a
blbllogra fl ckýml 1ídaJmi ). Prá
ca doktora u menovedy Pascha
lova vyplnila vPfkli medzeru v
b udobnnedne j llt era tire veno
vaneJ nfkému pofakému s kla
datefov l. Nielen v európskej,
a le ani v pofskej literatú ra o
Chopinovi neexistoYBII dovte
dy i peci6 Jna monoarella, v kto
rej by sa s klimal problém ru
dových :z.drojoY tvorby sklada
tefa. Toto posla nie áspelne apl
nil sovietsky vedec.
PAVEL NAZAREVSKII

czyho. Za spolupráce klavlrlst·
ky T. Horiko vej predniesol
zbor kantétu Dmitrija K&balév·
ského Pleseň rána, jari a mie·
ru na slovenský text J. Elena,
čobr e známu z rozhlasov5'ch
vyslelant Snahou slovenského
telesa bolo demonštrov a ť (sice
na overa kratšom ča sovom
priestore ) svoje schopnosti vo
viachlasnom zborovom s peve.
Na ma nifestač nom závere poduJa tia vystúpili spojené zbor y
česk é so slovcnsk5'm a pred·
n iesli plesne Ve j naša zástava
od z. Petra na slová V. Fischera (d lrlgovel C. Stašek) a Zla•
r l §atka pionierska na slová E,
Cep čekovej od M. Nováka .
V. CIZIK

sieňach,

VUaz/

t ohtoro~

l ntertalen
tu 75 v Gott·
waldove: zrava
SergeJ Mô
r ozov {ZSSR, 3.
mtesto}, Paunl·
ta
l onescuor;a
l Rumunsko, 2
m/. o} a Mag
da
Bódyova
l Maďarsko, 1.
miesto).
Sn!mka: CSTK
n~h o

skl a da te ľo m .

Aviak omnoho s kllr me la
Umelecké beseda v Prahe fond
na vydanie významných l!es·
kýr h
hudobných
publlk6cll
" Hud ebnf Matice" a vydaJe dn
zollty Slovenských s pevov od
V. Nov6ka. Zač i a tkom d l ho
s l o ročla s a začf na lHnnost Hu
dobno-otnograflckoj
kom isia
zalo1enej v Moskve pri Spoloč
nosti mlluvnfkov prfrodnf ch
vlod, antropol6gle a etnogrefle
Clenm l tejto komisie boli vý·
z n ač n ( akladatolia, kritlcl 1 hu ·
d obnfci-etnografl, ako aeprf.
k lad D. Ara kilvili, A. Grečan l·
nov, M. l ppolltov-lva nov, V. Ka·
lln nikov, A. Kas taflkij, N. Kal ·
kln, J. Linevov6 A. Llstopedov,
M. Platnlcklj, S. Tene jev, N.
J nn č u k (predseda ). Jedným z
o rganizátorov komisie, je f aef·
ektlvnejilm a stti lym č lenom
od prvé ho d iie je j u lo! en ia
bol hudo bný vedec Vi a č es l a v
V ikt oro v l č Pasch olov l 1873 d
195l ). Cielom komisie bolo
01 bi crať a itudov ať nleÍen r us
Ké fudové piesne, ela s k6m ať
a j hud obný fo lklór iných n6
r odnostf. Výsledky skúmania sa
publik ovali v i pecl61nom vyda·
nf - v "Pdcach Hndobno·at·
nogra flckeJ komisie"; komisii
pra videlne usporadlivela atao
gra fické koncerty, na k torf cb
sa zúč a st ň ovali vynlka jlicl in
terl?reU f ud ových plesol, eko
F. Safaplo, M. Olenlnod a i.

tle textu a ná lady melodickým
parametrom. ObJavujO sa u
niCh aJ tendencie o obohate·
nie výrazových prostriedkov
viacer ými spôsob mi (pridáva·
nfm nástroja - flauta, trlan·
gel, pouf!vanfm mimoh udobných zvukov - potlesk, šepot
atd., čt harmonickou vynalleza.
vosťo u ).
Detskf spevácky abor Cs.
rozhlas u Y Bratislna vystúpil
pod vedenfm dvoch dirigen tov
- Ondreja Francl&clho a Mariána Vacha. SlovenskO tvor bu
repr ezentovali : lyrlcko-medtta.
t!vny, do patetlck5'ch polOh vy.
stupňova ný a capella zborový
cyklus Detské obrázky na slo·

v6 R. F6bry!io od Ota Feren-

[ŠU jubiluje
Na poč esť 30. •frol!le oslobodenia CSSR a
vffazného zakonl!enla ll. s vetovej v ojny us porledela ĽSU na ul. Obrancov mieru v dňoch
12.-14. 4.. t. r. 11lh nostný cyklus k ultúrnych podujati. Zúčastnili sa ich so svo jim p rogramom
aj d rul obn6 ikoly z Eisenach u 1 Krakova.
O tomto podujati, eko aj o o k oncertnom d ·
jude ml6delnfckeho orches tra ĽŠU v d ňoc h
1!1. a 20. 4. do M aďa rska , Informuje d iriaent
tohto telesa r iaditel ĽSU Július Kowa lski.
• Slávnostný cyklus sme venovali v prvom
rade ro dič o m našich žiakov, šlri.cj verejnosti
a napokon sme mien ili u káza( naslm hosfom
z Po!ska a NDR pedagogické v5'sledky v duchu našej dl horočnej spolupráce. Celkove sme
absolvnvllll š tyri podujatia - btibkové pred·
s ca~enle, slavnostný konce rt ·ltudobnéhO odbo·
ru. na ktorom sa zúčastnili mladi h udobnlcl
z Krakova a Eisenachu, na Novej scéne sme
mali baletné predstavenie a zliverom d ivudel·
né preds tavenie nášho dramati ckého odboru.
Na slávnostnom koncerte zvlášť reprezentoval
mlad ý, nadan9 pofs ký h usllsta T. Mtecznlkow.
s kt a kvarteto lesných rohov z Eisenachu, zamera né na h udbu s tar5'ch a súčasných nemec·
kých au torov. Náš mlá dožnfcky orchester pred·
nl e~ol ntekolko tancov s tar5'ch a Sl\časn5'ch
s kladaterov.
• Na!la d.ruf ba s a začl na od r. 1958, kedy
som sa stretol s rtadltelom hudobnej školy
z Eisenachu Hansom Joachimom Grassnlm a
o nte koiko mesiacov neskorš ie s rladitelkou
mgr. Karolinou Sheyba lovou .v Krakove. Spočia tk u t o bola pfsomnä koreš pondencia a výmena nOt, neskôr sa uskutočn lll v5'menné koncerty a zvláš ť milé, s rdečné s tretnutie bolo
nielen v Krakove čl Eisenachu, ale aj v Bra_tlslave pr! prlležUostl 20. výročia nášho hudobného odboru (v r. 1973 ). Na !le stretnutia sú
velmi časté - ka ždoro~né. Stretávajú sa n ielen žiaci, ale aj uč l tella , ktor! na spoločných
koncer toch vys tupuJil. Vedra tejto družby jestvuje v r4mcl československeJ spolupráce družba medzi CSU: Praha - Brno - Ostr ava Bratislava - Ko~Jce - Zvolen, a to po kon·
cortneJ l pedagogickej Unll. Skoly sa každoro č ne stretajll v niektorom zo spomlnan5'ch
miest. Na jese1) t. r. bude s tretnutie v Prahe
pri prilefltostl 25. v5'ročla založenia pražskej
r:Su na Vor!HiskeJ ullcl.
• Prednedávnom sme sa vrlltlll z Maďarska.
Mali sme koncerty v Kapuvtire Fertňde
(známom pôsobisku J. Haydna J. v Soprónl a
v KOszegu. Máme kontakty s hudobnou š kolou
v Soproni, k torej rladltelom je C:lrlgent Gyula
llor váth. Menovan ý nás pozva l na 3 vy&túpe.
nla do Maďarska z pr!ležttostl 30. výročia vlfazstva nad fa šiZmom. Podla dohody sme pricestoval! s mládežn!ckym orches trom a menšou
baletnou skupinou. Na programe sme mali
kompozfcle Beethovena, Haydna, Dvoráka, A.
Moyzesa, Kowals kého, KOkalho. Baletná skup!·
na sa predstavila k reáciou "Vaša obet pre nás
život znamená" a progr am uzavrela veselým
triom na JazzovO h udbu z magnetofOn u. Ná·
vš teva koncertov bola velmi dobrá, p riJatie ml·
16 a srdečné . Na základe úspe!lného predve·
denla st mada rskf kolegovia fladaJO partitúry
~ kla d leb A. Moyzesa a J. Kowalského, ktoré
mienia uvlesf pri slávnostných podujatiach, na·
plánovan5'ch na rok 1977 v Soproni.
Do konca tohto š kolského roku máme ešte
malý zájazd s komorným orchas1
rom do Suboti ca [ Ju hoslávia), do NDR kde sa
bude opakova( sltivnostný koncert v Elsnna
chu " v Gothe.
O. fa knbcová

a bsolvovať

kostoloch (na Js tarši kostol bol v Ne·
vada City) l v d ivadelných budovtich, a to na
plš(alové l elektrlc.ké or·
gany. Všade sa str etol tak ako napokon na všet·
k9ch svojtch doterajšieh
zájazdoch - s enormným
záujmom o
o rganovO
hudbu, p r ičom v obecenstve prevažoval! mladf
Iudla. Americké publl·
kum uprednostňuje páči·
vejšf, mlešan9 repertoár,
v ktorom le vyuflté rarebno · komblnačné
bo·
hatstvo nástroja. Zvlášt·
nosfou koncer tov v amerlck5'ch kostoloch je t o,
f e sa tu aJ tliesk a, ba al

IVAN SOKOL V USA
Začiatkom to h to r oku
reprezentoval Ivan So kol
vysoké k vallty nášho organového u men ia na turné po USA - a pri teJto
prllefitostl sme sl u vedo·
mill, že Sokol, spolu s
dr. Kllndom sú vlastne
prv5'ml slovensk9ml organistami ktor! bral! na
americkom
kontinente.
To Iste nie je maličkos ť,
najmä ked vieme, aká
velká je dnes konkurencia na medzinárodných
koncertných pOdlách aJ v
tomto odbore.
Sokol vystúpil v Os·
micb ameÚI:kfch mestách (Santa Cruz, San
Francisco, Vlsalla, Rosev111e, Nevada City, taramte, Phoenix a Lanslng )
s polu rta deviatich koncertoch, s p rogramom,
ktor 9 obsiaho l diela V.
LUbecka, O. Buxtehudeho, J. s. Bacha, M. Rege.
ra, C. Francka, J. Alaina,
O. Messiaena, ale a j M.
Ka beláča, L. Janáčka a
T. Salvu. Vykonal teda
aj k us dobrej práce pre
propagáciu d omá cej tvor·
by. Hre! v koncertných

fajči; vôbec kostol tu neslúfi Iba sakrá lnym O če
lom, a le Jé mnohoťlčelo·
vou budovou, kde sa usporadOvajú
schOdze,
konferencie a porady.
NaJOspešne jšlml čfslamt
Sokolovho
zá jazdového
r epertoáru boli, samo•
zrejme, v prvom rade
diela J. S. Bacha, potom
Franck, Alain, a lo aj Janáček, Kabeláč a Salva.
Sokol sa v USA neobme·
dzll Iba na koncertova·
n ie, na univerzitách v
Laramle a RosevJIIe uspo.
rladal aj kurz Interpretácie BaQJ1a, Regera a
starej
česke j
h udby.
Ohlasy t5'ch to kurzov l
v ystťlpenf
koncertn5'ch
s ú napospol vefml prlaz·
nlvé, čo je t9m v5'znamnejšte, ked sl uvedomfme, že v USA je ú r oveň
organového umenia vcel·
ku velmi vysoká - a vo
väč§fch
mestách je aj
boha tý a rOznorodý h udobný život. (A hoci ole
Je niveau tohoto hudobného ~Ivota všade vfd y
najvyššie, jeho propagácia jo daleko väčšia a

dOrazneJ!Ila ne! u nás.)
DOkazom ťlspeš n o stl turné Ivana Sokola Je na·
pokon pozvanie na d a l·
šle koncerty, ktoré sa
ma jú us k u točn iť v roku
1976 a zahrnú okrem
USA a j Mexiko.
Stretn u tie s Iva nom so.
kolom sme sOčasne vyuflll na Informáciu o vý·
znamnom a nevšednom
podujati v našom organovom umeni zattar ole·
dlnelom, ktoré u~ s ospechom zača l u skutoč·
ňovaf: o uveden! kompletného organového diela J. S. Bacha. le to
Octyhodn9 p očin u!
čo do k vantity d iel, kt oré treba zvládnuť: Ide
asl o 120 s kladieb na J·
rozllčne jšlch
M nrov,
ktoré za plnia asi 11- 12
celovečerných
programov. Zatial Sokol us ku·
točnll š tyri koncerty to·
hoto bachovského cyklu,
platy nasledu je v mé jl
t. r . a d o konči ť ho chce
v roku 1977, pri čo m,
pravda, nebude zanedbávať
anl skladby In ých
autorov. Bachovsk9 cyk·
!us u vádza prof. Sokol
v Košiciach a v Brat!·
slavo a usiluje sa - po·
klal to programová zos tava dovoli - zac hova(
cbronologlck9 sled d iel.
NaUska sa otázka, čl by
sa o takýto rozsiah ly
projekt nemal zaujlmaf,
aspoň sčasti, náš g ramo·
f6 nov9 priemysel . ..
Popri dokom pletovanf
bachovského cyklu usku·
točni Ivan Sokol navyše
rad zahraničných vystO·
peni v NDR, v M aďa rsk u,
v ZSSR a v J ťl nl nah rá
pre OPUS Mendelssohnave sonáty e výber z
Bra'bmsovho organovéhO
diela. Teda program ob·
slahly a bohatý, ak9 sl
mOfe dovoliť reallzovaf
Iba vyspel9 a zre19 umelec • • ROMAN SKitEPEK

li notJým form ám práce
a lnQch pamiatok, ktor~ patria Gal4r tl
hl. mesta SSR. V tednet zo s/ent nasledoualo ďal§le h udobn~ prekuapen/e: vystt2pente Bratislavsk~ho kvarteta, ktor~
uviedlo Sldl!lkovl1 kuarteto F dur pre ho·
bot, husle, violu a. vtol onl!elo od f. Dru!eck~ho. V tr ochu pozmenenet zostaue
- za spolut2~1n kovanta člena SF V.
MalMho, k tor!J hral na hobot - sa pred·
stavil st2bor, ktorý v bohatom br attslauskom !lvote predstavute asme mladet
generdcle profeslondlnych hrdčov o ko·
morna hr u. Na tch vysttlpent - at keď
Iba u tednom hudobnom člsle - st po·
slucht1i! cent vztlcnu zvukovtl vyrovna·
nost, dynamtckt2 štrku, štýlovt2 uJasne·
nost a natmlt ctt, vyrovnal sa at s nezvyklým pr ostredlm l obecenstvom. Bol
to pllkný zd!ttok - s umeleck ou Iskrou
a temnostou, akd nie te v!dy samozret·
md - naJmlt u mlad!}ch. A tak spote·
nie: obrazy - hudba sa stalo svedectvom nových mo!nostl, ako prtbl t!lt vy·
sok4 umeleck~ hodnoty čo na/šlršfm
vr stvdm pracuJtlctch.
T. URSINYOVA

pristúpil MDKO v Bratislave a Gal~rta
111. mesta SSR, k tort v $poluprtlcl so ZO
Soctaltstickl1ho zväzu mltúle! e prl Oslave exper1menttll neJ farmakológie SAV
usporiadali koncert na nddvorl Mirbachovho paldca. PoduJatie bolo venovan~
členom kolekttvov pracovni kov Ostavu,
ktor~ st2tažia o titul Brigdda socialtstlc·
keJ prdce. A tak - v utor ok 29. aprtla
t. r. - patrilo ntldvorle a ostatM prlcs·
tory zrenovovan~ho paldca, vystavené/zo
koncom 18. storočia, spomtnaným poslu·
chdl!om koncertu, na ktorom hral Fanfd·
rový st2bor brattslavsk~ho Konzervatória
- fanfdry, tntrddy a star~ tanc11 16. a!
18. storo~la, ako aJ fanfdrov~ skladby
sl ovenských skladatelov. SpomtnanO st2·
bor u! pozndme z tzv. ve1ových kon·
certov, a to nielen v Bratislave, ale
aJ v Iných slovenských mestdch. Nessporne - my$ltenka poriadatelov sa premenila u ~In, ktorý našiel odozvu medzi
pozorne po~t2vaft2ctm obecenstvom, zd·
ujmovo zna~ne vzdialenOm ,.mt2ztck!}m•
oblastiam. Po fanfdro vom koncerte bo·
la prehliadka expozlclt - obrazov, s6ch

HU DUBNY ZIVU'l - dvott9tdennlk. Vvd4va Slovkoncert vo Vvda vatefstv.
OBZOR n. p., ul. Cs. armád y 35, 893 38 Bra tls lava. Ved Qct redak tor: dr. Zdenko N ovA ček. CSc. Redaki!n4 rada: Pavol Ba ~ln , Cubomfr Cf~e k. prom. blst
La dis lav DOša. Mllol ru r kovlč . Alo tz t uk11ár orom. ned.. ZdAnko Mikula.
dr. Mi chal Palovi!fk, dr. Ousth Papp Mlroc;lav Sulc Bohu mil Trne!!ka . B11r·
tolomer Ur ba nec. Adresa redakcie: O or k~ho t 7 'VI 893 38 8rl'ltlctl!lva. tAlArOn
38234. Ad mlnfatrAcfe: VydiYa taratYO OBZOR, n. p .. ul
arml dy 3!5. B93 'íl\
Bratislava. Inzertne oddelenie : Gorkého 17 893 38 Bratfslava. Tla!!la NttrtAn·
s ke tlal!larne. n. P~ 949 01 Nitra . Roz!l1rutP PNS. Obtednhlcv p redplatltefo'pr ltlma PNS - Ostredn4 e xpedlr.la tl 11 če .. rtm tn f~tr~rl a ortborne! t lal!e. Gott·
wal dovo na m. 48/ IV. 805 10 Bratislava Oblednávkv o dberl!teJov v zalirant ~l
pri Ji ma SLOVART Qi!. spol .. Len lngreds kA ul. l!. 11/f.. 896 26 Bra tislava. Ca011
lAdného výtlačku 2,- Kl!s. Neobtednane rukool~v 811 nP.vrar.atif.
, ,.,",."~rnl! čfsl o : 45454
"fl~> plc''"""A l'f•ln· SOTI 811 ľ

e..

l

'

Kvývojovej problematike
(D,.,,,.." • , '"·l· slovenskej hudby

_z
nE_NK_o _No_
vAc_EK

m nohých týchto skllldb~ch do
znieVII1U 1 reminiscencie n11 minulé roky; prevazne aspoť\ fedna l::ast zhudobl'lufe čo~! z ne
dávne! vojny, kedy bol človek
vvrvanv z vta ... tného pokoja a
.,odcudzrný" slim &Pbe Vo vllč
Slne týchto skladieb sto U v po·
zad!
autoportrét
skl11datefa.
prekomponovaný na pozad! deflll' nafowbnefl;fch remlntscenclf 8 zá~ltkov.
V

tom

čase

nafdOiettlef~lm

I deovo-organizačný m

čt n lte rom

na Oseku hudby sa stáva Zvllz
slovenských skl ada teJov. Roku
1955 mal prvti konrerenclu. n11
ktoreJ zdoraznil nutnosť vllč
~fch vedomost! z marxtstlckolenln<.,kc! ftlozoCie, hlb~lu ob·
č ·. &nsku svPdomltost. dal prér.u
umelcov do suvtsu s r ovo tu č
nou prP.mcnou nai>el spoločno!>·
11, prihováral sa predov;;Ptkým
za tvorbu plesni a textovtch
skl.ld ieb a rozpracovával z~
kludné otázky soclllllsurkt'>ho
real!zmu a rPallsllckého m81strovstva. Umelecký rront. sil·
ne ovp l yv ňovaný vznlklým Zvllzom zdOraznil vtedv predtým
KSS vvstovem1 tézu. ~e .,soc!itllsttckv realizmus dév11 mot·
nosť st rokómu prejavu umPleck el tn l clatlvy, výberu mnoho·
t vl\rnveh foriem a štýlov. primeraných Individualite skJadaterov
a
záTubám
umelca"
E:.tcttcky
a podčiarkol e!ite
bo! za ,.hlboku emoclonélnu
obraznos(" , pričom rozprucovanie tohto pojmu vyustllo do
kon•,tHtovanJn, >.e ,.nov(\ tvorivu mptódu osobitn9Hl '>p0sobom .lU>.ItkujP 8 pretavufe do
di el natulll výr8zná u umeleckv JHIJJraven A osobnO!>(".
Celý hudobný t.tvol ~l v tom
ča~e prehlbuje ~voJe ~oclalls
tlcké črty. Značne sa rozv!ja
vvdRvatelská polttlka , o pro
pa~áclu nove! hudby sa tlWP!.ne sta r~ rozhlns, rozširu te a
sit>ť rudov9ch skOI umenia, do
!IVota sa uvádza)ú nové lormy
propagárle naše! hudby v zahranič!,
úspešne Sil
začfna
uplatliov11ť mlndliia
gPnerácla
Interpretov a hudobnych ved·
cov.
Do poprl'dla dna '!a dO!>táva
zložttý komplex otázok - ako
vvtvdrat adekvátne obrazy sú·
č a sné ho života pomocou hudobnvch prostriedkov. Predpokladalo sa, žP nové ldf>,tly 11 Im·
pulzy, mnolstvo novýl.h podnetov. celkové !>OCiálne prt>vrst·
vovanle spoločnosti a pod. budil mať pozitlvny vplyv na
roiV01 sk l uda te fbkých tndlvldualft. N iek tor! zo skladaterov
a potom l autori vJarP.r'9ch
čl ánkov zatlnatú v tool čase
hovor iť o ntektor9ch prekomplikovaných, od normálneJ psv·
chtky
odtrhnut9ch tvorivých
člnoch a tak sa začln a vytváre( kontrast ná pozícia medzi novodobým realizmom a

LADISLAV MOKRf

hudbou. ktoré nec;hco byť no
terom Záv8žneišel tnformácte
alebo Sil zrieka citov6ho nabo·
ta. čl chodnPI ror mv utnP.ler
!tého dorozumr.nla so svoJim
konzu mnntom. V lom čase sa
uvPrHI!1u le viac nvle tskvch a
nastch ~tudll, spoznéva sa A a
rtevova teória 0 hudobných In·
tonáclách a začlnafll sa poku
bV o ohJP.ktlvnu llltdlýzu hu
dobného význ8mu, alA hlavnt>
výskunw melOdtP ako raktoru
emocionálneho VY I'IILU.
Pre rozvoj
soclftllstlckého
umeler.kéh o my~lenll! mal vfznam Xl. zjazd KSC r. 1958.
llovot·l o .,kullurnef revolúcii,
ktor é má u nás wofe zvlástuo~tt. dané h.istorlckým vývo
1om a pod mwnkRml n11šef zeme". V zfllzdovom dokumente
sa podčiarkute. 10 ,.v sučas
nom obdobi vy..,tupute do poIJrPdld 1111 fm ll druh~ základn á
nloh8 kulturnPI I'Pvolucte. nutnos( prr.konat vntvv buržoáz
nvch lciPoiOg•l" ... 1de o preko·
nante skl on ov k móclnel výluč
no~tl. nezrozumiiPi nostl a originalite Zil ka]dú cenu".
V ka.tdom zlo.uom vývlno·
vom procpse Javov exlstu1e celý rad protlreč P nl, z ktorých
Jedno je vždy hlavnym prot1rB·
čenhn. V te jto etape to bol prollktncl snáh o l.OCiollstlcké umenl!' a retardu Jú cl ch prvkov bur·
t.oáznvc h e~tellrkých koncepclf
Protiklady a vo v~etkých oro·
cesoch vždy navzéjom vyl u č u 1fl.
nllvtátom bO!UIU a navzájom !!l
odporujú. Znova Sil vtedv preVf:'I'Ufu moinostl 11 ~tllll nového
reall:~:mu, ale sučao;ne sa do noveJ tJolohy posuva vsepl atnf
pr1nus 11 dos8h niektorých kla·
!>lkov hudby dvadslll teho storo5

č•!!

P1·vy Zfozd Zvllzu sloven ských
ski,HIII IPI Ov r. 1q59 h ovori UŽ
o noveJ kvalite v ..,octallsUckel
re a ll silekf• 1 met6ciP, v vchádza
lúc z krl\tkodobýr·h. Hlf' v podpuztllvnvch
o;k u ~M ostl
st!ltP
nlnkolkých
prAclrhlídta Juctch
rokov
Išlo preciOV'\l't kým o
0/'Pná~ovo
Rurall.t
Sl ovaca.
"drdo-.ov u Hrd11hht1 bdladu. FerPnrzvho Caprlc:cto " Serenadu. Sur hoi10ve P1p t1ové cykly,
Zimmerov Vl. klllvlrny koncert
a fJOcl. Dokazovalo sa na tých·
to skladbách - 8 v mnohých
Iných -. že rfldllstický vývoJ
nie te vo svoftrh záklndoch vy.
ČP rPI!II). že SÚČilS Of
kladatel
m!lie ná !St rezPrvv 1 v pozoruhodny! h svoJráznostiach dom~
ceho folklOru a da( tm nový
prore~lonálnv
význam. Preto
tento ztazd znov11 kontrontufe
dostnhnuté výsledky a ,.honbu" Zll novými výrazovým i pro·
trledkllml. Zodpovedne sa neskOr kon~tat ova lo, že .,v pll ť·
desiatych r okoch práve pro·
dukcla pre na f~lr~l okruh kon·
zumentov v zrástl a do rozsahu,
ktort nemé v naše! moderneJ
hudbe obdoby. Bol a to obrov-

1,11 vychovna práca. kto r ~ mata zmv!>fll vvstovene politick~
a ll,ltlldčnv ~ ktorá <;Učdsne or l
vá,1zllla novtch. prPdovsNkvm
mladVI'h Tudf, k vlac;tnel tvoriVf'll umPierkel člnnoc;tl" Keď sa
bll lllli'Ute tvorba k 15. výročiu
~N P hovo r! sa poztlfvne o ne
vsl'dnom rozvoJI slovPnskef tli·
move1 hudby, ktorá
vedela
umoGnlť viac vtedaJslch nov~c;h
lllmov. die llrPdovsf'tkým na!.l8
•illtlkvl! tne mo2nostl podčla rk
n uť fil my so socllltnvm akcen
tom a s vlasteneckým obdivom
nPdávneho hrdln'ltva. Záva:ln9m
matPrid l om bola vtedy sucho
J)ova ftva ha Tradfcla a n ovátorstvo v hudbe. ktorá d alel
obnažova la na zJazde n a čr tnu1 vývoJové tPnllencle, rozu m
ne zhrnula zhru ba desať ročné
kúsenostl slovenske ! hudby a
dUtorltu svo!Jch úsudkov podporllll konkrétnou dokumentá
ctou IPdnotlivých diel. Porlohn!•
za gQsO blll l publikované uvuhv
D. • ostllk ovtCa, ľ. Chrenmkova
a zásln>nf'l estntlckó vvstí1penla
7del)kd '\PJlldlého Dochádza k
prve! in tP.grárll
teoretických
názorov medzi socialtstlckýml
-;tátmt a viac estetlckvch problémov sa rieši polol::ntml sila·
m l soclalistlcket hud obne! kri·
tiky.
Po odstupe r okov vldlme, že
realistická obrazno sť te 1to etaPV sa už diferencovala pod la
natur111u hlbky talentu a nafosobnetll!eho vyznania iednotlt·
v9ch skladateTov. Do ooztt!vn vch vtvofov9ch trendov prin esú v teJto eta pe závalné slovo
1 znamenité, ma Jstrovsky tvorené skladby pre proresionál ne
su borv, ktoré prakticky dodnes
nebolo
prekon8n6.
Poprednt
skl ftdRtella, ktor! pfsall najm!!
pre SCUK, Lúčni cu a VUS
( Moyzes. Kardo~. Cikker. Su·
chon, Jurovský, Novák, Urbanec l popri mnoh 9ch s poloč
ných črtách ukázali. ako možno profe~loná Ino Jlretvorlt výrhodtskov9
Tudovv materiál,
vnies( do noho novú senb btli
IU a tit)Ožlt nOVIJ 1-!St!HlkU Pl'O•
fPstonálne nAJ·oc~n\ rh uprav ru
dovtch plt>suf a tancov V priebehu krátkeho času a s vvuz~
tlm svoJi ch st11rslch c;kúseno<,·
ti vvbo,0\'811 tu tito skladatr.lia
7ápas o nové ~t91 ovll 8 socl alls
Ucké uchopenie
lolkl órnyr.h
zdroJov. Vrátili obohatený rolk16r do soctaltsttckých podmte·
nok . VIaceré ma Jstrovské úpravy sú o to cennei~IP., že sa ne·
museli opterať o prax cudzlch
vzorov. nemuseli naze•·a t do
cudzfch dlelnt, naplilovali hudobnó reč - urče n u profeslon61uym súborom hudobnou
materčinou, ktorej mohol kllŽ·
df rozum ie ť. Bola lo slávna
etapa práce pre profesionálne
stibory, zvláštna, kultftre pros·
pešná sym bióza fudovostt a
proreslona llzm u.

(Dokonl::ente

z l . str. )

aemln6ra mardllickfch muzikol6goY, ktorý sa " polo•icl
noumbra l . r . ukuto~nf "
M01kn.

"

V · r6mcl stretnutia pred11tnl
tarov hudobn fibo umenia 110cia
lislickfch krajin 111 uskutoi!nll
Yo Vlenäzovom dome sklada
tefov " Moskve aj slhnostnf
Koncert druf by. Al ketf ., ko
mornom Unri a na jedinom
koncerte nebolo mot n6 pred
slnil celi llrku a vysoki iro
yell tvorby skladatefoY socia
Jlstickfch krajin . yyznel tent 11
koncert nielen ako manlfest6
cla jednoty nllllch hudobnfch
kulttr, ale aj ako prenedi:iY)
dôkaz Ich netového vfzn.nut
Ce~koslnvenski tvor bu
okrem
Tr6bkuvého
koncertu
Jlf lho
Pauera reprezentovali . koncert
nt etudy TatraosU potoky od
}611a Cikkera, ktor6 aaamealta

latarp.ratonla hla Carnack6
t. t . atUi1tka 111o.konk6ho
Konunat6rla.
V diloch moskon.k6bo 1tret
nntla bola aj mo1kouk6 pre
mitra opera Klrllla Molhnon .
,.Zory zde1 tlchla" (llludela6
urzla toboto opern6ho spra
counta r omtnu Borila Vaaille
u sa u nh hrt pod abt'ORI
" Tichý tnlt " ). S'fltod prem16
ra diela !tola ., aprlll l!t74 .,
Klr!Jixekom llindle opery a ba
letu. )af tspach pntlalelil 1kla
datela, aby dal dhl11 pre un
denle •o Velkom lllutlle ZSSR
ktor6 od r . l!t73 ntlie. Mos
konkt iMcantcla u 1tala •f
znamnfm prl1pa•kom k n1la
YiDI y(fallt'fl IO'flatskabo lu
dn YO VelkeJ Yi ..te.llckef •ol
ne.
foll!ano• je skhený operoj
autor. Z Jeho 1ietlmicb opier
sa posledn6 ltyrl nacaji k te
matike druhej 8\IC tO\Iej njnJ
(o. l. k nim patri opera .. Ro
men, Jilla a tma " podla roY
aomann6bo rombu ). Ottentl

staullefou umelecJ.·ých wl1zou a u~tanuulzn1 a '' pr/romnn\/1
predstauttelou konzuldrnych (Jr(l{lou u Brathlrwe uý~tcwu .'JO
ROKOV SLOV NSKEJ KUT.TOHY A UMeNIA. ftlÍ'Irwa doku·
mentufe rozuof slovenskej kul/líry a umenw za po,/Pdntjch

30 rokou tak u tuor/ueJ, ako aJ v tnStttuclonalllf!J obla~/1 a
osuelluJe podmienky, kto r~ tento rozmach umo~nllt.

Snfmky: CSTK

( Po kl'ač. y budúcom čtsl a.)

v znamen1

slávneho

V bratislavskom Dome kult(Jry otuorll dtfa .9. aprfla t. r ml·
nlster kult(Jry SSR M1ro~lau l'dleJ.· (na snlmke pri pn•fnlle l
za (JMsti vedaceho taJomntka MV KSS Gefzu Stupku. 11Pdú·
ceho oddelenia kultúry Ov KSS Michala 1/ru~kou!Ca , pred·

výročia
ka), k tort je nielen pre skla
llatela, ale aj pre nb det·
kých sltle aktntlnou •fzvou l
pou čeolm . ,.Zory zdes tlchleM
u nikli aa ztklade jedného z
aajpozoruhodaejllch litertrnycll
nhrato• k téme Velkaf Ylaa
teaackej vojny, rom,an B. Va
sllian, ktorý okram člnoher
n6ho apracounla pozatma u
nh af •o fllmo'f8J adapttcli.
Na pnf pohfad pre op11ru tak
mer nenl6dnutafnf ntmet sl
Moll!aaoy 1pracou1 aa libreto
ktori •yutlufic techniku fll
mo•fch Mknncll a ustnlčafch
preUaaaf retlneho deja a re
mlnleceacll hlnnfch brdlno11
na yofnou kruto pratrhnutt o
sobný ll•ol, lfi!l vntlornf neJ
hrlllao'f Vulllevovho prlbehu .
Moli!ano•on opera m' d'fe ču
ll: pni l!aat teJto " romanticke J
po6my o hrdinoch " - protllom
o•letskom aerfanto'fi a 1kupl
ne dieY č at zo strU neho oddie
lu lit! tUby a any hrdioov o
,.ry pr.-1 priamou koafroatt

ciou s oepriatelom . Druhá zo·
brnuje prosté hrdinstvo a he·
r aolcki amrt hrdinov opery v
boji s fal lstlckoo presilou. Llb
retistlckfm a najmä hudobným
tdroenfm zaujm e predovlet
k ým pr vt čast opery, klort sa
snažf skllr •yslihoú ť typi cká
hudobni atmosfér u sveta pros
tých ru sk ých di e vča t , vytrhnu
tých z k aždodenného života
než vytvirat pr ekomponovaníi
operu6 scény, či symfoni ck y cl
teoé obrazy. ~folhoov tu, po
dobne ako pri výstavbe libre
ta, vychádza z techniky fllmo
vef hudby, ktod fc U nrove
velmi pestrá, miestami al tro
chu ekleptlckt. Aj keď v dru
hej časil opery fe tak Isto ne
milo •ydarených mle5t, skla
dalelov prfstup k hudobn6mu
stvárneniu, o to v:ii!Jml, že ani
libreto ni e jo dos tatoč ne lnten
zlvnym a závažným vyjadrenlm
t'my, zostáva dod oa povrchu
Dielu ako celku vlak n emožno
uprie{ lo, i e orlgln6loe preli
moi!llo Vaslllevov n'met e ie
v konkurencii s divadelným a
filmovým spracovaním i!estnl'
obstoj!. Vďaka skladatelovel
schopnosti dynamick ého rozv{
janla a hudobného stva\roon
ola de ja dokáže táto opera po
celý č as za njat pos l ur h iiča a mowo o č akáva l , te b ud "
maC rov nuký úspech l ., za
hranltl, kde sa ul Jf iJr uuje

nlekofko
dall l ch
l nscenaCJf.
Nafbllfila z nich vari bude v
pralskom Národnom divadle.
O tom, te pre M o lčanovovu
no'fi operu dalo Velké di vadlo
k dispozicii vynlkaju clch solts
to•, netreba vari an i hovoril
no r6d by som vyzdvihol aspon
A. F. Vedernlkoll a v r oll !lltar
l lou Vaskova. Vyn tkojúca je
rél la S. A.
l eJ na, no nado·
vielko treba vyzdvthnút skve·
lú scénu V. J. Levental a. k to·
rá j e azda jedný m z hlllv nýc h
strOJCOV úspechu Mol ča n u v nvef
opery. Na záver zmi enka o dl
rlgontovl A. N. Lazarevovl. Ten
lo mlad ý umelec mal ' prtpa
de Moli!anovovej opery nefah
kt lílohu - na jmä pre jej ián
rovlí mnohotvárnosl. Poi!inRt sl
pritom oa i!elo orchestra V~Jl
kého divadla ohd lvuhudne tstn
a kultivovane. Nové stretnutie
s does u J. powruhodoe vyzre
tým umenlm tohoto zname111 té
ho predstavitela vermi
ilnej
generá cie mladých SOYiel sk ych
dirigentov
(okrem
hnslisto•
ne mii rovnocenných partnerov l
ml potvrdilo dojem, ktorý snm
ziska! z Jeho oal ludovania ne
sml orne oároi!oej pa r tltjíry Pr o
koflevovho Hráča . Lazarev je
dirigent, ktorý má v!let ky pred
poklad y, aby sa tal Jednou z
naj11ýznamnej Ich
osobnosti
netodho dir igentského ume
ala budtclch clesaťroll.

