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BfiS '75: prrspcuk'orn opery Slovenske/lo rwroclneho dwadla k toht oročnému festiualtl bola o. i. premiéra opery W. A. Mozarta Don Giovan11i. Na snímke vlavo Viktona Stra
cerr.~kd (Anna) a Juraj Hrubant ( predstaviteľ titulnej tílohy) . Na druhej snímke S. lialjaková a A. K úr iia va u postavách Zerliny a Masetta. Snímky: J. Vavro 
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ratislavSké hudo~né slávnosti 
Bratislavské hudobn(i slávnosti, nad ktor9ml prevzalo zášti· 

t u Predsedníc tvo vlúdy SSR, otvorili dilu 4. októbra t. r . s láv
no~tným ceremon iá lom v Zr k<t d!ovet sieni Pr iUW I.:Iá ln eho ,.111· 

l Jác·d. 
\ <t slávnostnom otVOi'Cnl tcdcnústeho ročníka tcsttvulu O ľl· 

vit ul llredseda res tlvalového v9boru .:ds l umelec dr. lu ru i Ha 
luzic ky členov predsedníc tva úv 1\SS, llltomnlku ú v K!:>S Cu
dovll Pezlára a vedúceho tajomnlka MsV KSS v Bratls l c~ liu 
Gr.Jzu !>lapku, podpredsedu SNR :>terana Fúbrvho. mmlstr.J 
skolstva SSR Sterana Chochola, námestnlka ministra kulturv 
CSR Vlastimila Kovarika, námestnlka ministra kulttll'Y SSR Oli · 
vera Ráczo. veduceho tajomníka SúV ZCSSP K<Jrolct Suveld, 
prvého námestnlka primátore mesta Bratislavy Augustína Mi· 
challčku a ďalšieh predstavltelov politického 11 kultúrneho 
života, ako al predstavlte fov konzulárnych úradov v Bratlsl:J· 
ve. Otvárucf prejav prcdllleSol námestnlk m inis tra kultíii v 
SSR Oliver Rá cz ( časti pre la vu prinášame v člsle ). Po orH· 
Jave vyhlás il Bratis lavs ké hudobné slávno~li za otvorené a Zd· 
želal 1m, aby ús pesne vstupilt do svolho druhého desafrotln . 

Na slhnostnum otvurcnl fes-
tivalu odovzdali potom ce

nv Slovenského hudobnébo fon 
du a Zväzu s love nských sk la
dat eľov. 

Predseda výbnru Slovenského 
hudobného fo ndu Pavol Ba~tin 
odovzdal: 

- Cenu Jäna Levoslava Be l 
lu zaslužil6mu umelcovi JOZ~· 
FOVI GRESAKOVI za dielo 
Améby pre symfonicky orcbes 
ter· 

..:_ Cenu Mikuláša Schne id ra
Trnavského IVANOVI HRUŠOV
SK€MU za spoločensky anga
*ované diela v oblasti zboro· 
ni tvorby s prihliadnutim na 
cyklus mielanýcb zborov Ody 
na básne P. Koyiia a M. Rúfu· 
sa; 

- Cenu za tvorbu v obla'iti 
zábavných žánrov zaslúžilému 
umelcovi MILANOVI NOVAKO
VI za spoločensky angažovanú 
skladatefsktí tvorbu pre VUS, 
menovite za skladby pro~tra
mov: Jar našej domoviny a 
U nás jar nekončl; 

- Cenu v oblasti muziknl6· 
3ie dr. MICHAL PALOVCIK za 
publikačnú činnosť v oos lfld· 
n ých rokoch; 

- Cenu Frica Kafendu diri
xent ONDREJ LENÄRD za vy
n ikajúce Interpretačné " ýkony 
pri uvidzanl slíčasných r•loven
ských hudobných diel v uply
nulom roku . 

Podpredseda Zväzu s lovr.n· 
ských skladatefov dr. Oto Fe 
renczv odovzdal zvä:rové ceny 
v oblasti hudobné ho umenia :ra 
rok 1974: 

Cenu za oblast umelel:· 
kfch žánrov zaslúi ilé mu umel
covi TIBOROVI f:'REŠOVI za 
opern6 rozprhku pre deti 
NM-tln a slnko; 

- V etll las li pu pu l.H nych. zá 
bavných a tanečných žánrov 
IVAN0 \1 1 1-tORVATHOVI za an 
~ta:lovanú tvorbu. na jmä ~il 
d iela To mesiac máj, Let, pes· 
nička let! a i.; 

V oblasti interprctačnych vý 
ko uov SLOVENSKI!:MU KVAR 
TETU ako ocenenie za vyniku 
j (ICU nahrávku d ie l na ~tramu 
platne: O. Ferenczy 1. sláčiku 
vé kvarteto a Hudba pre 4 siá 
čikové náKtro je a A. Dvorák 
Sláčikové kvarteto G du r op. 96 
a Es dur op. 51; 

- V oblasti muzikologickui 
tvorby dr. PAVLOVI POLAKO 
Vl , .CSc., za prácu Hudobno-cs 
teUcké náhlady v 18. storoči 
od baroka po klasicizmus. 

Za zásluhy o rozvoj Brali 
slavskýcb hudobných sHivnosll 
udelil festivalový výbor čestuv 
diplom a pamätnú plaketu čle 
nOvi predsedníctva Ov KSS, m: 
nistrovi kultúry SSR MJROSJ.A 
VOVJ VALKOVI a predsed nvi 
Zväzu s lovenských skladatefov, 
národnému umelcovi EUGENO
VI SUCHO~OVI. 

Slávnostný otváracl ceremo
n Ui l Bratislavských hudobných 
s lávnosti ukončilo vystúpenie 
Slovenského fi lharmonlckéhn 
zboru (zbormajster f. M. Dob 
rodinský) , ktorý uviedol skl ad 
by z dielne sloYenských sklada 
tefov. 

Očastnlkov shhnostného <l l 
vorcnia BHS priia l v zastlípenf 
orimátora hlavného mesta SSR 
ieho prvý námestnlk AugusHn 
Micha lička. ktor9 na ich po
česť ns ooriadal 11 reprezenhlč· 
ných mies tnos t iach Primacl61;. 
nehn pal6ca koktaiL 

l PREJAVU dr OLIVERA neaent, ked' poviem, le rovna 
RÁCZA ký pc'ltltok méme z nadilenia 

• Bratislava uf. dýcha zvláit a 6prlmného dpa lu , s akým 
""" atmosférou, ktoré je pred· dnei nJ India prijlmajú vietko. 
ncstou vrcholnej udalosti jej čo im svet hudby dha. Tei1 
kultúrneho života. Tentoraz u nás tento spontánny záujem, 
dalosti u lo vvznamnejiej, tP. má me radost' z vypredaných 
sa uskutočňuje 9 roku , ktorý koncertov a často z doslovnej 
~namená mimoriadne vera pre hon by za vstupenkami. Najviac 
nU fud, pre naAu spolol!nost , nb vlak teif, že medzi tými , 
pre celé pokrokové fudstvo. V čo cbctí za každíi cenu zis 
rokn, v ktorom sme oslávili 30. kal' molnosť trévit vofné chvl-
výrol!ie oslobodenia nalej vlasti ie v hrovnej spoločnosti hud 
Sovietskou armádou, výrol!ie by, Ili väi!llnou mladi fudia , 
~lt'azstYa nad flllzmom. ktorl tvoria prevažni čuť n 

• Otvárame jedenásty ro~nJk byvatefstva nélho mesta. On i 
Bratislavských hudobných sláv zfskali Bratislave prfvlastok 
nustf, ktoré si už zfskali pevné ,.mesto mladých" a leb zAslu 
miesto v nalom vedomi a ma hou míliem dodat - " mesto 
jú vefkú zésluhu na turn, že po mladých, ktorl mlluj6 hudbu". 
desiatich rokoch ich trvania Chcel by snm zdtlrazniť, te to 
sa hudba stala jednou z naj je jeden z najvllčllch úspechoY 
významnejllch udalosti súl!as práce organh:étorov tohto ver-
ného kultúrneho d iania Bra li ké ho podujatia. Dokbali z BHS 
s lavy. Spojenlm prftažllvej mi urobi ť festival, na ktorom, ako 
nulosti so súl!asnosťou nado na jednom z mála festivalov. 
budia této novodobé tradícia popredné, ak nie Jriorltné 
hudby podobu, oa ktorú sme mieato, patri mladeJ generácii 
prévom hrdl. Hudobo6 slávnos Interpretov. Vďaka tomu p ri 
li sú naJi m doslova národným chádza do koncertných siení 
festivalom, ktorý reprezentuje a divadiel predovietkým mladé 
sličune kulléru nérodni • kul - hudbou 88 nadchýoajtíce publi 
túru socialistickú. Naia spoloč- kum najrôznejillcb spoločeo 
nost' nešetrl prostriedkami, ských vrstiev. Zásluiný čin vy 
ktoré umo!iiujú pracujiclm pri konali socialistické krajiny, 
j lmať kultúrne hodnoty nái keď ako prvé dokázali zjedno 
ho l ostatných národov. DII tiť noje s nahy v prospech mia 
kazom okrem iného je i to. le dých interpretov 1 vytvorili 
BHS uf prekročili hranice mes ln terp6dium, prehliadku mia 
ta a pos tupne sa pretviraji dýcb koncertných umelcov zo 
na festiva l " celooiluvenským socialistických ltitov. ktoré sa 
dosahom. Stále viac mie~t na stalo súčasťou BHS. 
Slovensku nrgllnizuJe svoje • • z poverenia ONESCO pri 
vlas tné koncertné cykly, vy- bodla 1 z(skala al 9 nalom 
chádzajúce z programov BHS. meste tnalé domovské prévo 
Skladby zaznievajú l v l koléch Medzinírodné tribfioa mladých 
a na pracoviskách. Sme- aved Interpretov z celého nela. To 
kami prechodu sloveukej bo to rozhodnutie nie te oéhod 
dobnej kult6ry do novej fázy, ní, ale je výsledkom a súčasnl' 

yyznal!uj6cej sa novou iniciatf 1 ocenenfm schopnosti organi 
vou pri sprislupňovanl a demo zátorov hudobných slávnosti 
kratlzécil hudobnej kult6ry na naiicb lnltltticif a organlz!cil 
celom Slovensku. i oeopakovatefnej atmosfén 

• Na koncerty, ~i na oper koncertov. 
né predstavenia chodlme s li· • Naia mesto mé bobati bu 
myslom kochať sa v nekone~ dobni tradlciu. Sme na ňu 

nej kriae hudby. Nebude 11••· hnU, ale atbaoe 1161 aadauje, 

1975 
aby sme v nej pokrallovall. 
Myslím, le niet pochýb o tom, 
že sa nám to dari. Na naiom 
liÚI!all!lum umeni je cenné nólJ 
mii to, le pri velkých dejtD· 
ných udalostiach nestoja naii 
tvorcovia bokom, ale p ráve na 
opak, zvečňujú ich vo svojich 
dielach. Tridsiate výrot:ie vfťu

s tva nad faiizmom bolo podne· 
tom pre vznik mnohých diel, 
vzdlívajúcich hold hrdinom bo 
jov za oslobodenie porobených 
národov. Idea odboja ,roti fa · 
llzmu v hudbe 20. s toro!!ia je 
i ústrednou tómou medzlnérod 
nej muzikologickej konferen· 
cle Hudobné tradfcle Bratisla 
vy a Ich tvorcovia, ktorá lin 
pat ri k BHS. Poprednf hudob

nf vedci zo socialistických l 
kapitalistických krajin sa roz 
hodil na medzinérodnom fóre 
prezentoval' pokrokové tenden 
cie hudobného umenie 11 ukí 
zať svetu jeho význam v boji 
za mier. 

• r keď za najdíJiet.itejile 
kritérium hodnotenia feslivaiu 
považujeme jeho úspech u nb 
doma, nesmieme zabíidaf na to, 
že sa nim prezentujeme i v 
zabraničf. Jeho p rostrednlc
tvom ukazujeme s veto vzoaiUJ 
naiej hudobnej tvorby a inter 
pretačného umeola a vďaka je
mu nachádza naiio umenie za 
hranicami ocenenie, vzhudwj11 
uznanie i 6ctu. Ohlasy zo za
hraničia svedčia o tom. fe lléil 
festival patri po stránke ideo 
vo umeleckej i spoločenskeJ 
medzi najvýznam nr.j1i1P. BHS 
majú svoj podiel na p riazni· 
vom pri jhnanf našich ume lcov 
v zahranič! a aj zahraničným 
interpretom umožňujú natrva
lo zaplsat svoje meno do aná 
lov hudobného sveta s výbor· 
n ýnl vysvedl!enlm. 

• S pocitom radosti z dob
ro vykonanej práce sme priJali 
s práYu, že vlani sa BHS stali 
členom Európske j asociácie 
budobných festivalov. Ich dru
hý ročnlk bude nielen s lávnos
ťami hudby, ale i odrazom 
kultúry vyspelej socialistickej 
spoločnosti a oslavou 30. výro
iHa oslobodenia nalej vlasti So
•ietskou armádou, oslavou 30 
rokov jej isplioého budovaola. 



Mestská hudobná rada 
Tento por11doý orgán, ktorý 

v Bratislave pOsobf už viac ro· 
kov a v mnohom ovplyvnil bra
ttslavskf hudobný život, zl§tel 
"a na prvom jesennom zasadnu 
t!. Pri tejto prlležllostt posúdil 
budOcu n4plň Tatra revue a 
prediskutoval viac možných 
1\oncepctf. Podrobne sa obozná
rnil so IV. medzinárodnou mu· 
zlkologlckou konfere nciou v 
rámci BHS a rozdlskutovfll 
ot4zky spojené s uplatnenhn 

hudby v jednotlivých bratislav
ských sienach. Clenovla MHR 
dospeli k názoru, že treba pres 
nejšle vytyplzovaf koncertný 
profil menšfch koncertnýOb sie
nf a snažiť sa ožlvlf 1 tie žá n· 
re alebo hudobné oblasti, kto· 
ré zatial nemajO v Bratislave 
tNldfclu. Hudobná rada vzala 
na vedomie, že v noveJ budove 
Konzerva tória na Tols tého u l. 
bude po adapt4cl l koncer tná 
miestnosť pro 180 fudf. 

Zasadal ÚV Zväzu slovenských skladateľov 
Dňa 24. septe mbra t . r. za 

aadal v Bratislave n ajvyl l or 
gh ZSS. Zaoberal sa nedhnou 
výzvou KSC, vlády a odborov 
k noveJ lnlclatfve pred XV. 
zjazdom, hodnotil viacero zvii 
zových akcii, oajmll prehliadku 
mladých In terpretov v Tren· 
l!lanskych Tepliciach a sch válil 
zvllzovll ceny pre tento rok. 
V obalahleJ d iskusii •ystfiplll T. 
Gaiparek, Ľ. Clfek, P. Bagin, 
A, Kovn od , Z. Mi kula, J. Me 
llcher a B. Urbanec. Zaaadnu 

tie viedol podpredseda Z S Z. 
Nav6i!ek. Podneto6 bola •fnHI· 
na názorov o nlektorfcb ot6z
kach 'fnútrozvllzotej pr6ce a o 
nlektorfch no•tch lo lclatfnch. 
ktoré Zvllz pl6nuje. Na :ra11d· 
nu \f sa potvrdilo jedootot h l· 
Ile rozvlnCIC v naJbliUfch ro· 
koch nale hudobn4i umeale, 
hladať novll kontakty a obeceo· 
stvom a plniť 'fiatky ,ovlaaoa· 
ti, ktor6 uklad6 •yape16 aoola · 
llstlck6 apoloi!nost. 

Dramaturgické plány 
SD v Brne 

Operný sllbor Stlitneho divadla v Brne chystA na tiito sezO
nu premiér y, k toré budd znamenať oživenie a obohatenie 
doterajšieho repertoáru. Smeta non Hubička bola 12. sep
tembra prvou premiérou na scéne Janáčkovho divadla. l nSl'A· 
nilclu pripravil dirigent Jon Stych, réžijne Václav VUnlk, 
.. rónlcky Ladislav Vychodil a. h., František Ki'll a pohybovo 
Rudolf Karh6nok. Kmeňov9 repertoár doplni opern~ súbor 
o klasickú hudobnú drámu 1'>1. P. J.'ofuso rgskliho Boris Godunuv. 
Inscenácia bude klást dOraz natml1 na tavlskové stvárnenie 
mohutnel hudobnej drámy s akcentom na hereckú zložku. 
Novinkou bude uvedenie o1>ery popredného súčasného soviet· 
skPho skladatefa l. P. Ve lberl{a Pasaile rka. Psychologlck6 
hudobn6 dráma. skomponovaná s neobyčatnou citlivosťou Dl'P 

dramaturgtckO s kratku oplr.ra so o nedávnu minulost. Dve 
hrdinky tohto prlbehu sa strotáva)u po vojne a retrospektlv· 
no prcžlvolu lOdno z notta!Sich obdobi svOJICh 2tvotov. Klu· 
s ll·ká opernil tvorba te zastupená Rossiniho Barbierom zo Se· 
vllly. Dlh l'eskel operne! dramaturgie pofsket operne! tvorbA 
bude splatený uvedenlm pofskel nérodnol opmv Sta nislava 
Moniuzska HaJko. V9znamnou udalosťou budf' premiéra Ber
govho Woyzecka podfa BOchnerovet drámy. DIP.lo patri k vr· 
cholom opcrnet tvorby 20. storočia. 

Popri týchto závažných Inscenáciách. určcnvch pre Janáč
kovo divadlo, počftatllce s hromadn9ml reprlzaml. uvedie opur· 
ný súbor. tak ako v mlnu l9ch sezOnech, nlekofko premt(Jr 
experimentálneho rázu. w meraných pre §pech11ne publlkutn, 
v ~lílach Reduty a v divadla Na v9stavl!tl . Budo.i to diela, KtO· 
r~ doteraz neboli v Ceskoslovensku predvedené - K Wolll -
B. Brecht: Vzostup a pád mesta Mahagonny, P. lllndemlth -
B. Brecht: LehrstUck, llelnz Werner llenze: Kon iec s tarýt:h 
~asov. Uvedenfm týchto diel btl chce MlnioponJ So pr!hlá~.1f 
l< programu pokrokovo onga.lovaného IJOI!ttckého ouerného 
d vadia. Mlniopera nezostéva Iba pri týchto tituloch. tlOčila 
s dielami A. SchOnberga, A. Banchlerlho, G. Torelliho atd 

Balet bude mat v sezóne tri premiéry, z ktorvch orvd te 
Labutie taze m od P. J. Catkonkliho. Baletný sllbot· duiet 
potfta s baletmi pre mládel! - Fentázla Ptnok lova od A. CaN· 
aagranda a Peter a "Vlk od S. Prokofieva . Baletná dr<1ma tur 
~la sústavne spolupracute so sOčasnýml česk9rnt autormi. zo 
znamute sa s Ich novou tvorbou a !eden z týchto baletov hodili 
zaradlt do svolbo repertoáru. 

V nov~ch dram<~turglckých plánoch spovoherného sOboru 
le dielo sovietskych autorov A. P. Petrova - 8. Racera - v 
Konstantlnova Chceme tancova ť, klasická opereta R. He ube r
gera Ples v opere, československá premlér<t zakladuterskóho 
diela muzlk6lovot tvorby - Oklahoma od R. Rodgersa 11 O. 
Hammeratehtl , súčasn9 muziká l Fr. Zachornfka - P. Cmfrat 11 
- J. VeteJku Dlevi!at6 a votacl a české opereta R. ľlsk61! 
ka - E. Brot lka Tulák. - ph-

SKOLA A HUDBA 

Nad novou 
metodikou 
hudobnej 
výchovy 

U! pri beZnom pohlade na 
novQ Metodiku hudebnt v9cho
vy v l.-5. roč. ZOS, oréce liU· 
tarského kolektlvu vedeného 
prof. dr. FMnti!kom Lýskom, 
DrSc. (SPN Praha. 19751. mOže. 
me slov11m1 záverečného spevu 
SmetanoveJ Prodané nevéstv 
povedat ,.dobré véc se podari 
la". 

Clovek neoboznámen9 s orob
Jema ttkou a natmll tal!kostamt 
v oblasti lkolskel hudoDnA1 
v9chovv sl možno povie .. zas11 
knll!k.a o budobnet v9chove. 
načo?" No kolektfv sk6sen9ch. 
vedecky tundovan9ch a povo· 
lan9ch pracovnikov, mofno oo 
vedaf .,ostrlelan9ch harcovnl· 
ko• " v hudobneJ v~cbove ve-

del a VIH, 2e probllim\1 !.kolsket 
hudobne! v9chovy na rasta tO. te 
mnohó veci treba znova a oo· 
drobno vysvetlovat. te učftl!· 
rom hudobne! v9chovv tre:>a 
Zilso u<klt smer. dodat tfal!l<'i 
pracovne! odvahy 1 chuti t' 

vzpružiť Ich vo vytrva losti. Z 
tohto pohJadu treba vrtaf novú 
Metodiku. 

Už samotné členenie Metodi· 
ky hudebnl v9chovv le takmer 
Ideálne. V prvet časti sa auto
rl zaoberaJú v deviatich k'lPI· 
tolách teoretickými probll!mct 
mt hudobne! v9chovv: l . Hud· 
ba a hudebnf v~chova. 2. Pi:'!· 
prava hudebn6 v~chovné prá· 
ce. 3. Plseň a d~tsk~ hlas, 4 
Pévecká lntonace. 5. Hud!!b•ll 
nauka, 6. K dlagnostlce a orá
cl s hudebnlí má lo rozvlnut~m 
žákv a s talenty, 7. VýchovR 
k vnfmánf a chápánl hudebnfho 
dlla. 8. Vyučovacr oom~::kv 
pro hudebnf výchovu a 9. Hu 
debni v9chova na máloti'ldnfch 
školách. Nie te to len .. teOr•a 
pre teOr luw. e le jasné. vede::· 
ké zhrnutie základn9ch pozn3t· 
kov o dano! problematike. Dril 
há l'asf v dPqllltlrh kllnttolllr.h 
oom4ha učtterovet praxi, lebo 

Pre učňovskú mládež 
V skolskom roku 19711.·75 

tuporiadalo Kon::ervatónum v 
Brali,lat'e cyklus výchovnýc/l 
T.·ottccrtov v Zóvod11om klube 
Drmll r ovec pri Zóvodocll Jura· 
ja DinHtrova v Bratislave. Ten· 
to cyklra koncertov je ojedine
lou kultlírnou akciou s osobt· 
tým politrcl.-ým významom. 

. \ ly sme si postavili pri vy
týčení akcie t iet o zdkladné úlo· 
/ty: predstavU učtlovskej mlt.i· 
dežl Ziakov konzervatór ia pri 
tnter pret ócli, predvle.~t Im vý· 
sledf.:y it•/r !trid10: ui:it icll r o
zumre( t·á~tlej hudbe a zóroverl 
kult ume t:yuzwnt t:Ol nfi čas. 
Tict n l'. teticko·vfícltovné Ctele 
boli lert j ednotL stránkou ak· 
cie, jej hlavn~ zameranie sJe· 
doca/o r•ýuwn· 11ý polittck1í ciel 
- zbltzovanie ~a "~" v.~kej a 
!tr4dujtiteJ m1ácleze. T i, k tori 
.Ya IICI pnrlw pre l IUI'ill ako na· 
stá .. , i•if'i mladi umelci, ti a Ich 
spolužiaci, ktor l sedeli v hla· 
dl.~ krt med::i mladými Drmlt r o· 
vdkmt po kazdom koncer te 
,fvorne besedovali. A treto d rs· 
kr4sle, cenné svojorL bezpro· 
't rl'dt!Ostou boli ft lavnrírn pri· 
no.som cel~ho podr4j atia. V nre/1 
.~a najlepšre spozttóvali a dolra· 
: all ocenit , rumietlall sl rtdzo· 
r y l skúsenosti. 

Pred prlpraoou koncer tné/to 
cyklu analyzovali 1mc pedago· 
glcko-psycltologiek é problémy:: 
aspektu t•ricltovného pôsobenia 
hudby pre t erti o l pecif ieký t:ek 
i zdujmy mlddežc. Naj pr v sme 

vytýčili t emat ické okruhy kort· 
certov a az potom :atala prt· 
prava koncert nych crsel. Prl!li 
cyklus B e 1 l e d o It u d b e 
obsahoval tých to se~t korrce"r· 
tov: Aico poéúvat hudbu, Ceska 
ndr odná hudba. Slovcr1ská rrd 
rodná hudba, Ruská narodrtci 
hudba. Tance vo vázncj hudbe . 
Hudba rané/to r omantizmtt. Pod 
vedením prof. Miloša Koŕlr1ka 
:opojili sa do prtpravy akere 
11letci profesor i vyrtértjticl ftlall· 
ný predmet a korepetitori !ko· 
ly. Oni podla t ematických 
okruhov vybrali a pr ipravili 10 
::lakmi kvalitné koncert llé vu· 
stúpenla. Bola to priprava vel· 
ml pr lsna a dôkladnd, profr 
.~ori l žiaci k nej pristupovali 
velmi zodpovedne, lebo st uve 
donwvali, že mladým Dimil ro
t•dkorn musfme interpretoval 
t ak, aby ich na3e umenie : a· 
ujalo, aby li obftlbili llkladby 
t'dz11ej 1tudby, abu ocemll prá· 
ctt profesorov i žiakov k on:er · 
uatór ia. Pr ed každým koncert· 
nfím číslom vypočuli si aj vii· 
klad. k t orý re!pek t oval ve/(, 
l':::delanre a hudobné skrher1ost1 
poslucháčov. 

Osobit ne tcil , ze učni pr i· 
chdd::ali na nale besedy dobro 
volne a vy t vor ili obecenst vo. s 
ktorým sme sa st retli na ka:· 
dom koncerte. O velký oli/as 
koncertov sa zaslúžili najmil 
:iačky V. B t r iedy , k toré clio· 
dill na každý koncert, sťdell 
medzi obecenst vom a akt lvne 

::ap6.~obilt najmä v bcseddch 
pri proce.~e :bli::ul'ama sa. V~ct· 
T.:y koncťrty ucád:altl pr of , D. 
Sllacka, koncertov .~a pravldel· 
oe ::účaMMcal aj pro/. P. V e
res. 

Vy~oT.·é oreneme st :aslúzr aj 
prcira r:cdenia ZK Dtmitrovec, 
najm/i A. Vttáloš. Poclloprll 
::myscl O Vri'Znam nose} akťiC 
a orQlllrt::ačne priprat•rli pre /Ci 
dobré u.~kutoénenre tie r~ajlep· 
~te podmienky. Prerokor·n/1 
~mc uz aj pr ipraviL druhlho 
rol:nika cýchovných koncert or·, 
kedu pre<lstat•ímc posluclldčom 
jedtwtlir:é ltudob11é 11á.~troje, 
tCII tccltr~lcké a výrazor·é mo:· 
no~! ll. 

Okrem cyklu V/íclrovmíclt 
korrcertov v ZK Dtnutror·ec 
rukutočmli ame aj v(lcllov•té 
konrcrltl pre Dom lodrrlkor• r• 
Bratr.~lat•e. Tieto kottcťrllJ boU 
ruporiadanfo 111ou formou. Icl& 
::ákladom bolo hovorené .~fot·o 
v ~pojeni s kr•alitne rtproduT.·n· 
L'OIIOu hudbou :: gramnfňrto•·•·· ·ll 
platnf. Koncer tr1 pr ipravila n. 
Sliar4·a. l'iedll ich ~račk'll V It 
trredy M. Pildrikot•d a C. Pl~.~-

tllkot•á. Al tieto k·oncer tu mnU 
t•etkrí ohlas a poslucltdčl-robo t· 

tríci tch t'IJSOk o hodnotili. Preto 
sme sa ro:ltodll v tomto tkol· 
skom roku uskutol:11if kon· 
ccrlttfí cuklus o lwdobnýcll trd· 
stroj och uielett v ZK Drmitro· 
vec, ale aj v Dome lodnlkov, 
kde sa koncertov ::til:astňujr1 
predov!elkým členovra brigclď. 

socialt.~trckej proce. 
DA IE!.A Sl.l/\CJ<A 

Obecenstvo nie je iba "barometer" úspechu ~i neúspechu 

Predstavuie sa sólista 
opery SND 
štefan Hudec ·-

Mladt barytonista pat ri mech! o pOry en
semblu SND a za avolho pomerne krátkeho 
pôsobe nia oa doekácb naiel p"el opernej 
scény vytvoril ul rad pozoruhodných kre6· 
cil. 

Cesta k opern6mu spevu . . . 
- POvodne som sa vvul:ll za banského 

elektrozámočnlka vo vcfkobanl v Handla· 
vet. V Internáte banského učlll&ta som zor
gan izova l s nlekofk~ml pr la tefml estrádnu 
skupinu, ktorá sa stala populárnou v celel 
Handlovet. Na podnet teJto malo! skuptnv 
potom vzniklo vefké zborové spevácke te· 
ll!SO, ktoré malo vvse 100 banfckvch zdra
vých hrdiel a viedol ho proroslonálnv hu· 
dobnfk Jozef SodiAcek. klor·ý dirigoval c~J 
60-Cienný orchester. Ako sólista tohto st· 
boru soro PO Prv9 raz pocflll. čo znamená 
radost z potlesku. Na Jednom takomto n· 
~tupenl ma počul splevaf osobn~ prlate r 
V. F. Bystrého dr. Tibor Haldu a choreogrttC 
Z. Hornun,~t, ktor! ma presvedčili. aby som 
!!Icl !ltudovaf sPev na bratlslBvské Konzer· 
vatOrtum. Zn v!.etko. čo som ziska! po('l!s 
i;túdla pre svotu orofeslon6lnu dráhu. vlftl· 
čim moUm pedc~J;:Ogom. 

Odkedy s te sólistom opery SND a k toré 
postavv ate doposlar s le lesnlll ? 

- Ako ~oOIIsto som v opera S~D onga· 
iovan(' od l. tnn uéra 1972. Od toho čusu 
som vvtvorlt ntekofko vefk~ch t menšfrh 
postáv: EugPila One~lna. doktora Malates· 
tu v Donovi Pa~qualovl. jacka v opere Por
gv a Boss. Martino vo Frešovet opere Mar
un a slnko, voleka Georgia Slmonlšvlllho 
v Troch životoch. Valentina vo Faustovl a 
MllrRnréte 11 rad ďalšieh. 

Snfmka: J. Vavro 

na matersket scéne r 4 premiéry). Cnsto 
som účinkoval na kulturno-pollttck9ch oo
dutatiach Mf!stského v9boru Slovenského 
zväzu protl!ašlstlck9ch bolovnlkov. na kon
certoch organizovaných Slovkoncertom e 
voJmi sl cenfm koncertn\\ spoluprácu ao 
Slovenskou rtlharmOntou. 

Do akel mlerv te pre ds r ozhodujte& 
reakcia publika? 

Vale oa!oblCibe neUIIe postavy ? 

- Na odozvu obecenstva som vetmt cit· 
llvý. Kl~dn9 ohlas divákov le pre mňa nie
len verkou vzpruhou, alo veJmt oozltfvne 
vot~va no celkovú umPieckn úroveň mOiho 
speváckeho v~konu. Oberenstvo te pre mň11 
vtac ako barometrom Ospechu, čt ncQspe· 
chu. te sooluOčlnkutOclm faktorom na kll~
dom oredstavenf. alebo koncerte. 

- Martin z novet slovenskeJ opery. VIl· 
lentln a v nnmalel miere sam sl zamilo
VAl al postavu Onegina. 

Venu Jete sa at koocertoef člnnoati ? 
Co vás očakha v nova t sezóne? 

- "Jezabudftm ani na tento druh umelec· 
kel sebareallo~:ácle. a to napriek tomu, 2A 
80m mal v uolvnulet sezóne veta práce 

- 1eš1m sa na kreáciu GeorRa Germonta 
vo Vera1ho opere Traviata. Motou vefkou 
túžbou !ll na~tudoveniA oostavv Renáta vo 
Verdiho Ma . k11rnom bllln V. RAPO~ 

rtešl problémy teho priameho 
pôsobenia na žiakov: l. D~t
sky hlas. 2. Rytmlck~ výcvik. 
3. Osvotovánf ofsnf tako neldl'l 
ležllélšf úsek hudebnlí-výchov· 
n6 oráce. 4. Tonálnl metoda 
pfsl'IDvé, 5. lntonačnl metoda 
'lolmlsal:nf. 6. lntonačnl meto 
da nápévková. 7. orrrova !!ko
la, 8. Dvothlas9 zp6v, 9. Výb~r 
sktadeb. orga nlsace a metod!· 
k11 ooslechu, 10. Osnovy meto· 
dlcU prfručky - mlmoš kolnl 
hudebnl v9chova. NeobyčalnP 

cennou časťou teJto mJmorla.d· 
net učebnice sil zozn11mv llte 
ratllry z.a každou kapitolou. 
ktoré nabáda111 čtta tera do dal· 
~teho doplňulllceho !ltOdla ,. 
~ko prof. L~sek hovori, .. usl
lutl o perspekttvv dal!lfbo roz
vo!& hudebn6 v9chovnf ch po 
zn11 tkO". Metodika te ukonl!3ná 
vl!cn~m re~lstrom A re~lstrom 
osôb. A, IRÁNSKY 

e Dtia 8. IX. t. r. konala &ll 
na žilinskom Konzervatóriu 
prednilška na tému .. Me tódy 
vyuky klavfrne t hry v ZS!,R" 
ktorll uskutočnil oosluchá(' 
moskovského KonzervatOrill Cv 
rl! Dlanovský. Na úvod obta~ 
nll hlstorlck9 vhol sovletsk•l 
klavtrne! !!koly, v samot neJ 
predn4ške sa zameral na ro?.· 
vltanle technického mlltstrov
c;tva kla viristu. ZdOraznil vý 
znam a ekonómiu oohybov a 
uvofnenosf hracieho aparátu 1 
v stave pracovne! tlxllcle. Tech· 
nika te prostriedok orr reallzd 
clu sluchovet predstavy Inter 
preta, ktorá te primárna. Cvl· 
čit treba uvedomele. Z11uHma 
vé boli 1 drobnfi r adv. a ko ro
bi t orstokla dv (zvlášť podnet 
nf vfklad o podkladanr a nad· 
kladan f prs tovl ao zretelom na 
to, aby charakter tOnového ob
razu určoval ch11rakter t6no 
vého pohybu. d'.~tlet zdOMznenl,. 
kultivovanos ti t6nu a neusU!el 

.. Juchovol kontroly. Obecenstvo 
tvorili poslucháči l nlelrtorf 
pedagógovia Konzerva tória, ! le 
l učitelia z ĽSU, ktorým bol 
u.·čen9 l mal9 pedagoRickf vt
stuo s detml 19-11 rokov !. Vý· 
uka vychádzala z predstavivos
ti cllefata, dOraz se kládol na 
POCit vofnostl a sluchovd kon
trolu. Poslucháči klllvlrneho Od· 
delenia zasa prlvftall r ôzne ra· 
dv. ako cvll!tt dobre a r fcblo 
sa ve:tlet naučlt. Na záver • 
diskusii C. D!anovsk9 odpove
da l na početné otázky prltom· 
ných n besedu ukončil Inter
pretáciou SchumannoveJ Fan· 
tázle. Prokortevovtch Sarkaz.. 
mov l č. l l a Choptnove t Mazur
kv • mol. Dtanovskllho dvl t .. 
ve v Zlllne prispela k or<lpad• 
cl! proRrestvnych met6d aovtet· 
skel klavlrnel pedagogiky. ale 
l k obohat8tllu vedomostf o hu• 
·tobnom l!lvote v ZSSR. 



Jednou z v~znamn~ch udalost! BHS IA 
vystC!pflnle Symfonického orchestra Ma
ďarského rozhlasu a tolevtzie pod tak· 
tovkou Gyiirgya Lehela a so sOllstom 
Andrásom Schlflom l klavlr 1. ktorého už 
dobre poznáme z vtai'talšlch BHS. Sym
fonick9 orchester Maďarského rozhlasu 
a televlzle vzn ikol roku 1945 a s Jeho 
menom 1e spotené prvé uvedenie mno· 
hých skladieb maďarsk9ch autorov. Me· 
dzlnárodn~ úspech orchestra a !oho svR· 
tové renomé datufe s a od roku 1952. 
kedy za~al lntenz!vne cestovať po za
hraniči. Symfonlck~ orchester Maďarské

lto rozhlasu a televlzie má nahran~cb 

v~ra skladieb, no na!vllčšf úspech zo
f':lll v celom svete známe nahrávky Bar
tOkov~cl, a Kodályov9ch skladieb. Zo za. 
hnmlčných dirigentov. ktor! orchester 
dlr!Roval!. spomeňme aspoň O. Klempe 
r~ra. M. Rossiho. C. Zecchlho. O. Oixona 
K. KnJ,drašlna. Sira Johna Barblrolllho 
K. Jljeva, H. Abendrotha. zo sOilstov -
S. Richtera. O. Oistracha, Y. Menuhina 
L. Kogana, E. G!lelsa. A. FischerovO. Te 
leso lo dr21telom naJvyššieho umelecké
ho vyznamenania - Lisztove! ceny. Toto 
vyznamenanie, spolu s l.aureátstvom 
Kossuthovcl ceny má al hlavn9 dirigen t 
orchestra GyOrgy Le heJ (na sn!mke). 

Medzi hosťami tohtoročnýc/J 
BHS nachádzame známe e11· 
sembly: operu ND v Prahe, 
ktorá sa prezentuje inter· 
pretáciou diel A. Dvoľáka 
(Jakobín) a Z. Fibicha (Pe· 
lopove nahováračky). Na 
snímke ensemble pri stvár· 
r1ení postáv Jakobína. 
Opernú kultúrtt NDR repre
zentuje Komornd opera 
Státnej opery Berlín s Ros· 
siniho Barbierom zo Sevilly 
(snímka) a Geisslerovým 
Rozbitým džbánom. 

ľ.UBOMfR CfZEK: 

Hudobný rozhlas napreduje 
• II. 

Ak vychádzame z predchádzajúcej ka· 
pitoly (v é. 18 HZ - pozn. red.) , z vy· 
týčených zásad a cieľov, potom sa po
kúsime zhodnotif terajši ,, tav a perspek· 
tívy lmdcbného vysielania, ako ich vidí· 
me v tejto etape rozvoja Cs. rozhlasu 
na Slovensku. Nebývalý rozvoj kultúry 
na Slovensku všeobecne a hudobnej kul· 
túry zvlášt, mal v posledných tridsia· 
tleli rokoch vel ký vplyv na zásadné zme· 
ny v !truktúre záujmov poslucháčov, čo 
treba, prirodzene, vidiet vo svetle cel ko· 
vého rastu vzdelanostnej úrovne. Roz
hlas citlivo reagoval na tteto skutočnos· 
ti. Vo sfére podnecovania tvorby a šp1č· 
kove} profesionálnej interpretácie vo 
všetkýc/l žánroch, prdve tak, ako aj v 
oblasti objavovania a ro:~;ma,lit ého stup· 
ňa spracovania folklóru vidy bol, je a 
bude jedným z rozhodujúcich éinitetov 
najmď. s ohladom na vlas tné interpretač· 
né zázemie, rozsiahlu spoluprácu s ex· 
ternistami a §iroké pole dermo·dermého 
programoveho 1 verejného uplatnenia. 
Preto platí známy výrok, ie rozhlas je 
so svojou možnostou masového dosahu 
hudobného vysielania 11ajväčšou kon
certnou sieňou súčasnosti. Vedcmý si 
svojho postavema, musi vytvárat boha· 
to diferencovaný, žánrovo po!trý, ak· 
tuálny a zaujímavý program, ktorým rta· 
pomáha presadzovat kultúrnu polití/eu 
strany. ..... 

Hudobné vysielanie Cs. r ozhlasu na 
Slovertsku vysiela hudobrlé relác1e 11a ll 
programovýc/& okruhoch. Týždenne 188 
relácii, ktoré reprezentujú 120 hodín hu· 
dobného programu. Základom pre tvorbu 
hudobnej programovej politiky je ná· 
r o d n ý o k r u h B r a t i s l a v a, na 
ktorom sprostredkúva hudobné hodnoty 
v§etkých žánrov tak, aby rmera nároé· 
nosti relácií splňala požiadavky čo naj· 
širšieho posluc!láčskeho dcpadu. Nevy· 
hnutnit je re§pektovar skutočnost. ;:e ide 
o masovo počúvaný oknth. 

Druhý programový okruh De v 1 n má 
v rozhodujúcej miere práve z Madiska 
hudobného vys/elat primeraný protiprQ· 
gram so zameraním na náročného po.~lu· 
cháča voči odlišne zameraným okruhom 
Brati;laua a Hviezda. Z jeho f unlccie 
vyplýva i charakteristika žánrov na tom· 
to okruhu. Pri tejto diferenciácii je nut· 
né aby sa u priebehu dría a týždňa vy· 
st;iedalo na okruhu Devín, čo mozno 
najviac žánrových a formových ~~~dob: 
ných druhov a typov. Najpočetn_eJšle su 
relácie koncertného tupu. Novym prv· 
kom u programoch tohto druhu stl mo· 
notemattcké cykly Svetové symfontc~it 
orchestre, Slávni dirigenti, Vymkajuct 
interpreti s orchestrom, ktoré vyhCadá· 
vame u rozsiahlom snímkovom archíve 
( okolo 53 000 snímok) m110hé už uy.~1e · 
lané ale niektor é aj po:zabudnut6 r.a· 
hrá~ky známych symfomclcých telies, di· 
rigentov a sólistov. Snaha po bohatiej 
diferenciácii v typoch i žánroch privied
la k programovému podielu tla o_kruhu 
Devín i ďal!ie dve žánrové redakcre Ma· 
lýcii hudobných žánrov a Ľudovej llud· 
by Je prirodzené, že podiel týchto pro· 
gr~mov na okruhu Devín je podstatne 
men!f ako u veflkých hudobných žánrov. 
Formy a typy relácii, ktorými sa malé 
hudobné žánre a folklór rta Devíne uplat · 
ňujú, musia byt v súlade s programouou 
koncepcioa a zamerartlm tohto okruhu 
Okruh Devín sa stáva jedniim z r ozho· 

dujúctcl1 nástrojov Cs. rozhlasu na Slo· 
vensku pri praktickom uvádzaní de ži
vota Záverov XIV. zjazdu KSC o !iro· 
kom sprístupňovaní umeleckých a kul· 
túrnych hodnót pracujúcim nafej vlasti. 

Tretím programovým okruhom, na 
ktorom sa uplatňuje slovenské hudobné 
vysielanie celoštdtne, je okruh H v ie z· 
da. Tu znie, okrem množstva krátkych, 
aktuálnych spravodajských relácii pre· 
uažne hudba. Doneddvna to bola takmer 
výlučne iba zábavná a tanečná hudba. 
V poslednýc!& mesiacoch však došlo k 
čiastočnej zmene koncepcie programova· 
nia hudby na Hviezde. A t ak k žánrom 
tanečr1ej a zdbavnej hudby pri!Judli 
kratšie skladby zo žánrov hudby sym· 
fonickej, vokálnej a folklóru. Po úspeš· 
1tom r okovani s vedením Hviezdy. po· 
diel slovenskej hudobnej účasti na tom· 
to celo»tátnom okruhu postupne narastó 
a v doltCadnej dobe dosiahne tretiriU z 
celkovej plochy vysielania. Je to vý· 
znamrtý pokrok v porovnani s minulos· 
tou. Ak sa na Ceskoslovensku 11, ktoré 
bolo predchodcom Hv1ezdy, vysielalo tak· 
mer 30 perc. hudby z Bratislavy, po· 
tom t o však boli iba hudobné programy 
vysiela11é z bratislavského štúdia. Znač
ná časf týchto snímok bola inej proue
lliencie. Dnes speje slovenské hudobné 
vystelanle postupne k plnej tretirte pro· 
gramu na Hviezde, výlučne však z diel 
slovenských autorov, resp. nahratýcl& 
slovenskými interpretmi. Len tak môže 
dostar československý okruh Hv1ezda 
skutočne československý programový 
profil. 

Stvrtý programový akruh, na ktorom 
sa sporadicky uplatňuje slovenské hu· 
dobrlé uys1elanie, je český okruh V l ta, 
v a. Pravidelne sa tu simultánne IIIJsle· 
lajtí priame prenosy z koncertov Ces· 
kej a Slovenskej {ilharmó11ie. Uvažuje sa 
o simultdr~nom vysielaní priamych pre
nosov z koncert ov Symfo,tických orches
trov Cs. rozhlasu v Prahe a Bratislave. 
Veder1ia hudob11ého vysielanta v Cechách 
a na Slovensku pripravujú návrh na ta· 
kú úpravu vysielacej štruktúry, ktorá 
by umožnila vyt vorit na okruhoch De· 
vín a Vltava niekoCko styčnýc/1 progra· 
mových bodov. V t ýchto t ermínoch by 
bOlo možné vysielať simultánne vtedy, 
ked české čl slovenské hudobné vysiela· 
nie pripravi závažnejšie hudobné progra
my, k t oré budú Interesantné pre rozhla
sových posluclláčov v celej našej vla~tt. 
Toto opatrenie umožní v budúcnosti 
pminý zásah do l1udobnéllo programu 
v nieko(kýcll kftlčovýc/1 vysielacích ter· 
mínocll a bude príno.!om pre širšie vzá· 
jomné poznávanie najlepších hodnót če.~
/cej a slovenskej 1wdcb,tej kultúry. 

••• 
Hudobné vysie lame Cs. rozhlasu na 

Slovensku má teda dostatočný prrest or 
pre realizáciu svojich programových zó· 
merov. Ale naprrek tomu, te základmi 
kultúrnó·politlcká 1 estet1cká koncepcra 
je u tomto obdobi t pre najbliišre roky 
fasná, predsa sa stretávajú tvoriv! pra· 
covníci pri jej detailnom rozpracovani, 
pri konkrétnom uvádzaní do praxe s via
cerými prekážkami. Riešenie a prekon~
uanie t ýchto prekážok je v rozhoduju· 
ce} miere v t vorivej obla.,tl. 

Ani 1&udobný rozhlas nemóže obcM· 
dzat stdle nedorie~ené, zložité problémy 
malých hudobných !ánrov, ako ich ~te 
dujeme uf dlh!! roky v celej tej!o ob· 
/as t i prakticky vo všetkých i~štitucld~h. 
Ako moino stručne charakten::ovaf tuto 

situáciu? Ak chápeme profesionalitu v 
umení ako 11edeliteľný komplex odbo r11ej 
i politickej vzdelanosti a vyspelosti tvor· 
co v t interpretov (v teclmíckých, ve
deckých i pedagogických disciplínach už 
dávno zdôrazňujeme potrebu jednoty od· 
boméllo a politického vzdelania), potom 
základným a kCúčovým problémom pre 
cel ti oblast tvorby, interpretácie, dr a· 
mat urg ie i šírenia malých hudobných 
žánrov je ešte vždy nedostatok profe· 
sionality. Tu je možno vidiet korene 
problémov v hudobnom žánr i, ktorý má 
široký spoločenský - a teda aj polit1c· 
ký dopad a móže byt preto práve tak 
škodlivý, ako aj osožný socialistickej 
spoločnosti. Jeho spoločenská funkcia je 
neoddiskutovateCná, ale jej pozitívny 
alebo negatívny vplyv je závislý v pod
statnej miere od t oho, na akej profesio
nálnej (teda umeleckej i politickeJ) 
úrovni sú ľudia, ktorí v tejto profesn 
pracujú. 

Trvalé pozitívne úspechy možno do
siahnut iba dlhodobou, cielaved'>mou 
prácou, ktorej počratok je v odbo•>1om 
školstve. Hudobný rozhlas, ako jedna z 
rozhodujúcich inštltúc,ií aj pre oblast 
malých hudobných žánr ov, sa rozh~dot 
ttprednostntr cestu pozitívneho, tvo •tvé· 
ho príkladu. Zvolil k tomu rozma>11lé 
f ormy súfažl, tvorivých objednávok, spo· 
l11účasti na rozhodujúcich festiualocll a 
podobne. Zároveň však upravil systém 
programovania v týchto žánroch tuk. 
aby pomáhal {ormovat vkus najmď. mia 
d(Jc11 poslucháčov. 

••• 
Pote!it etným javom je v poslednom 

období rast záujmu rozhlasových p~slu· 
cháčov o 11udcbný 1 ol/clór. fl udobný ro z· 
hlas na Slovensku má dlhoročnú tradicru 
u oblast i produkcie z programovania hu
dcbnčho folklóru. Možno konštatoval, ie 
napriek rozmanitým ata/com na žd"'er 
folklóru v druhej pol orlicl 60-tych ro· 
kov, nedal sa strhnút k nerozváinym 
reorganizačným krokom, /ctorýc/1 cietom 
bolo potláčat vzácny odkaz Cttdo,,éflo 
umenia a otvoriť tak cestu /cozmopoll
tlckým tendenciám v slovenskej kult ú· 
re. Naopak, už 10 rokov programuje cyk 
lus hudobno-slovných relácií Klenotmca 
Cudcvej hudby, do ktorých zaraďuje 
snímky autentického folklóru. Prtamo 
bádateiským spósobom ich zlskava v te· 
réne v rôznych lokalitách Slovenska. 
Preto nebude zniet nijako nadsadene, 
/ceď poviem, že hudobné uysiela'!ie c~. 
rozhlasu na Slovensku. prostredmctvom 
tohto cyklu a množst va ďalších re'ócrí 
Cudovej hudby, prispelo k tomu, že sa 
zachoval v našej spoločno~tl trend obja 
vovania, spracovávania, f lrenia a opli 
t avného poznávania nafkrajheho ume· 
leckého odkazu našich predkov. Preto t 
v tomto období, keď rastie z6ujem o tu· 
dovú pieseň a tanec (ako uká~al~ pos· 
tedné výskumy, je na rovnakeJ urovni 
ako zdujem o tanečnú hudbtl) . i~ hudob· 
ný rozhlas na Slovensku prtprar,ený 
ttspokojit ndroky poslucháčov. Po kód· 
rovom doplrtertí redakcie a niektorých 
zmenách v umeleckej realizácii hudobné 
ho folklóru dalej vzrastie aj kvalita 
programovej činnosti v tomto žónri . Ve
dertle hudobného vysielania zohCadntlo 
v!etky .~pomfnané hCadis/cá a svoje pro· 
gramové zámery sformulovalo !' mate· 
riáli , ktorý orler~tuje rozhlaso~ych .pra· 
covníkov na jednotntl hudobnu polth/cu 
t•o všetkfícll hudobných žánroch. 

(Pokračovanie v budúcom člsle.) 

TVORBA 
Alfréd Zemanovskf: 

Verše 
vďaky 

V poslednfch rokoch sa v slovenske! 
hudobnej tvorbe objavuje zvlált výrazné 
bohatstvo tém i!erpajúcich zo zápasov 
náiho rudu s failizmom. Jednou z vfpo
vedf o telto téme fo 1 cyklus mielanfch 
zborov .,Verilo hrdinom" z pera AICréd8 
Zem8novskliho. Autor, slovenskej hudob
nej verefnostl známy predovletkf m svo
lou tvorbou vokálnou (zbory 8 piesn o) , 
v rámci ktorej vyniká najmä tvorba pre 
deti a mládeil, k tomuto svojmu d l11Ju 
hovorf: .,Protiklady stratených mlad9ch 
~lvotov a v!fazstvá ma nOtlli zam9§raf 
sa. Niet slov. niet t9cb pam!ltnlkov. kto· 
ré by mohl! sUmit :lial mat1ek, uklada
fúclch synov do n4ručla zeme. Ani v 
dnešnej SCestnej pr!tomnosll nemožno 
zabudnúť na slzy: nech varujú, aby sa 
už nikdy neobn6vlll. Z tohoto pohfatlu 
som sl osvolll myšlienky poézie Heleny 
KrlžanoveJ·BrindzoveJ, Milana Krausa a 
Jána Turana. ktor9ch veršami vzdávam 
hold hrdinom. vďaku za to. ~e ~!leme 
v slobodneJ vlasti". 

Verše hrdinom, názov hovoriaci za svo
le posolstvo. Zemanovský sl k nemu zvo
lil trojicu básnf zo zbierky ,.Os lávme 
básňou". V zhode s charakterom lnilpi· 
rujúc1ch textov vystaval skladatel svoj 
cyklus ako dielo predodetkfm lyrická· 
ho rázu. Myšllenkovt obldk cyklu sa 
klenie od spomienky na padlfch (H. Krl
!anová-Brlndzová: Ilja Vol~anin a M. 
Kraus: Verle padlfm hrdinom) k oslava 
vftustva (J. Turan: Oslobodenie Brati
slavy). Vo svojom hudobnom stvárnen( 
cyklus plne vyu!fva charakterové vlast· 
nosti textoov a podi!larkule Ich základná 
ladenie. Tak vzniká prvá i!ast cyklu 
,.Ilja VoUanin" ako medltatfvn()-lyrlr.kf 
obraz obetovania mladého !Ivota soviet· 
skeho vojaka. V melodike tejto i!astl au• 
tor disponuje takmer recltatlvnymi prv• 
kami, nemá lo prlpom1najúclml Janál!kovo 
nápevky. Väčšinou unisonovf priebeh je 
chvflaml, v zhode s dynamickým ná llo
jom básne, prerullovant zvukovfml pás
mami, ktorá vyu! fvalú nuanse hovoru, 
šepotu a kriku v mierne aleatorlckýcb 
pásmach. CeJkove je táto i!asf cyklu cha• 
rokterlstická svolfm medltatfvnym lada· 
nim s dvoma dynamickými vrcholmi v 
strede i!astl: v i!ase. ked' :ebor spieva 
s lová ... .. u! sa k matke lei lllulko ne
vrát!" a p0 recltatfve prl slovách 
... . . ked' niesol ludu nalcennejllf po. 
klad - mier". 

Oruhf zhor - "Veria mftvym hrdl• 
nom" - sa pohybuje v náladovej rovl~ 
ne blfzkef i!astl predch6dzajdcel. Jeho 
charakter te vlak u!l sk6r :covleobecňu
iúcl, z meditácie nad jednfm !Ivotom 
prechádza po panychýdy mftvych hrdl· 
nov. Kfm prvá le charakterlstlck6 svo· 
lou skôr neZnou medltatfvnou lyrikou, v 
druhej l!astl cyklu dominuje e:rpresfvny 
lyrizmus. Vo formovom rozvrhu sa kryje 
s trojdielnou plesňovou formou, ktorol 
lednotllv6 diely sd späté motivlckpu 
prfbuznosťou. Vokálna melodika tu na• 
dobúda stále rozosplevanelllle ohrvsv. 
vrcholiace v s trednom dieli. Sympatie• 
kou l!rtou hudobného spracovania tel• 
to i!astl te práca s tstredným motfvom 
s charakteristickým melodlckfm ubld• 
kom. Oplif, podobne ako v predchádza. 
f6com zbore, vynára sa tu pre Zema· 
novského hudobn6 rei! pdznai!n6 silná 
zakotvenie na ploche tradll!ného, tooál· 
ne-modálneho pretavu. 

Hudobne nalprekomponovanejlf te U· 
nálny zbor cyklu .,Oslobodenie Bra• 
Uslavy" na rovnomennlí báseň J, Tura .. 
na. Skladater tu k zvýrazneniu hudobné· 
ho naplltla prvfch verilov, s t6mou atra• 
ebu l nádefl fudf v krytoch, 6i!inne strie
da kantabllné 6seky 8 parlandové plo-
chy (šepot, hovor) fednotllv~ch hlasov, 
vytistuflíce k prvému gradal!n6mu homo
fónnemu pásmu - vyladrenle spolol!nel 
tUby ( .•. aby ul tarmo padlo). Nasic· 
dule IIJroko rozosplevanf speY slobody, 
apoteóza oslobodenia, nie nevfrHZne 
podopretá pochoilovfm ladenfm ( ... mes· 
tom 111 tanky) . Mohutná gradácia v zá· 
vcre tvorf vrchol treteJ !!asti a zároveň 
dllstotne uzatvára cyklus, hudobne ud· 
kazufúc na motlvlku predchádzajúcich 
dleJ()v. 

Zemanovského hudobná rei! v cyklo 
.. Veria hrdinom" le priezrai!ná, podobne 
skli s6 1 básnická predlohy. Vyrastá 1 

tonálne modálneho základu, harmonicky 
oprostená prfkrych disonanclf, dlsponu• 
16c takmer výlučne homotón'nou al unl· 
sonovou sadzbou. Dramaturgia tednotll· 
vfch zborov l celého cvklu vyplfva :r 
obsahu inlplrujúcich básnf, zhodule sa 
s nimi vo svolel dynamickej a vfrazovet 
6rovnl. 

Cyklus Verle hrdinom ool odmenent 
v slita!i k 30. vfroi!lu oslobodenia s~a· 
tlslavy vo svoJe! kategórii druhou ce
nou (prvá nebola udelená l. 

VLASTA ADAMCIAKOVÁ 



L . tné komorné koncert 
Hoct v suea~no!-.11 znetll Bra

tislavou festivalové ranrarv a 
me<.to tlle hudbou v naJbohat· 
~om rozkveto všf'tk9r.h žánrov. 
~tvloT~C'h obdob!, tnterprctnč
ných stvárnenl. vrá!me sa ešte 
do poko1n~ch letn~ch mesiacov. 
keď v našom hlnvnom me!ltP 
hudbd (!plne neut!chlll 8 dvd 
J..rAt tndtmne sa r ozliehala tl
ch9mt ullčkomt Storf>ho mesta 
()d nádvoria Stnret r adnice. 
MeKiskf dom kultúrv a OSVIIIJ 
Y Bratl~lave pripravil na tieto 
mo~tnce cvktus Letnfch komor
llfch koncertov, ktoré svoJim 
charnkterom nadvllzovall na 
hudobné festlvalv v nastch kl1-
pelných mestách. Na rozdiel od 
niC'h však v Bratislave sa hlav· 
ná pozornost usporladaterov 
sú!>trPdlla no diela a stlborv 
komornóho tánru. Komorná 
hudba. ktorá sä Inak v priebe
hu sezOnv netošl primárne! po· 
znrnostt bratlslnvskl'ho poslu
cháča, zf!O;kAia st v lete oočet
n f> publikum nnlmtl. z rndov 
mládel'n. POsobllo to k lad1H' na 
!\~l~ku)l1ciC'h, ole predov~etkým 
to bol úspnrh usportadatnro -
MDKO, ktorý sn o (lspešný pl·le
beh tohtoro~ných koncertov za· 
stMil. Ich premvstená drama
tur~ta spoJená s proclznou or· 
$tllnlz6clou urtnlf'~lll dobrO VÝ
slrdkv. 

ZviMt kladne trPbcl hodno
lit Lisilto podporov.lt rnl;rdýrh. 
z.ačlna)Oce d rormu!úce sil sú
borv. Zauar čo v priebehu ~a
zóny sa dá ta}_l;lo uv.lžovo! o 
Ich zaradeni do r.vklu komor
ných koncertov neraz vt,dfa 
poprcdn~ch clotnolr Ich čl z<~hr<t· 
nl f.ných umeiL:ov. letné kumur· 
né koncertv svol(111 t'ht~rukt.•
rom 1 dramatur)(luu c.a lll(l'-u 
stat práve vhodným miP.stum 
n a ovorovunie Ich ~fl. schop· 
nosu a kvlllil~tt!vnlll úrov.1e. 
Slituy k omor nv orchester Zi
Jiaa, veden9 dirigentom E. Fi
scherom vzbudil v BraUslave už 
po druh9 r11z svmpatte zápa
lom, disciplinou, náslro(ovou 
vyvál!enos!ou. Spolu s mlnd~m 
sólistom Jlndrichom Pazderom 
podali solldnv výkon v 
oboC'h sa v~ak skr~vatú boht~tl'! 
sily a zásobv. ktoré odhall tba 
budúcno-.t V st\čosnostt bv st 
však m1111 uvPdomlt hranice. 
POk iBI zn člna IU('( su bor md111 
usookollt výbProm. stavbou a 
kvalllou repertoáru svolho oa· 
sluc:hílča a zbvtočnp nPexpt>no 
vat svo)e sily nad hlcJd•nu mo"· 
nosti. (Na letnom vyst (l peni LO 
bola Mozartova <~ymťónla ~ 
mol, K. z. 550, s ktorou zápa
sia 1 stíbory s ovcta bohatšou 
tradíciou a sklisenostamt. l 

Mualcl da camara: napnek H• 
mu. že ut pOsobla o neta ký čile. 
dlh~le. preds11 Ich rildtme k Sll· 
borom s menS!mt sku!>eno~ta 
ml. ndkofko Ztvé koncertné vv
stupovante zao-:táv11 za mno~
stvom n11hrávok. Ich vvkonv 
sO. ttar. v r 4mct Jednotllv~ch 
vvs.tupenl dost kollsavl\ - l 
ked repertoárovo oboh11cu10 
svat PI'O~ I·am častokrát o dlfl 
la málo znánwch autot·ov mi
nul9ch stároči. l ked kat.d~ 
hráč j e tu sOII.,tom svo)ho na 
stra ta. spoločnú reč este rei 
kom nenasll. čo na tv1ac crtlt v 
sl\ hre. vzti 1omne1 sollto~tl. v 
~týlovet čistote. To sú problé· 
mv. ktortli mO~e V\rlešlt ba 
sústavná. prevldPlná orára Su· 
choňovo knrteto, ktoré tohto 
leta prelfvalo vlastne svo, 1fl
but, voli sl náročný repertoár: 
vofba dokumentuJe snehu. no 
leho umelecká realizácia Sl 
e~te vyžiada vera spoločne! 11 
sústavne) práce. 

Iného charakteru boli vvstt\· 
penta našich prv~ch komor
n~ch ensemblov - Warchatov
ho Slovenského komorného or· 
chest ra a Slovenského kvarte
ta, ktor! ot>llť potvrdili svo l zná· 
mv standard 11 napriek tomu. 
že svo! reoertoár trochn nad
rahčlll [vybrali riiPla ll niC'h 
ČIISIO hrant\ a ÚSPP~né 8 Pri· 
spôsobili 1e11~m resttva lov~m 
podHiat.am o rl'lznorodostt n•1h 
Ilka). Vlbtldlli ZIISIM~n~ obd·V 
S Sl\0 spni1111Č nkovul ~1>1111 Al
skv ~It .tr .stu Jo é Luis Lo pa· 
IPque. ktor(· 1. 1hr.11 \ tvahllho 
Konu•rt tli'P )(l tu ru 1 ... 1111'' ,v 
D dur: niP vš.1k s t•111 urnl'll· 
110~tou . muzikulltun 11 tl'l h•llr.· 
kou hr IR '11noc.,{uu lk(J lli'Ptlnn 
dávnom v RPdutn leho IIČIII' f 
Narr.lso YPpt"~. 

Inú kapitolu IP.tn9rh kom'lr 
nveh koncertov tvorila (Jh!>( 

znh1·anil'nv• h umP.Ic:ov - Ko· 
morného dua z SR l E. Boeh 
rová - flauta. 11, Ch. Schu'l
te r l'f"mhalo ). C&pelv Gril · 
covlenllill ll Rud apdtlanskvch 
madrl)!alistov ood vP.dPnlm Fe 
renca Szekerelia . ktor! svoJimi 
kvelitnÝml vÝk()nml orP.kr~'"111 
'>8 s vvsl:.ll' o1VIIrl7nn~mt na~'ml 
'>frborml. Co zvl<g( rh\'lllllo nll 
tohtorohtvch koncPrtoC'h to 
holn fu';t~l /'Pt;k~rh komnrn(rh 
~fi bOrov - !Pi llllli'IN kr.t ÍI"V 
nP. s nkou .,,1 ni1m v nrr.<~•t l· 

VA V~dV ~l'iÍiflfCI , 7.1Hr IIIK">nr 
ttar!Pn s1íhor nl'nrl~h>l v ľf"'''"" 
?.t>nlnf.nP.I 7.0<:1,1\"P. HIO 7. .,'1 
rýchlo zasknkuhíriC'h nt1hr11'1nf. 
kov. čo ~a ootom nretavil" v 
~ú hre. v tónoveJ a zvuknve1 dl· 
rerencovanostl 1 v samotnmn 
nrfstupe 11 oonfmanr diel url't-

tvrh ~týlových obdob! a ura~ 
1An1. V tomto zm\'Sifl nA" na t· 
viac orrkvaolla známa Ara r e 
divlu lv ktoret z pôvodneJ zo 
~tavv zostal tba l'-1. Munclln 
~o~er 1. ako 1 Ceskl kumorol 16 
lisli ll Brna l pre ochorenie č lP· 
nd suboru prišli Iba s6l istt l -
8 napriek tomu. že to boli 
umelci popredn9ch mien. llb
sencla potrebne! spoločne J prll · 
xe sa im vvpomstlla. 

Dramaturgická llnta letnýrh 
komorných koncertov vvchu 
dzala a Inklinovala v preva.t· 
net miere k dielam qarsfch ob· 
dob! hudobných detln. Charak
terom pr spOsobulúc sa letným 
koncertom vo varnom pr1e"· 
transtve zaznelo hodne skla· 
dleb priamo skomponovanfch 
pre podobné Očelv - kasár1e. 
divertimentá, suttv. oartlty. ne
opomenuli sa pritom 1 pOvod
né domáce práce 1 Cikker. Fe 
rencz,. Bu rias a 1. l a klast::l 
20. storol!ta. V porovnani s rok 
mt oredchádzalúctmt bolo cltt r 
ookrok zo stranv portadaterov 
l v tom. že pro~ramv zastupo 
valt mená rOzn vch autorov -
l ked podobného žánrového za· 
mAranta. Nekumulovall sa ~u

tort. čt dokonca tie Isté c;klll l· 
bv. ako tomu bolo v minulosti 
1\oncertn tí časť rvklu vhodn!! 
dopf l)ala iet vprhlllna st'1ča 1 
Nov1nkou bol konlplll\11(1 bulle 

tln l iednotltvé pro~o~ramv. kto· 
ré obsahoval hutnv. tundov ~

ný textový ~pr1evod a vystltnP. 
upozorl1ova1t na podstatné čr 

tv daného autora. d ela a poll 
Mestsk~ dom kult\1rv a osvAIV 
v Bra tislave vvvlnul na podpo
ru a rast záu)mu n!ll;ho publi
ka o hudobné hodnotv skut.Jč 

ne silné usllle; rovn11ko tle1 1e 
ho "patronát" nltd mladvn11 
orebltall.ICIInt sa suhormt mn· 
Sime hodnot)t ZVIél'o! VVSOkl) 
orf"IO:ll' ore nil~u slovensku hu 
dobmí kultúru kn,dá nová uo· 
c;1la znamená dal~lf' oerspf"k!i· 
v v r11stu na predov!ln la rozvi 
)anta. Muslme len dufat. lA 

nastuoutúca sezóna tieto kvau:
né vlastnosti len pr ehlbl. 

- RK-

Známu klavirista Friedrich 
Guida z Raku.\1.-a je hostom 
Mozart Orchestra Vieden. 
I nterpret uje Mozartov K o rt 
ccrt pre klavír a orchester 
B dLtr, K Z 595. - Závereč 

r!tÍ koncert BEIS '75 drrtgu]e 
"ieeme Jär vi (ZSSR). ~a 

program svojho koncertu 
zaradil kompozície O. Fe
rellt':ulw, L. van Beethot•e 
110 ( snlJsta B. L. Gelber, kl a· 
vír J a .\fu~org.\l.·elto-Rave 

loce Obra::ku z vJistat•y. -
V!ira::rwu o.~olmostotl tohto· 
ročných BHS je hu~lista 

Salvatore Accardo. 

) 

___ nižný osár 

Juraj 1/rubant ~tvcirnil u mscemi<·u Zdť'tika Ko~lera, Bra 
nhlaua Kn~ku, Ladislava Vucllodila a Ile/en•! Bezókovej 
titulmi postat·u \~o:artovej .. veselei drómq" - Don Gio
vanni. Na anlmke ho vidíme s 011dreinm Malaci!OIJ.~kúm, 
k torý .fpteva Komttira Snlmka: J. Vavro 

,.Modermzm prot/u razuma· 
Takouto natstrutnet!iou t~zou 

mohl/ by sme uy,adrlt obsah a 
~ámer knihy doktorky fzlozoflc 
kych vted /. S. Kultkouef FILO 
ZOŕf/A l ISKUSSTVO MODER· 
NlZMA. Publtkdcw prtpraullo na 
knižný trlt u roku 1974 mo\ 
kouske V!!davatetstuo polttlc· 
ke/ literatúry. Autorlw sledufe 
~o zauJatzm evolúciu modern~ 
lto umenia ( od fauvlzmu, cez 
pop art a divadlo absurdít!/, a! 
po kybernettcky uytudran~ ar· 
tefakty J a obJastruje hlavn~ cle· 
le socidlnej funkcie r~>aktného 
umenia epochy 1mpntallzmu: 
:a.Ywf do vedomia človeka 

pestmlzmus t skepsu u sily 
rud~k~ho rozumu, odldkat u· 
melcouu pozornost od národa 
a sociálnych problémov. Autor 
ka odllaluJe spololJné korene 
modermzmu s ldeallsllckou fi 
/ozo/tou, u ktore/ na!.ll a zno· 
va nachádzaJú modernlstt tea· 
relick~ argumenty pre .,zuelJ· 
nenle nezmyseln~ho chaosu•. 
pre mysticizmus, subJekt/u/z 
mus, asocldlnu dellumanlzdc/u 
\UO/ef tvorby. V stíuztafnosll so 
~ocu1tnou funkciou stílJasnél!o 
umenia autorka potom charak 
lerlzuJe Jeho tvoriv~ metódy, 
zacielené anttrealtsttcky. Pozor 
v~ak aJ na stíulslosc "masove,. 
pseudokultúry s umentm pre 
Plltu: u! náznak snáď zvdbt lJl 
tatera. 

Na ceste za poznanrm kon 
krétnych muzlkologlckých de· 
tatlou rdd slahn• premg!laol 

hudoónlk a teoretzk po knzhe 
1\RTZ/S BURZOAZNOJ KULTURY 
l ,\/UZYKA, uydane1 maskou· 
sl<:ym nakladaterstuom Muzyka 
o ruk \kór. Ide tu o zbornlk 
štúdii A. farbstetna, A. Gozen
puda, v. Dneprova, f. Dauydo 
vu, v. Smzrnoua a R. Laula, za· 
meraných na kritiku burZ:otlznet 
kultúry, Jel ftlozofze, estetiky 
z muukolóqte a tvorby. Základ· 
ný zamer prvého autora spotl
ua v komplexnom pochopeni 
moderného umenia: dlua ~a te 
da na tav z aspektu tdeologlc 
k~lw, estetického, socidlno-psy 
chologtck~ho, semlotlckél!o atď. 
/)aiSI autor sa zaobera krtzou 
buržoázneJ filozofie, sociológie 
a e.~tettky. V. Dneprov u !itúd11 
,.0 hudobnQch emóciách• pole 
mlzuJe s niektorými názormi T. 
Adorna a uy~tupufe s plnou ve· 
hemenclou proti "opustoSennos· 
tiM hudobneJ moderny; vyvra· 
cla necitlivé Adornoue názory 
na hodnoty sovietske/ hudby. 
Dauydouova Sttídla te taktie~ 
nekompromisným postotom u 
západoeurópske/ neoavantgarde 
a {e oplll diskusiou s ndzorm1 
T. Adorna a H Markusa, alw 
aJ so závermi T. Knetfa u te 
ho knihe .,Der BLirger a/s Re 
volutlonllr•. Stúdia R. Laula /ll 
zauJimavým výkladom, ak·o es 
teltka expresionizmu priviedla 
do krtzovéllo stavu melod1ckt:l 
myslenie zdkladntlho reprezen 
tanta expresionizmu. A. ScMn 
berqa. PolJiatočnému vývlno 
vému Stádiu expresionizmu na 
pokon venoval krátku Sltídw 
V. Smirnov. ZaklulJufe, !e ta! 
ko z niečoho zlého obuiliovat 
takfích umelcov, ako bolt 
SciiOnberg, Berq a Webern 
AuSak obJektlune sa ukd1alo, 
t• zch tvorba f a hlavne We-

herna 1 otvorila uzdtíuadla, :r 
ktorych zaplavila sucasntl ume
nie neoavantgarda. Pololme sl 
na zdver otázku, ktortí naznaczl 
Dauydov: UvedomuJe sz sklada· 
tel dneska, te ho bude budúc
no:.( súdzt "po plodar ·t ? 

J. TVRDO~ 

O kluvtri exlstute rozsiahla 
odbC11'nd literatúra. Autori sa v 
neJ obyčafne zaoberafá spect· 
ltckýmt probltlmamt, ktoré ne
zodpovedajú potrebdm a ztluf
mom mladého tltatela. Vydava
telstvo Sovietski / kompozttor v 
ntlklade 5000 kusov vydalo v 
r. 1973 knihu ROZD1i1V'/E FOR· 
1'8PIANO - ?roJentr klavtra 
oa M. Zilberkvlta. Publikdcta 
sa snatt uvedené probltlmy pre· 
konať a svoJou formou l obsa
hom, nepochybne l cenovou do· 
stupno~tou ( 17 kopeJok} umot
fluJe zau1tmavé tnformtlcte o 
tomto ndstrofl. Knttka md 19 
kapitoliek, z ktorých spomeflme 
aspoil ndzuy: V~etko začalo 
P!!tagorom, Ndstrof nástrOJOV, 
Ako hraf na !iachovnlci, Sltluna 
11 nespotetnd rodina klauecznov, 
MfJ1 klavlchord so strlebornum 
lllasom , Kto te lep!it?. Zrodenze 
fortepiana, Fortepzanu ~áfa!l a 
vltazt, Btlsnlcl klaulra atď. Au· 
tor neobchádza ant excentrické 
pokusy .,hrat" na klaotrt pds
tou a podobne. Zlak, ktorý sl 
preNta knihu, do\tdva teda ne· 
ntls/lný teoretlckfí zdklad o 
klavlrnom umeni: O umenr, kto· 
rtl fe podmienené usilovnou 
prácou - ako ka!d~ ma/Strov· 
stoo. Takýmito m11!illenkaml 
konlJt títla knltOtka, nap!sand 
umJimauo, popu/drne. presved
ltuo a hodnotne. 

BRANISLAV VARGJC 



J. N. Batka 
bratislavský archivár 

1845 1917 
a kritik 

• Hudobn9 .uvot BratlsJavv, 
ktor~ zaznamenal od začiatku 19 
storočia mnoh6 podstatné zmenv. 
prr.dovsetk~m preniknutia zo 
šfachtlck~ch Plllácov a chrámov 
do spoločensk9ch sloni mešfanov 
l !llrok~ch vrstiev obvv.atefstvll, 
najmll robotnlctva. dostáva v PO'>· 
Jednej tretine tohto storoeia svol
h o organizátora v osobe Jána "ie 
pamuka Batku. 

• Prvé stopy o vyz.namnej čes
k eJ hudobnfcket rodine Batkovcov 
vedu začiatkom 18. storočia do IU· 
hočesk9ch krajov. Tam sa narodtl 
zakladater rodiny Vavrinec Batka 
kantor a neskOr správca chóru v 
Prahe. Jeho svn Antonrn pôsobil 
ako basista. organista a huslistA 
v Prahe a neskOr na zamku :o
hannlsberg [ J.ínskv vrch l v Sliez
sku Tu sa narodil teho hudobne 
n11dan~ svn - otec nášho bratl
slnvského Batku - )dn Nepomuk 
B!!tka star s! !1795-1874). 

• ]án Balka st. prišiel ako vv· 
nl kalu cl Or.'lanlsta do Bratlsl 3vV 
roku 1843 prv~ raz pr i prlležttos-
11 sk ťískv or~tanu evan Jellckéllo 
kostol a a tak sa mu tu zapáčilo. 
že sa tu usadli a al oženil. Kú oli 
sl dom na rohu MichalskeJ a Rdš
t ovel ulice a venoval sa prevažne 
skladaterskel či nnosti. V BratlsiJ· 
ve sa hrel o Jeho Larghetto op. 25 
ptl posviack e nového organu ev'ln
Jellckého kostola 13. októbra 1839. 
a Slávnostná kantäla r. 1858 pri 
oslave 25-ročného trvania Spolku 
pre cirkevn(!. hudbu. ktor9 ho ZiiO· 
111 za svotho čestného člena Z 
teho dell v bratisl avskom umelec
kom živote v9znamnú úlohu hr!!ll 
AntOnta (znama v korespondenclt 
Fran.ta Llsztd pod menom .. Sorel 
Ja" 1. a hlavne IAn cpomuk ml ad
St 

• ]én Balka mladi;! sa narodil 
v Bratislave 4. oktOltra 1845. Stu 
dovdl na bratlslltvskom gymnáliu 
11 nd právnicke! akadémii. R. 1864 
v~tupll do slu21eb mesta Bra<l
slavy. Od r. 1879 bol mestsky.n 
archtvárom. ·a Jeho láslužnú ar 
rhivlirsku prácu dodnes pouk.tz.t
ja učelnli usporlndante starsll'!lt» 
archlvneho matertálu. 

• Vo varnom č1:1se sa zaober.tl 
ttlllPlecko-hlstorickym, a hudot>nv
mt ,t(tdlaml. pričom mu znatn.• 
pomáhall bohaté zbierkv mestskf! 
lto urch!vu. SvoJe cenné vedomost! 
uplulnll v odborn9ch článkoch a 
twt pri lnformov.ml bi\daterov u 
vedeckych pracovnfkov 

• Spracoval a vydal literárnu 
po.wstalosf hudobného vedca A. 
\\i 1\mbrosa (1816-18'/6); spolu ~ 
vytvnrnvm historikom Al bertom 
llgom nap!sul štúdiu o živote a 
diele bratisl avsk ého sochára X1-
ver a Franza Messerschmidta. S 
Emerichom Wodtarenom nap!sal a 
vydal štúdiu: Johann Nepomuk 
Hummel (1887 ). Z aetrn mest11 
Bratislavy zostavll Dcj1nv lesnfr· 
tva mesta Bratislavy a Náčrt de 

1tn vtnohradnlctva v Bratislave. 
Pre francúzsku hudobml encyklo
pédiu .,FétlsM zostavil životopis 
vsetk9ch uhor~kvch hudobnlkov 
Balka vvda l ďale! vermt cennli a 
obšfrnu brožOru k slávnostneJ 
prednáške usporiadaneJ spolkom 
.. Uránla" z prHe21to.stl 100. v9ro
čla narodenia Franza Liszta r oku 
1911. Okrem toho prelotll do nem
člny ntekofko v9znamnvch dtel z 
dojln Bratislavy. 

• Balka sa stáva autoritou v 
detlnách mesta. ako al vo vi.et· 
k9ch kultúrnych a hudobn9cb pu
dujatlacb a v9znamn9m ku l túrnvm 
referentom brattslavských. vieden· 
sk{lch a budapeštianskych č.asooi
sov. Vo funkcii sekretára Spolku 
pre cirkevnú hudbu 1 Klrchenmu
stkveroln l bol ako usparladatPf 
koncer tov a hudobn9 kritik v ttz· 
kom kontakte s nalv9znamnelšlml 
domactml l zahraničnými umelca
ml. Cel9 ltudobn9 život v Br atisla
ve v druhef oolovlcl 1!1. a začl1t· 
kom 20. storočia, ktorý sa vyrov
nal v urovni a Intenzite neledné
mu európskemu hlavnému mestu, 
možno prlplsaf predovšetk9m 
BatkoveJ neunavnel energii l ne
vsedn9m organlzátorsK9m schop
nosllem. 

• Balko mal v živote nlekolko 
vzácnvcb umeleckých pr\atersttev. 
Medzi naJznámrl~lo patri Jeho 
vzťah k Franzovt Llsztovl. Bol vel 
k{lm ctllefom Llsztov~m a úspe!ir:P. 
presadzoval nielen Jeho časté vv· 
stupovanla v Bratlsldve. ktoré 
vždy znamenali mimoriadnu udd
losť v bratisl avskom hudobnom ži
vote. ale al uvádzanie Ltsztov9ch 
diel. čo pri teho pokrokovosti a 
t>rtcbOtnOSil nill'illlliO nPraz na 
značné tužkostl. Nebol to len lo· 
kálnv brallslavsk9 ukuz. Podobné 
tn bolo v t9ch čusor.h al v takvch 
~vetov9ch hudobn{lch &lrecllskllch. 
t~kvml boli Vledet) 1.1 Llpsl<o. 

• l tythto vztah.:tv sa vvvtnul 
po ease medzi Llsztom a Batkom 
určitý orla l (!fsk9 oomcr Llszt w 
vo vsetk9ch zllletilostlttch tv ka tú· 
clch Sd Bralt~tavv obracHI na Bat
ku. Ozn.:tnlOVItl mu !'.VOlt~ návstr 
V\ . načo mu Bdtka obc:tara va l ubv· 
tovunle. prtpravovHI prluadné vv
stupovume a u neho. rt!St>. v do 
lllit('nosll toho ses trv AntOnio r So· 
relly l nachi\dzal Lisli wm u tak 
JJOtrebnll lntlmne a ured~H ttvP 
prostredliL Balka tlmoell Llsztuvt 
prtante bratlslavskPt vereJnosti 
ohfadne usporiildanl.t koncertov n 
časteJ rtnan/'nf't nouto<.t potrebm11 
pre KMV alebo pre Fond na po
o;tuvenie llummelovho pomntka 
Butka stwost rr.dkoval ll\ Ltsztovo 
modelovanie Vtktorom T!lgncrom 
roku 1884 [čomu sa ncpokOJ!lÝ 
star9 Llszt dos( vzpollt'all. 

• Ten to prlate l sk9 vzťah bol 
vefmt blahodarn9 pro Bratisl avu 
Vďaka Jemu sa oboh11tll IBI hu 
dobn9 život v9znamn9mt svetov9-
mt koncer tami a spoloeenskv l>d 

janáčkovo 

teoretické učenie 
• 

Zahraničné úspechy 
slovenských umelcov 

stáva Brailsi!IY« roV!lOCeMlfllll Mai
nerom VIedne l Bvdape~tt. Veillf 
pdnot~ namulll a1 PO atrbkt fi
nan&let. LtAtov nneri v ""*· 
pech Hummelovho pomnfka zna
menal podstatnf prtsoevok pre 
tento fond. a L lsztove vvstupava 
nla nlekofkokrá t zachraňovali Spo 
lok pre ci r kevnú hudbu od flnanč 
ného Opadku. 

• Bal ka zomrel 2. decembr:~ 
1917 v Bratislave. Svotu bohatu 
a vermt cennO korešpondenciu 
(takmer 10 000 kusov) . k to rS t va 
rl nevyčerpatefné žr iedlo pre oo· 
znavamo nielen bratlslavsk~cb 11 
uhorsk{lch. ale a 1 celoeurópskych 
kultúrnych delln polstoročia [1867 
až 19171 - zanechal mestu Bra
tislave. 

• V teJto kore~pondencll pa 
predné mtesto zaujfma kore§pon
dencla s Llsztom r nle počtom. a lP 
v{lznamom ]. Obsahu le 21 pôvod
ných Llsztových llstov a ll kO
pt( llstov plsan{lch Batkov! a tEl
ho sestr e z rokov 1873- 1886. St• 
plsané po nemecky, Sorelle pfSd· 
né zvllesa po fr ancúzsky. 

• K najz.atl]fmai(BISim časttam 
pozostalosti ]. N. Batku. uloženeJ 
v archtve mesta Bratislavy patri 
teho koresoondencla s dirigentom 
Hansom Richterom 11843-1916\. 
Obsahu ie vyše 500 kusov (Ust v. 
korcspondenčné llstk v. pohfadnlce. 
koncertné pr ogramy atď. l z rokov 
1871-1916. Korešpondenciu dop i 
itule al nlekofko listov .a l!stkov 
dlr lgentovel manžel ke Márie, 8d
resovan{lch Batkov!. ako dobrému 
prlaterovt tch domu. Korešponden
cia podáva súvisi {! obraz o vtedal· 
sfch hudobných probU!moch, kto· 
rý sa verne odzrkadfule v krat· 
sích čl dlhšfch správach niekedy 
lakonického. Inde zas mnohovrav 
ného Hansa Richtera. 

• V Batkovet polostalostt sa 
okrem listov Llsztov9ch .a Rlchte
rov9ch nachádzaJú a1 llstv od BO
lova. Brahmsa. Ambrosa. HansiiC· 
ka. BartOka. Rlmského-Korsakova 
Gtazunova. d'Aiber ta a ďaiMch vý 
znamn9ch kulturnvclt člnttero~ 
týrh čius. Okrem tctto po.tostalos 
ll B,llkil !;tedro obJdt·oval svote 
rodné mesto at ln9mt conn9ntl kul
turne historickými J)amltttkaml. 
Llsztovou sochou od br atlslavské 
ho rodáka Tilgner a. zbierkou 12 
oltnnov. 7 plastik o réllnvch drob 
nosti. hlavne orlentálnvch ozdob 
n9ch predmetov. Dnes su uložené 
v meMskom muzeu 

• s Bntkovou o~obou. 

menom strettl vama Sd v dob11 ,. 
IIHči. v správach. v dtvaclelnvch 
a koncertnvch pro!lrdmoch. Pr ' 
kulturnvch podutatlurh. Vďačne 1 

spomlname na Jeho tntclatlvnu 
učast pri usporiadani vý.:namn9ch 
koncertov Franza Liszta a mno 
hych tnvch v orospe1.h pomnfkb 
). . Hummela. čl v prospech Spol 
ku pre clrkevnu hudbu: na ak t!v
nu pomoc pr i začaU umelecke! 
dráhy Fadruszovet. Dohnlinvlbo 
BartOka a tnvch umelt:ov. na 1e 
lto vlastné bohaté odk11zv. Všade 
bola najhlbšou pOIHaútkou Batkovtt 
nezištná oddanosť a láska k rod
nému mestu 

ZOLTÁN HRABUSSAV 

Po vydam prvtlto .:va~ku druhe/lo ra · 
d u Janačkovho arcluvu, k t or y redrgrr}e 
J. Racek, a v ktorom J. Vysloutrl rra 
vydartre pnpravtl a opatrrl pozrramkamr 
všetky Janackovc $tudre o ludovej ptc.~
ttl a hudbe, vydal Supraphon, 11. p. a 
Ccsku hudobný fond v Prahe ( 19b8 a 
1974.) dva obsrahle zvuzku Janackovho 
hudobno teoretrckeho drela v prac•teJ, 
star ostlu,;e} a sved.omrteJ revr::u Zd. 
Bla~ka. Oba zväzky obsahujti vy$e 600 
stran tlai:e s novými notovýmr prrldad· 
mr a dokumentuj ú vel kost i osobi t ost 
Janačkov1w teoreticke/to ucema. Je tu f;O 
prvu raz sust rcdellycll 21 Janóčkovýr.ll 
tlacenych 1 rukoprmych lludobnoteorc· 
trcktícll prac vrótane jeho Oplnej nciuky 
o harmótm, ktorá vyšla v Brne u A. Pt 
lu r 1920. 

• Huslista PETER 1111CHALI
CA l na snlmke l z1skal tohto 
roku prv6 z kazdorotne udc 
rovaných cien Konzervatória v 
Brusseli. Zlskal l u .,Avec Gran 
de Distinction'' (s vefkvm vv· 
llnamenanlm ) : sučtom d et kých 
kill zlsk1l 99 z motnf ch 100 
bodov. 

e V BourRes pred tromi rok
mi založili tradlciu významn6 
mu podujatiu: kal dil leto tu po
riadajú Medziobodnf restiul 
elektroakustickej hudby a vy
pisujú súťaže na nod kompu· 
zicie. V tomto roku priniesol 
BourRes «M:enenle al Cs!. ros
hl asu v Bratislave, na pôde 
ktorého sa reallzuUí prtce z 
tejto oblasti. Prvi cenu alskal 
José Vincente Asuar (Chile) za 
,.Guoraria r cpano", druhú cenu 
Pe ter Kol man ( CSSR) za kom 
pozfciu " E 15" , 3. cenu Argen 
Iinčan Eduardo Kusn lr za .,La 
panaderia" a 4. cenu Lewis ta· 
mes Nielson (USA) u .,Trne
ler" . Medzi ôsnaiml skladbami. 
odmenenými čestným uznaafm 
bola al skladba Romana Berge 
ra .,Epitaf pre Mlku16il Ko 
pernika". V r6mcl festivalu 
elektroakustickeJ hudby boli 
predveden6 kompozfcia P. Kol· 
mana ( .,E 15" na koncerte tao 
rdtov). R. BerRera (In memo 
rl am Ján Rti!ka l a Inna Pa 
r lka ( Vari6cie na obrazy Milo 
b Urbbka ). Celkove 1a d 
častnilo 95 skladatelov 1 2!1 
krajfn. 

BOHUSLAV MARTINO: Motfle a rajky, Trt české tance, 
Ri tornely, Madrigalová son6ta 

tltinkuj6: Boris Krajný a Jirl Hulena - klavfr a Mualca 
ly rica 

PANTON ll 0448 

Tvor be Bohuslava Martinu sme stAie e!lte vera dlžnf. 
Z prebohatého a pestrého registra teho diel poznáme 
prakticky tba zlomok a pritom temer ka~dé nové stret
nutie s t ýmto nevšadným komponistom otvorr nám pre
kvapivý pohfad na mnohotvárnosť a Invenčné bohatstvo 
teho tvorby. Preto bude zrejme 1 platňa PANTONU na
krútená v roku 1974. pre mnoh9ch poslucháčov _: 1 z 
radov odbornfkov - prekvaoenrm. Prináša štvrt dielt. 
vytváraJúce akýsi mtkroprierez komornou tvor!)QU 
B Mar tlnú a dokumentuj(tce vývoJ tohoto skla atefH. 

Klavrrnv cyklus Motf le a rajky, s časfaml Motýle 
v kvetinách. Motýle 8 ralkv a Ralkv nad morom, po
t:hlidza. z roku 1920, teda z obdobia. kedy sa Bohusl,w 
\l1:1rtlnu pa prv9krát dostal do osobného styku s fr.'ln
r. uzskym orostredlm a francuzskou hudbou. čo výrazne 
ovplyvnilo celé Jedno v9votové obdobie Jeho tvorby. 
Impresionistické kompozičné prtncfpy sl osvoJil až na
tnfko. že chvtraml poslucháč naozaJ nevie čl počOva 
\1ar ttnú, a lebo Debussyho. Mar tinO pochoplterne tuto 
nzku závislost na svo l! ch vted a ~~!ch v.mroch časom pre
konal. ale trvale mu z nich zostal zmvsel pre boh11tu 
tarebnost. Na pokon - vlacerf z našlcb skladatefov pr~
~11 t9mto obdoblm obdivu k Impresionizmu, a nlet :;a 
tomu čo l'udovať; bol to pre nich skutočne nov~ svet 
Pln9 dovtedv netu\en9ch možoostl. ' 

OpoJenie tmpreslonisllckým svetom zvuku a fa rebnosti 
na nás priam d9cha l z k lavlrnoho cyklu Motýle a ret
kv. komponovanom v Poličke. PO prvom návrate skla 
datr.ra z Parfža. KlavlrtstH Boris Kra(n f hrá skladbu 
vofmt vvrovnane a plastlckv. s bohatvml farebnými nu
ancaml a širokou dvnamlckou škálou. prlsne respektu· 
tur stavebné kontí\rv diela. 

V celkom Inom duchu sa nesie druh9 klavlrnv cyk
lus - Tri české taf!Ce, hoci Je od .. Motýfov" mladšl l ba 
o styri rokv. Ceské tance Obkročák. Dupák a Polkd, 
dostávaj!} v dielni Bohuslava Martlnú ďa leko energlc
kejšf. dravefšf chara kter. noZ ako Ich ooznéme napri
klad zo Smetanovho spracovania. Nevllzf to Iba v har· 
mOnll. ale v celel k lavrrne l faktúr e. ktorá 1e efektná 
l bez Petorat!vneho nádychu ) a klavirlstlcky vel mi vďač
ná; le a~ na počudovanie. že práve pre t11to vlastnost 
nie te cyklus populárnelšf medz! pianistami . Mar tlnú 
v Tancoch - čo le dosf nezvyklé pri tomto ~ánr! -
bohato kontrapunktuje. Bohatá harmónia nijako nestle
ra český charekter tednotl tv{lch tancov. Dielo možno 
vrelo odparúča( klavir istom na obohatenie repertoáru 
o naozaJ pôsobivé skladby. Nahrávku zverllt klavtrls
tovl Jli'fmu Holeňovl, a výsledok - perfektné, technic
ky vybrúsené a rytmicky velmi precrzne podani e doka
zo le. ~e to bola správna volba. 

Druhá strana pla tne sa začlna dalšfm klav!rnvm cvk· 
lom, šiestimi Rltornelml, komponovan9'ml v roku 1932 
v Parfžl: nahrávku opli( r ealizoval )li'f Holeňa. Rl torno
lv sO vefml pOvabné skladbičky, zodpovedaiOce už plne 
v:met predstave o kompozičnom št~le B. Martlnú - a i 
so svoJimi neoklastck9ml črtami. Po vplyve tmpreslon:z
mu tu už nlet ani stopy; prevláda zretefne kreslená 
melodická lfnla a prehradna harmonická štruk tura. llo
leňa 

1 
je tu op!lf na v~ške svo tel Olohv - podáva Rltor

nely v čisteJ. vyctzelovane[ podobe. so striedmou pedd
llzáclou, takže ka2dý detail vyznieva 111 sne. 

Záver platne patrr MadrlRalovet son6te pre klavfr. 
ťlautu a husle z roku 1942 (komponovanej v ew 

Yorku). Pozoruhodné. Jemné. lahodné dvotčastové dl-.to 
našlo výborné pochopenie u člentek komorného súboru 
Musica ly rica - Evy Krt make! l k lavlr ), Evy -Dostélovej 
l f lauta l a MArie Motulkout l husle ). Zvuk tria le vzác· 
ne vyrovnan9. hoci dominu Je v t'\om vermt pekný a 
c,$'ty tOn f lauty. Vyniká najmll druhá čast diela, ktorá 
má vzne§enos( 8 ookol renesačného madr igalu. 

Po technickeJ stránke má platne s k omorn9ml dle
lamt Bohuslava Martlnú velmi dobrO Oroveil [zásluhou 
zvukovfch režisérov J. Vašfčka a M. Marelía, ak o al 
hudobného režiséra dr. J. Smolku l Obál ka. ooužfvajllca 
kresbu Maxa švabinského. tvorr k platni vkusný dopl
nok. ROMAN SKitEPBK 

\ 1ektoré uvere)11ené JanaCkove ~túdte 
tízko srivisra s nópevkami rečr, ktorč 

boli zhodnote11é v Plavcovom zbormku 
(lfJ66) v Jt údri K Janačkovým nópevkom 
r eci. a s jeho rytmikou, či ako Janó
cek ltOIJOfleval, so ,.sčasovaním". Ak~ l o 
url/ro bliva zvykom, prechódza JanóčPI< 
z jednej t ému k druhej . ( Neuvódzal by 
som medzi teoretickými člónkami napr 
Jarwčkov príspevok s nózvom Cesta do 
vedomia, ktor JÍ venoval pamiat ke br llCII· 
skelto fu::lol6ga E. Babóka. To v§ak mť' 

JC pod.~ tatné.) Edícia obsa/ruje predo 
vi.t tkJim Janack oue člán.kr z časopuov 

Cecilre ( 1877 ), lludebnicll list ú, k t oré 
Janóček r edigoval v rokoch 1884-88, z 
lllídky a trei jeho prvý opis O skladbe 
~llZVIIkOV a ICh spojov ( 1897 ) . Pr i vý· 
1.-ladoch z harmónie uplat iíuje Janóče~ 
::retele fyziologicko psycltologrcké, o pre 
ra sa o vtedy naj novšie pozrwtky Heim 
holtzove :: odbor u aktutikll a z /vzro· 

lógie a o nózory estet1ka J Durdíka o 
limmermanna i o t eór iu F. Z. Skuher 
ského a i. 

ček, ale ll ik t o z nich nepost lhol Janóč· 
kovu hudobnú t eór iu v t akej úplnost i, v 
poclwperl! i v kritickej revízii, ako to 
urobtl Z. Blaiek Najdôlezltej§la j e vlak 
skutoč110st. ie Jar1óček .~voju lrudobntl 
teór iu naplttil .~ám vo n•ojcj praxi -
svojím getliálnym dtelom. 

Janáčkovou Jaud.obno!l t eóriou sa za 
?berall J a11óčkod ilaci, : k t orých treb11 
~pomemí( 11ajmii O Chlubrw. J . Cerníka 
' J. Blatného, :: prazských teoretikov sa 
dotkli j eho " cJttkll J. Volek t K . 'JoM- BOHUMfR STIORO~ 
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NÁŠ ZAHRANIČNÝ HOSŤ 

rl'·. . ~-~ 

~· JORGE OSORIO 
~
\ Dnes ho pova~uJ/2 za naf- Pravda, situácia je v 

lep§teho mextck~ho kla· každom z našich štátov 
i· vtrtstu. Ako vyslanec In· Iná a závislá na vztahu 

~ .. terpretalJného umenia prlslušného guvernéra k 

~
" ..... t suofef zeme prt§tel toh· hudobnému umeniu. Má· 

to roku po pruýkrtft kon- ,me štyri vefmt dobré 
certovat aJ do Ceskoslo· symfonické orchestre, 

~ venska. Patril medzi pr· ako Národn9 symfonický 
t'!,: vých lauredtou Medztnd· orchester a Univerzitný 
~ rodnet trtMny mladOch symfonický orchester 

~ 
Interpretov, ktoreJ trett (oba sld ll a v hlavnom 

~ ~ 1'ol!ntk sa uskutoMu(e meste J a novozrladený 
·~ tohto roku znova v Bra· Státny meJCický orchester 

''•" tislave. v Tolucce. O koncertný 
~.~' Mohlt by ste stručne ruch sa dalej starajú 
.._. charakterizoval hudobnO rôzne spolky a Hudobná 
o;r život v Mextku? mládež. Napriklad spo· 
l~~ - Povedal by som, ~e ločnost Daniel sa viac· 
lf - v poslednom čase sa je· menej špecializuje na po-
··/.. ho t1roveň neustále zlep. zývanle zahraničných u-

\: ~uJe. Predt9m sa naprf· melcov. Al u nás sa, sa -
' \ klad koncertova lo Iba v mozrejme, uskuločňujú 

.,. d ivadlách, dnes máme aj . hudobné festivaly, za 
riadne koncertné siene. v~etky by som menoval 

' ....... , 
' 

podla ruuJBJ m11nky ten 
najvýznamnej§l v 
Pueblu. 

Ako vyzerll hudobn~ 
~kolstuo? 

- V štruktt1r e sa ne
lfšl od vášho. Hudbe sa 
vyučuje už na základ
ných školách, a le táto 
výuka je ce lkove bezvý
znamná - viem to z 
vlastnej skúsenosti. Má· 
me, samozre jme, Hudob· 
né š koly, a to s denným 
l večerným !llúdtom. 
Najvyššiu t1roveň má na
še konzerva tOrtum, hoci 
na univerzite erlstuje a j 
hudobná fakulta. 

Studouall ste niekoľko 
rokov a/ na rôznych 
miestach Eur6p1J. Odktar 
ste sl priniesli pre va§u 
umelecktí drtfhu naJviac? 

- Najdlhšie som štu· 
doval v Partžl 11 v Mos· 
kve. Bezpochyby to bola 
Moskva, kde som načel'· 

pa! najviac. l ked mu
sim povedať, že parfžska 
klavfrna škola Flavtgny
ho má k moskovskej po
merne blfzko. Prostredie 
moskovského KonzervatO· 
ria je prosto rantastlcké. 
V Parlžl som sa prvý" rok 
necrtll vôbéc dobre. 
Ak~ mtfte pldny do bu· 

dúcnostl? 
Z Ceskoslovenska 

odchádzam na !ltyrl kon
certy do Juhoslávie, v 
novembri ma čaká turné 
po Rumunsku a potom 
doma. Poklaf tde o vzdia
lenejšiu budúcnosť: ~Ijem 
teraz viac než dva roky 
v New Yorku, kde mám 
výbornQ učltefku a bu
dem sa u nej d alej zdo
kona rov at Súčasne sa 
však vynasnažlm aj čo 

najviac koncertovať. 

Chcel by som sa venovať 
aj pedagogickej čtnnostt, 
pretože ju považujem pre 
kariéru vlrtuOza za po
trebnťl. Umelec by nikdy 
nemal byt jednostranne 
orientovanf. 

MIROSLAV ~ULC 

Latinská Amerika 
a hudba 

Asi v roku 1933 st mladii nemeckfi 
hudobník žijúci v Mo11teuideu, Francisco 
Curt Lange uvedomil, v akej izolácii ži· 
jú hudobníci Latinskej Ameriky. Vo uše· 
obecnosti dobre informovalll o tom, čo 
sa dialo v Európe, navzájom sa nepo
znali a nevyvljali nijaké tísilie, abv. sa 
zoznámili s činnosfott svojich najbltž· 
§ích susedou. Francisco Curt Lange sa 
mimoriadne energicky postavil na čelo 
hnutia. 'ktoré malo viest k zbllženiu hu
dobníkov Latinskej Ameriky. Vydával 
publikácie. organizoval návštevy, porady, 
koncerty a pod. Jeho íísllie čoskoro za
čalo priná!al' prvé plody. Práca Medzi· 
amerického tístavu muzikológie, zalo:l:e· 
ného Franciscom Curtom Langem, čin· 
nost Hudobné/to oddelenia Panamerickej 
únie, ktorá viedla k zaloíertitt Medzi
amerického lwdobného centra, festivaly, 
ktoré sa každé dua roT..11 konajú v Ca· 
racase a festival u Montevideu, %aloie· 
rtý šestnást' rokov po prvom latinsko
americkom festivale v Bogote r oku 1938 
ukazujú, že si latirzskoameríckl hudob· 
nicl uvedomili jed/lOtu svojich zdujmov. 
A dokazujú, že skladatelia, illterpreti. 
hudobné organizácie Latinskej Amertky 
pochopili výhody dobrých .,susedských 
u%fahov", čo bolo heslom F. D. Roose· 
velta u rokoch druhej ~ vato vej vojny 
Dnes sa veLké postavu latinsko·amer ic 
kej hudby navzújom pou~ajú, stretáva· 
jtí sa, vystupujú, alello uvádzajtí svoje 
skladby v r6znych veľkých mestách No
vého sveta. Carlos Cltavez, Domingo 
Santa Cr uz, Hector Villa-Lobos, E'rart· 
cisco Mignone, Camargo Guarttier t, J uart 
José Castro, Alberto Ginastera, Blas Ga· 
lindo, Julian Orl>on, Hector Tosar , skla
datelia dvoch generácii si už nie sú cw 
dzí. 

Otto Mayer-Serra, VIncente Mendoza, 
Alejo Sarpentier, Eugenio Pereira Sa· 
las, Carlos Vega, Lauro Ayestaran, Rena· 
to Almeida, Oneyda Alvarenga a trtí vy· 
dávajú základné diela o dejinách futd· 
by a hudobného folklóru tejto čas ti sve 
ta. Tieto práce vzbudzujú čoraz PJäč!! 
záujem čitatelo v, ktorým odhaiujtí do· 
vtedy nepoznané obla.~ti hudby. 

V rozličných hlavných mestách Latin
skej Ameriky stí v službách hudby vý· 
znamné inštitúcie. Stačí, ak spomellieme 
Národr1ý tístav krásnych umeni v Me 
xiku či O stav popu/arizácie hudby v San
tiagu. Divadlo Colon u Buellos Aires je 
jednou z najuýzllamnej§lch a najsláune}· 
sích scén súčasného sveta. Festivaly la· 
tinskoamerickej hudby v Caracase, Me· 
dzinárodtté hudobllé semináre v Terezo· 
polise a Bahi i ako aj najnovšie Medzi
národná klavírna sútaf v Rio de Janeiro 
~ú podtt}atiami, ktor ých význam uz pre· 
kračuje hranice tohto kontinentu. 

H. L. 

, 
~~::.:.Parí žs k 
r~ r~ 

a opera v sezone 
. .., .. 
~ .. 
.... 
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THEATRE NATIONAL DE L'OPERA, 
krátko a prosto P a r U s k a o p c r a, 
patrl medzi nafslhneUIIe svetové operné 
acény. VysUípl ť tu znamen6 takmer toJ
k o, ako obfavit s a v La Scale či v MET. 
Keď pred nlekolkýml rokmi na čelo 
divadla mencnall skladatera Rolfa Lie
bermanna, parl!s ka vere jnost s jeho pri· 
chodom očakávala nielen progres fv ne 
repertoá rové, ale l prevádzkovo-organi
začné zmenv. ktoré bv elite väčilmi po
zdvihli umelecklí úroveň jednoJiivfch 
J)redstavenf, hoc l za cenu obmedzenia 
počtu dnf, kedy na programe Opery ne
sto ji dost časté Reläche - Dnes sa ne
h rá. 

e Mal som teda vlastne štastie, že 
som za svojho plltdňového parl~skeho 
pobytu mohol aspoň dvakrát zasadnú ! 
v obrovskom l~ladlsku Opery, onedlho 
potom totiž nasledovala asi šestica ve· 
čerov, kedy by som sl bol mohol preze
rať Iba elCterléry budovy . Rovnako al 
nedele Je vždy pravldeln9m dňom oper. 
neJ absencie. A tak nedávny dvojmesač· 
nt program sluboval záujemcom tba se· 
dem (l l rôznych repertoárov9ch titulov 
Táto akási staglonová forma prevádzky 
dovolila však al pre reprfzv fednotlt
v~cb lnscenáclf zaistiť premiérové obsa· 
denle s renomovan9ml umelcami z ce· 
lého sveta. Okrem BoMmy a Slcllskvch 
nešpor, o ktor9ch pfšem da lej, dvolma
sačn9 plán pontíkal Gluckovbo Orfea a 
Eurydlkn (ré~la René Clalr, choreogra· 
fia George Balanchlne, Orfeus Nicola! 
Gedda ], Mozartovu Flgaruvu svadbu l ré· 
žia Giorgio Strehler, sOlistl Berganzod . 
Kr auae, Poppová, Bacquler. Trama e 
pod.). OUenbachove Holfmannove 1JO· 
'Viedky (di rigent Georges Pretre, sôllstt 
Cresploov6, Gedda, Krause atď. l. Mas· 
seaetovu Manon (dirigent Serge Baudo, 
sóllstl Van zo, Massard, Janet Pilo u l a 
konečne novťl Inscenáciu Cajkovskébo 
baletu Spiaca krásavica v choreografi i 
Allele Aloaeowef. Skoda, že som tesn<> 
minul Wasnerovho Parstrala a ScMn 
bergovlio MOf~lila a Aron.a i niektoré 2 

'1fall 1cli Ciramaturglcky prlt<Jžllv9cll Utu-

lov. na ktoré sa v to mto turnuse ne· 
dostalo. 

e Inscenácia Pucciniho Bohémy pOla· 
la pozornosť predovšetk9m stránkou ré
žilnou a v9tvarn9m poľ\atfm. Gian Carlo 
Menotti - Ináč skladatel svetového me· 
na a aj u nás známy opern9 autor -
požadoval od predstavttefov (ednotllvtch 
ťlloh herecky prlro<lzen9 preJav. Preto 
mu obidve kratné lntfmne ladené deJ
s tvá vyšli .,až člnoherne presvedčivo". 
Stredné exteriérové aktv sa stali nema-
19m úspechom autora scénv a kost9mov 
Picrlulgi Samaritan llto, ktorý na rozcllel 
od celkom realisticky poňatého Interié
ru bohémskel manzardy vtl&čll tentoraz 
efektnému vtfavu v 1:.8tlnskef štvrti až 
lmprestonlstlck9 nádych. a tretiemu ob
razu. odoht•áva(úcemu sa pred hostincom 
na perlľét1l Pat·f~a potom vd9chol svm
bollckú pa tt ou blťžiacej sa tra~édte. 
Predstavenie. ktoré citlivo dirigoval 
Jean-Pierre )acqultlal, malo po spevác
ko-Interpretačne! stránke slušnú úrovc1~ 
fmeranO, samozrejme. oarlžskymt para
metrami 1. Mt mt spievala And rh Guioto· 
vá - znamenite (el vychádzali Jyrtcké 
pasá~e. v dramatlckelšfch miestach však 
orchester neraz speváčku prekrfval 
Jean Dupouy pôsobil na prv9 pohfad 
ako dosť nemotorn9 Rudolf, ale na 
efektn9ch pasážach svojho partu sl dal 
- najmll spevácky - nemálo záležaf 
Po všetktch stránkach per fek tne mu 
vyšiel záver opery. Predstavltefka Mu 
setty Suzanne Sarrocová predovšetk~m 
pri svojom vstupe svo(u ťí lohu trochu 
skarikovala, navyše 1e1 hlas má už do~f 
oostthnutefné stopy opot rebovania. 

e Verdiho Slcilske nelpory: ováciP 
hned po odznenl predohry naznačili. že 
orchester le v skvele! dlspoztcll. dtrt~Bn' 
NeHo SantJ z neho mohol mat tba ra· 
dosť. Inscenácia Johna Dextere však cel· 
kom nepotlačlla statlckf n~bo1. ktort IB 
už v diele samotnom. Naopak - scéna 
nášho Josefa SYobodu ce:t všetk9cb pi ( 

de jstiev dôsledne vyu~lva kombináciu 
čierno-bielej farby a vartácle schodov!· 
tého riešenia javiskového priestoru. kto
rého jednotlivé bloky vytvára(ú Iba •ne 
zoskupen ia, nie však tnli náladu. Unl
verzálnos t scény. jej st.ereotypnf rarP.O· 
ný kolorit a s nim kore!ioondujúce kos 
týmy Jana Ska lické ho v tomže farebnom 
ladenl. Verdlm prevažne zvolené pomul· 
šle tempá. dost statické hllrecké preja
vy a Iste al zratefn9 schematizmus Scrt · 
bello a Duvevr1erove1 textoveJ predlohy 
rehabilitácii diela orlvelml nežlčlll. l 
ked do hlavn9ch úloh boli angažovanl 
umelci formatu skutoene svetového. 

Holandank.a Crlsllna Deutekomod 
ukázala v náročnej úlo he Eleny bez 
pečnú techniku, znamemttt jej vyzneli 
na jmll koloratúrne pasáže. O.chvatné bo
li 1e1 pja•na a tvorenie tOnu. Na dr uheJ 
strane by vša k predsa le n niektoré s cé· 
nv vyžadovali soprán dramatickejšieho 
zararbenta a tmavšieho lllasovéh o oosa 
denta. Súčasn9 naUepšf ta liansky basi& 
ta Ruggero Ralmondl sa preds tavil w 
vďačnej úlohe slcllskeho lekár a Gtoven 
nlho da Procidu a jeho známa ,.palerm· 
ská" ária mv vvntesla bťlrku nadšenia 
Jeho hlas 1e sýty hutn9 a a1 vtslovnost 
znamenitá. Do formátu Chrlstova e· 
Gjaurova však tento mladt Talian eštf 
nedorástol. Karajanov posledný )ago. ba 
rytonlsta Peter Glossol' predstavova 
MonUorta. Osobne ml však uňho vadl 
že jeho tOn nie je celkom otvorený, !air 
ky by sme povedali. ~e spieva s "me 
lou knedltčkou" v krku. PolsM tenorls· 
ta Wieslaw Och man f Arrl~o l v te.n večllt 
nebol zrejme v pinet dispozicii. Po teho 
ve!k~1 árii sa sfce ozval potlesk. alo a l 
hučanie a piskot. Jeho hlas je pre tOto 
tí lohu pr!ltš mt1kk (·. lvrlckt a navyše 

1 
Ochman zretefne naznačil ~e tllllansk& 
kantiléna nie te Jeho doménou. A aspoň 
Jediné slovo k orchestru: p e rfekt n ~ 

VtADJMIIt CECH 

Zo zahrani~ia 
Madarsko zlslu!lo okolo 80 doteraz ne• 
známycb rukopisov Franza Liszta, ktD
ré sa obJavlll v Taliansku. Dokumenty 
obsahu1t1 orlgtnálne partitúry !lestlch 
kompozrcu, rad sktc, 25 listov ako al 
rôzne totograne s venovantaml. Ruko-
pisy sa doteraz nachádzali u potomkov 
talianskeho klaviristu a skladatera Gio-
vanniho Sgambatlho, ktorý bol Llsztov~m 
žiakom. 

V dnoch 5.-28. júna budúceho roku 
uskutočn! sa v Som 6. medzlnárodnj 
voktllr.a stífaž mladých operných spevA
kov. 

Plesne o Rose Luxemburgovej, kompono
vané na základe melodiky nemeck9..:h 
robotnlckych plesni dvad:>latych rokov, 
sO slič.asťou komorne! inscenácie v naJ· 
menšej parlžskeJ sála pra 100 divákov. 
Program zostavený z listov R. Luxem• 
burgovef má názov .,Volám sa Rosa Lu
xemburgová" . 

V Rakúsku vedú ostrt1 odbornú krlttku 
proti zneužfvaniu IolklOru. Kritické pri· 
JJOmlenky sa dotfkajú pouWia IolklOru 
tam, kde to nie je funkčné. naJmä v lac
ných hudobných filmoch. 

Významným prlspevkom k letnej hudob
nej sezOne vo Viedni boli v~stavy z ori
ginálnych dokumentov VIedenského zem• 
ského archlvu, ktoré nadvllzovalt na kon· 
certy v Arkádovom dvore. Zaujal! naJ· 
mll dokumenty o Beetbovenovl a Sebu· 
bertovl. 

Na medzinárodne1 husrovet súta~l ,. 
Montreale t. r. prvt1 cenu neudelili. O 
druhú cenu sa della Don Suk Kang (Kó
rea) a Yuval Yaron [Izrael). 

Re:ltsérovl Glorglovi Strehlerovl udelili 
v Rime medzinárodnO Cenu Vlaregglo
Versilla. 

Na medzinárodneJ klavlrnäi súťa~l ,.Ma· 
ria Canals" v Barcelone prvú cenu n&
udellll. Druhou cenou ex aequo vyzna· 
mena li: Andreu Bonatta (Taliansko 1. 
Marloru TrlffanovQ (USA). Roberta Cap. 
pelia a Raimondo Camptsiho (obaJa ľa· 
liansko ). 

Karl B!lhm bude v budúcej sezOne v pa. 
rižskej opere dlrigova t Mozartov O nos 
zo Serailu. Dirigentov syn, herec Kar l• 
heinz B!lhm vytvori postavu pašu Sali• 
ma. do postavy Belmonteho angažujó 
Petra Schrelera. Osmlnom bude Kurt 
Moll. 

Na 10. medzinárodneJ klavlrnej st\ta!f 
.,Alessandra Casagrande" v Ternách s a 
a ko prvý umiestnil soviets ky klavirista 
Boris Potruš anskll. druhu cenu zlskala 
Francúzska Caroline llarrnerová tretiu 
cenu ex aequo Denis Lee (V. Británia l 
a Alex.ander Torndze l ZSSR] . 

V minulom čiste sme lnCormovall čltate
rov o priebehu a náplni dirigentského 
kurzu. ktor9 sa uskutočnll v rámci 18. 
medzinárodného hudobného seminára vo 
Weimare. Kurz viedol známy dirigent 
IGOR MARKEVITSCH. Na sn1mke - prof. 
Markevitscb v kruhu mlad9ch tíčastnlkov 
seminára. 

James Levlne, šéfdirigent newyorskej 
Metropolitan Opery bude v novej sezOne 
1tr!govat novO lnscenéclu Verdiho Aidy, 
9ko aj Straussovho Gavaliera s ru~ou 
~ Ariadnu na Naxe. Zo sOltsttckého o b· 
~adenla: Tatiana Trojan os (Oktavlan 1. 
ľeresa Zylls-Gara (Maršál ka - debut v 
111ET). Montserrat Caballéová (Ariadna !, 
~u th Welllngové (Zerbtnetta l. Al!1erto 
Rem ed los ( Bacchus 1. 

V Bayreuthe zrenovujú legendárnu Vilu 
Wahnfried. Dom spoJený s menom Rl· 
harda Wagnera. z velkej ~asti znlčent 

v druhej svetovej vojne. plánu10 veno
vať múzeu skladatefa 

" l"vé Ml1zeum pre mechanické hudobnll 
1ástro1e otvorili y Baden-Badene. 

Ketner Kunrad píše na obJednávku dráž· 
danskej St6tne1 opery nové dtelo, kto· 
re1 ústr.ednou oostavou bude Vincent van 
Gogh. 

Na vysokej škole v Grazi usporladá ll v 
rámci DOdujatt tohtoročne! .,Sta!erskel 
tesene" sympOzlum pod názvom .,Posta
venie talianskej avantgardy v rozvoji 
nove! hudbyM, 



Zo zahrani~ia 
V októbri t. r ., v deň OSN bude maf 
v New Yorku preml6ru kantáta Gott
trieda von Einema .,Odkaz potomkomu 

B9valá prlmabalertna Vera Volková, ma
dzi ktoreJ n.aJzná.meJš!ch žiakov patr' ll 
Mat·got Fontoynová a Rudolf li:urejov 
zomrela v Kodani vo veku 11 rokov. 
Rodená Len!ngradčanka vychovala od r . 
1951 v Dánsku celil generá.clu tanočnl· 
kov Kri!Iovského baletu. 

V októbri t. r . uskutočn! sa vo ivaf!Har
skom Boswlle samlnár o reallzáciJ a In· 
terpretácll súčasneJ hudby. 

V budacom roku sa v Montevideu usku 
točnt V. latinsko-americký sem1n4r sú· 
časneJ hudby. 

V d11och 20.-28. septembra konal sa vo 
Varšave 19. ročnlk medzlnl!rodného les· 
t lvnlu súčasno! hudby VARSAVSKÁ JE· 
SBN. V programe odzneli premiéry kom
pozlcl! polských skladateiov. hudba so· 
vietskych l amerických skladatelov. ve
ra nových diel maďarsk9ch. dánskych 
1 fra ncúzskych. 

Programu tohtoročného 36. medzlnároď
ného hudobného festivalu vo !lvaJIHar· 
skom Luzerne dominovalo dielo Bélu Bar
tOka a Maurlcea Ravela. Na resttv11lo sa 
podlofalo vera v9znamn9ch sólistov. o. 1 
Ychudt Menuhin, violončelista János 
Slarker. P. Badura-Skoda, mladt maďar· 
s kl klaviris ti Zoltán Kocsls a DozsO Rán
kl a mladý Japonský dirigent Ken Icllll· 
ro Kobayasht. 

Pri leteckeJ katastrofe v bllzkostt Da· 
maSku zahynul al madarsk9 skladatel 
Tthamér Vu Jlcslcs, zbora teJ rolk!Oru vf· 
chodoourOps kych kra)ln, autor sc6nlc· 
k9ch a zborových kompozlcll l mmov&l 
hudby. 

N11 tohtoročnom 30. choplnovskom ros· 
tivale v Dusznlkách vystúpil cel9 r aJ 
s lávnych klaviristov: B. Davldovlčová, S 
Askonaso, S. Neuhaus, G. Ohlsson. E 
Auer. Pofsk9ch klaviristov reprezentova
li H. czerny-Steraňska, B. Hesso-Buko.w
ska, J. OieJnlczak, P. Palecznv a J, Go
dzlszewskl. 

Mledý maďarsk~ klavir ista DezsO Rllnkl, 
ktorému predpovedal!\ svetovO kariéru 
nahral pre Hungaroton skladby F. Cho

pina. 

Al v sdvlslosll s bratislavskou promlé· 
rou Dona Giovanniho lo ZIIUtlmavá novó 
nahrávka fir my Philips, ktora orlprav\ltl 
túto Mozartovu oporu so sOIIstlck~m ob 
sadenlm - Arrovová. Ta K.anawa. Fro
n tová, Wixell. Ganzarolll. Zbor a orches
ter Covent Garden dirlgu te Colin Davis 
Kritiky pozltlvne oceňu!O nova nahráv 

ku. 

Prl prlležltostl 100. v9roči a od smrti bás
nika Edu11rda MOrlkeho. ktorého easto 
zhudobitovall pozdnoromantlc kl sklada· 
tella, usporiadali viac koncertov a orl 
Je~ltostnýrh vočorov. 

v schOnborgovom Berl!nskom dcnnlku 
ktorý prednedávnom vyšiel, sú ZIIUUm·t · 
v6 skladatolove spomienky na pobyt v 
Prahe a nlel<toré postrehy k leho OP+'· 

rá.m. 

v auguste by sa bol dožil K. A. Hart· 
mann sedemdesiatin. Pri tel orlležltostl 
priniesla odborná tlač viac zauUmavýciJ 
pohfadov na tohto sklad11tefa. 

V Linzi sa v septembri l. r . uskutočn l 
Medzinárodný Brucknerov Cesttva l. na 
ktorý pozvali rad svetových orches trov 
a nleko!ko popredn9ch dirigentov. 

Horst Stein, ktorého poznáme natmll 2 

wagnerovsk9ch slávnosti v Bayreuthe 
prevzal vedenie symfonického orcbAstrP 
v Hannoveri. Na prvom mieste se Vlj. 
nova! naJmll tvorbe Brahmsovel 11 R 

Straussa. 

Koncom augusta otvoril! v Karlsruhe no
vil divadelnll budovu. Otvl!raclm predstll· 
ventm bola Mozartova Carovnd flaut11. 

ztpadonemeckll tlač sa tdl. !e koneč· 
ne malll husllstu medztndrodnel trledv 
Je to Ulf Hoolscber, ktorý n ielen S!! 

ťíspešno presadli na koncertoch. ale na· 
hral 1 svo)u prvQ dlhohra!ťicu plattiu 

Honzeho operil Fioss der Medusa uvlél!ll 
vo Florencii v rámci hostov.anla nortm
berskel opery. Kritiky !ednoznllčne po
ziUvno hodnotte d ielo 1 predvedenlo 
Na jmll pokroková talianska tlač bovor1 
o mimoriadnom ťispechu. 

Sviatok piesní a tancov v Estónsku 
K uvznamným európskym kultúrnym 

fettiualom iste patrí Sulatok piemí a 
tancou, ktorý sa každý piaty rok koná 
u hlaunom meste Estónskej SSR v Tal· 
lille. Festival má 1 toročnú históriu, je 
velmi úzko spätý s kultlimo·politickým 
životom Estónska. a vyrástol u kolosól· 
11u akciu, ktorá nemó azda obdoby 111kde 
na suete. Tohtoročného 18. ročníka 10 
zúčastnilo do 3000 hudobttíkou (najmä 
v dychouých orchutroch), 8000 taneční
kou (uo folklórnych súboroch) a u zó
uerečnom koncerte na Speuác,kom poll 
pri brehtt Baltického mora účlttkouato 
pred 200 000 poslucháčmi 27 000 speuá
kou z celého Estónska. V programe sa 
striedali spojené zbory detské, chlapčen
ské, mužské, ien1ké, mle!ané a nakoruec 
vystúpilo uletkých 350 speváckych súbo· 
rov (vrátane sútaiiacich súborov zo 
ZSSR a -zahraničia) spoločne. 

ska, NDR a Juhos!óuie. Ceskoslouensko 
zastupovali Spevácke zct. r ui ente 
m o r au s k O c It u č l te t o u (dirigent 
O. Halma) a S pe u á ck 11 zbor s l o
uens kých učiteCou (dirigent J. 
Haluzlcký). V tejto sútail sa neurčuje 
poradie, ale sa Iba vyhlasujú laureótl 
a diplomantl. VedCa najlepšícll estón
skych amatérskych zborov sa sútaže mô· 
žu zúčastnit iba urf azi uýberouých kôl 
jednotliuýclt zuäzouýcll republík a za· 
hraniční účastnlcl, odporúčani svojimi 
ministerstvami kultúry. Sútai sa uyhla· 
suje uýhradrts pre zbory bez sprievodu 
a propozície určujú aj súfažný program. 
Okrem poutnru!ho zboru S. Tulikoua "Sla· 
utca" museli u tom to roku prtlllátené 
zbory u kategórii mužských zborov na· 
~tttdouat' skladbu estónske1w autora G. 
Emesaksa, u kategórii iertskýcll zboroo 
Kodólpa a u kategórii mlefaných zbo
rov Sčedrina, z uolnélto výberu potom 
preduiest ukážku národnej tuorby kla· 
slckej, Cudouej a zbor súčasné/lo autora. 

Orgortizač1111 je festival rozdelený na 
due časti - tanečml a zboroutí. Folklór· 
r1a čast' je akousi na§ou tanečnou spar
takiádou, predstavujú sa tu tar.ečné 
skupiny z Estónska i hostia 'l rôwycll 
zul1zouých republik u pestrom takmer 
trojhodinovom predstauenl. Dramaturgia 
je zamsraná na u§etky žánre tanečného 
prejauu od čistého tudouélto folklóru 
ai po moderný ltyltzouaný tanec. Neod
deliteCnou súča&fou festi valu je aj sú
fai speváckych zborov, v ktorej sa toh
to roku predstavili popri najlspštch es
tónskych fcolektíuoch a uybrartýcll zbo· 
roch zo ZSSR aj uýznamrté speuácks te
tesá 1 Bulharska, Fínska, Maďarska, Pot-

V tohtoročnej 1út'ažl, ktorr1 1a konala 
u akustlclcy výbornom prostredi talltn· 
skej filharmónie, sa presuedčluejlle pre· 
sadili zbory mladlieho ueku. V mužskej 
kat egór lt upútal najm čl zbor tall111skej 
polutecllniky, v ženskej domlnoual zbor 
sof ijských dievčat, ktorého jadro tvoria 
absolventky bulltarskélw ďetské1Lo roz
lllasouého zboru a z miešaných zborou 
zaujal najviac estónsky komorný zbor, 
ďalej !tudentské zbory z Leningradu, 
Varšavy, prekuaplll zbory z K irg izle a 
Kazachstanu. V dramaturgti, ktortí 

Medzinárodná letná univerziáda 1975 
U! tradl~no od r. 1965 

každým rokom sa koná 
medzinárodná letná unl· 
verzlta v Ostrihome v 
Maďarsku. účastnikov 
rôznych IHI!tov obozna
muje s maďarskou kul
turou, ale hlavno s ko
dályovsk9m solmlzačn9m 
systémom, ktor9 je zave
den9 celoštátne do výuč
by vlletkých typov tak 
v§oobecno - vzdelévac!ch 
ako l hudobných škOl, s 
ktOrým sa dosiahli vynl· 
k-a JOco ťíspodhy, Preto 11j 
záu jem o tento systém 
jo velk9, čo dokumento· 
VIIIO, že jeho tohoročnl 
Očastnlcl boli zoskupenl 
z 18 štátov. Niektor! z 
nich navštevuJO letný 
kurz viackrát 11 svoje po· 
Zliatky už spracovali v 
rámct svojich potrieb a 
praktlck9ml ukl!žkaml 
Ich aJ demonštroval!. 

Prednl!šky ako l prak
tické zameranie letného 
kurzu sa každoročne 

prebe.rá z Iného aspek
tu. Hlavná t6ma fo hu· 
dobná v9chova z hlad is
ka vokálnej, lnštrumen
télnej a zboroveJ výcho
vy podla koncepcie Z. 
Kodálya a Jej praktlckd 
real!zl!cla. 

V tomto roku som sa 
prv9krát zučastnlla le t· 
nej u niverzity v Ostriho· 
me, ktorá mala po orga
nizačnej l obliahovej 
stránke vysokú úroveň. 

Prednášala sa po skupl
nl! ch v nemeckom, an· 
gl!ckom, francúzskom a 
talianskom Jazyku. Prak
tické ukl!žky vyučovacie
ho postupu hudobnej vý
chovy predvádzala uči

telka so žiakmi 5. trlo
dy kecskemétsk&l základ-

v Ostrihome 
nej všeobecno-vzdeláva
cej š koly s rozšlroným 
počtom vyučovaclch ho
din !hudobnej výchovy. 
Boli zamerané na vyučo
vaciu pral' HV 1.-6. 
triedy, na r elatlvnu ako 
l absolútnu solmizáciu a 
jl:l) praktické použitie pri 
nácviku plesni a nás tro
jov&! hry. Všetci Očast· 
nlcl sami prešl! nácvl
kom solmizácie relatlv
nej a a bso!OtneJ podla 
Kodályovef metódy, od 
jej historického vzniku 
až po fudové plesne. 
Všetky ukážky ako aj 
návllteva rôznych kon
certov zborového spevu 
nás presvedčil i o tom, 
že celé metOda je nielen 
dobre premyslená a u
pl atňovani!, ale že jej po
užitie Je mimoriadne e-
konomicky a časove 
Osporné pro rýchle 
zvládnutie lntonačných, 

pamll ťovýciT a rytmic
kých problémov, navyše 
vša k rozvfja muzikalitu a 
hudobné cltenle žiakov. 
Tento fakt, že ta kouto 
výchovou prechl!dzaJú 
viletcl žiaci nlolen na 
školách s roz!;lreným 
počtom vyučovaclch hO· 
dfn hudobne! výchovy, 
ma samozrejme vcfký do
pad pri odbornom škole
nl na rOznyQh hudobných 
učilištiach. Rytmlcko-ln
tonačná pripravenost dá 
va možnost rýchle mu 
rozvoju a j pri nástroJo
vej hre. Navyše v~ak žia
cl hlavne vera s plevuJtl 
a ročne sa naučia množ
stvo Judových pesničiek. 

Pre zaujlmavosf uvá
dzam, že žiaci s rozšfre
ným počtom vyučovacfch 

hodin HV napriklad v 
kecskemétskoJ ZOS sa 
ročne naučia vyše 100 
pesničiek. Kolko pesni
čiek sa naučia naše de
ti počas celého šttldla 
na našich ZD~·kllch? 
Pritom muslme konš tato
v.ať, že tak Is to aj u nAs 
máme velkťi studnicu 
krásnvch fudov9ch pes
ničiek. Napokon nie Je 
nám neznáme, ~o v Ma
ďarsku je velké množ
stvo speváckych zborov, 
ba vlastni bo ka%dll š ko
la a každý závod. Veď 
naučlt sa spieva ť , to do
káže každé dieťa. Spe
vom sa nauč! hudbu mi
lova ť a aktlvnym muzl
crrovanlm potom neskOr 
pochopi aj väčšie for 
my hudobných die l. To 
bol nakoniec ~l cteJ, 
ktorý sl Z. Kodl!ly vytý· 
čll touto svojou metó
dou. 
Keďže naše plesne sa 

velmi podobné piesňam 
maďarským, dal by sa 
tento systém vefml dob
ro uplatnlt aj na našich 
llkollldb. Prečo by sme 
nemohll využiť a j na 
kultOrnom poll spoluprá
cu RVHP a prebrať od 
našich najbližších suse
dov to. čo maJO už roky 
overené, osvedčené 8 
úspešné? Znamenalo by 
to však prispôsobovanie 
sa našim potrebám, a 
to v spolupráci s peda
gógmi, pracovnikov 
VUP, KF'U a samozrejme 
aj so skladatefmt. 
Ťažko je bovort f a pt

sať o tejto naozaJ pre
myslenej metóde, treb11 
Jej Ospechy vidiet a po
čuť, k čomu dáva najlep
šiu prlležltosť Očast na 
letnej univerzite v 
OstrihOme. 

JANA HRDINOVA 

nl! E. Kllmovou a r; ~Jenmi na)aktlvnoj
šlch odbočlék Hudobno! mlllde!e v C&
chácb a na Slovensku. 

E. GOMBITOVA 

súťažné propozície do istej miery ochu
dobnili (maM zastúpenie polufónle, zú· 
íenie repertoáru na čiste národnú tvor
bu), prejauil sa u uäčšiny zborou krok 
smerom k nouodobému uvrazu a inter• 
pretácii. Presvedčili sme sa, is najm/l 
estónski autori (Tormis, Marguste, Ra· 
tassepp) piiiu zuukouo zaujímavé sklad
by, f ormovo i harmonicky moderné, prí1 
tažliui pre spevákov t posluclióčou. Po· 
čuli sme rad exper imentálnych skladieb 
a mnoho pekných úprau Cudouých pies· 
ní. 

Oba naše speuc1cke zbory prispeli k 
úspechu festivalu. Boli stredom pozor· 
nosti účastníkov i početn~llo publl 'ca, 
dokc1zall, ~~~ na§e zborové umenie j e stá· 
le na uysokej úrounl. Súčasne sa u!ak 
presvedčili, že v(/uoj v ostatných kra
jin!Jch kráča upred uetml rýchlo. Súvisí 
to predoufetk(/m s premyslenejšfm sys
t émom uýchouy. Aj u oblasti dramat •tr· 
gie: dnelrté lpičkoul teleso musi byt 
auantgardnl po uletkých stránkach. Kla-
sický odkaz ui nedostačuje. Treba Ma
dal noué skladby, podnecouat skladate· 
tov k intenzlunej§ej činnosti formou t vo· 
r iuj}cTL zboroufic1L 1úfaží, uilfm stykom 
1 umelcami, ktorl v tomto odbore ma
jú bo1tatlle skúsenostt a pod. Bolo hy 

t ie! želatetné, aby sa skladatelia i z!lor · 
majstri vo učlčlej miere mohli zúčash 
ňovat významných fest iualou v za,Lra• 
ničí. L. PIVOVARSKt 

BAC.C.ETAS BRATISC.AVAS C.UCNICA 
- pod týmto nc1zuom tukutočnil urne• 
lecký súbor .C,účnica u dňoch 7.-20. au• 
gusta t. r . zájazd do Grécka a Juhoslá· 
uie. Zájazd sa uskutočnil na pozvanie 
oficl"-lnej organizácie Production• Kritas 
Atheny a sprostredkovala ho umelecká 
agentúra Slovkoncert. Pri ceste do 
Grécka uysttípila Lúčnica v maced.m
skom msstečku Kauadarci, kde uôbec po 
pruý raz stretlt takýto súbor z naJej 
republiky. Vystúpenia v Aténach boli u 
miestnom prírodnom amfiteátri DELF'l· 
NARlON, umiestnenom priamo na brehu 
mora. Celkom bolo 7 predstavení, kto· 
ré sledovalo uy§e 5000 dluákou. Lúč•ti• 
ca dôstojne prezentovala llOuenskl (u, 
dou4 umenie gréckemu publiku - ui 
nie pruýkrát. V Pireu mala staženú úlo, 
hu, pretože j ej predstavenia naduii::o· 
ualt na trojtýždňový turnu1 gruzínskeho 
U átneho súboru. Spontónnostou, neopa
koua teCnou atmosférou jednotlivých tan
cou strhla ušak publikum, ktoré sa po 
pruý raz stretlo s na!im tudouým ume
nim. Na spiatočnej ceste zastauil sa sú
bor u slovenskej obet Kysáč, kde po 
uy§e 12-ročnej pauze opät' predviedol 
svoj program. Na predstavení bol prí, 
t omný aj československý ueCuyslanec v 
Juhoslávii J. Nálepka. E. BARTKO 

Pamiatke dr. R. Budiša 
Pri nedávnom leteckom nešťastl prl 

Damašku, zahynul mlad9 40-ročn~ hu· 
dobný vedec a organizátor dr. Rdtlbor 
Budiš, pracovnlk Ministerstva kult!\t'Y 
CSR. Budlšovo meno Je pevne spllté s 
or~anlzáclou a propagáciou Hudobne! 
mládeže a Tribúny mlad~ch, kde má te· 
ho práca význam zakladatelsk~. Hudob• 
nQ vedu 8 estetiku študoval na Ksrlo · 
ve) un iverzite v Prahe u M. Očadllka 
a A. Sychru. POsobll na rôznych mie:;· 
tach, natmll v knl~nlcl B. Smetanu v 
Prahe, a vykonal ašplrantllru na Kated· 
re budobn&) vedy Karlove! univerzity. 
Dôsledná a neOnavná bola Jeho práca 
pre hudobnú výchovu mládeže, na Jmll 
teJ, ktore! sa nedostalo základného bu· 
dobného vzdelania na školách nehudob
ných. Ešte prednedávnom sme ho po
čC!vall v Metronome - v rozhlasovom 
vyslelant pre mlad~cb, kde uvádzal nal
mladšlch umelcov. komorné zdru:ZenHI, 
konzultoval. organizoval sútaže a vše
stranne podnecoval. V obLasti muzlkolo
glckel oromoval dizertáciou Monotema· 
tlzmus v diele B. Sme tanu, vydal štOdle 
o ). Slavlkovl, B. Smetnnovl, kn ihu o 
V. Blodkovl. dlhé roky bol hudo~uým 
referentom Mlade! fronty a zostavil v~
berové cenné blbllografle - B. Smota
na, V. Novák a J. Suk. Naposledy sa 
zaskvel v hudobnovedeckých prácach: 
Hus le v premenách storoči, Juhočeská 

s ulla V. Nováka a Sm.etanov učllef 
l. Proksch. 8 . STt DROiií 

SlovensU tolevlzla - štúdio Košice po
hotovo zareagovala na tohtoročn6 letné 
s tretnutie Hudobno! mládeže. V dňoch 

3.-13. Jťil.a t. r . vznikol v Humennom 
dokumentárny film Druhé stretnutiA 
!scendr Gabriel Glovack~. kamera a ré· 
žia Ladislav SafAri, ktorý na prvom te· 

levfznom programe vyslélala Slovénská 
televlzla 14. IX. t. r. Takmer hod1nov9 
1okument posky tol tolevlznym d ivákom 

1Jiastlck9 obraz celkove! náplne ooduta
tl.e a bol sondou do náplne oráce a ce
lospoločenského v~znamu hnutia Hudob 

nGj mláde~o na Slovensku. V týchto In 
ténclách sa nlosll rozhovorv reportéra• 
Dany a Petra Rorusovcov. s dr. L. Mo k 
r9m. CSc .. talomnlčkou se kreta •·IAtu Hu
dobnej mládeže pri Slovenske! fllha rmO 

HUDOBN? ZIVOT - dvoJtý~denntk . Vydá va Slovkoncert vo Vydavatefs tvP 
OBZOR, n . p., ul. Cs. armády 35, 893 36 Bratislava. VedOcl redaktor: dr. Zden
ko Nováček, CSc. Redakčná rada: Pavol Bag in Ľubomtr Ctžek prom. hlst 
Ladislav DOša, Miloš Jurkovič. Alotz Luknllr. prom. ped.. Zdenko Mlkul!l 
dr. Michal Palovčlk, dr. Gustáv Pa pp, Miroslav Sulc. Bohumil Trncčka. Bar
tolomeJ Urb8noc. Adresa redakcie: Gorkého 17/Vl 893 36 Bratislava tf'lletOn 
38234. Administrácia: Vydavatelstvo OBZOR, n . p., ul. Cs. armády 35, 893 36 
Bratis lava. Inzertné oddelon te: Gorkého 17. 893 36 Bratislava. Tlačia Nitri an
ske tlačiarne, n. p ., 949 Ol Nitra. RozširuJe PNS. Objednávky predplatlte!ov 
prl!fma PNS - ú stredná expodfcla tlače, 8dmlnlstrl!cla odborneJ tlače, Gott
waldova nám. 48/ IV. 80510 Bratislava. Ob jednávky odbera telov v zahranič! 
prtjlma SLOVART, Oč. spol., Leningrads ká ul. č. 11/1., 896 26 Bra tislava. Cena 
jedného v9tlačku 2,- Kčs. Neobjednané rukopisy sa nevracaJO. 
lndexné ~tslo: 45454 Registračné čtslo: SOT! 6/10 



• 
, 
s 

Ak chceme kladne a bu uJmy p011naf 
a hodnoU( postuu l podi el , ba al ,., • . 
r 01f l ' n a K a d a v é h o. l!eskfiho rod'
Jca. na československeJ apolupráci. trRba 
11ém postuJm& poznha( Jeho osobnosť. 
Muslme .., plnosti pochopi ( Jeho ičuť na 
boJoch a vflledkoch naathajiceho slo
venakého l lvota. Bez poznania prostre
dia, ktor 6 na nehD vplýva l () i!l ul ako 
na pedajlóga, osvetov6ho pracovnlka, 
Yydavatera slovensk f cb J<nlh a napok on 
1 hudobnl ka, t'a! ko by sme mobil uau
tl zovaf, oo ho v ied lo na spätosť so slo
Yensk f m etn ikom a l tak, f e v ilom na
)IOkon spl ynul ako slovenský nérodovec
" lastenec, ktort 11111ne a stalocne zdnl6 
Yal prekU ky, aby mohol s bratskou od 
hodtanosťou byť Jedným z neziitnýcb JtO
méhai!ov, ako otivi ť l slovanská vzi joN
nosC, ktoreJ korene siahali b i blie oa jmii 
y druheJ poloYi ci 1!1. slor~ia. 

U~ rok 1790 prlnte 1 na uhorskom 
sneme rozhodnutie. ~e namiesto dovt11dv 
opotrebovaneJ J.atlnčtny, ako vyučowiel e
h o tazyka, nastOpl v Uhorsku maďar
čino ako štátny tazyk. Rozumie sa. že 
ton to čln vyvolal dozrievanie n&rodné· 
h o povedomia u všetk9ch národov b~
vatnclch v hraniciach Uh orska. Ozvali ~~~ 
l Slováci nalmll v JazykovedneJ oblastt. 
v krásnel lltl'rat11re a v osvetoveJ čin· 
nosU. ktorá !-ll dotýk!lla natmll pospo
l itého fudu Z bratbiiiVSI-tlhO hradného 
sem1nára s<~ ozval Anton Bernol6k ~rl1-
m hllkou 11 zvolunlm· SlovAc.l, pfšte po 
iiOVI!Il!-tkY, IU Olált> moje "JI0\'0 o va!lom 
juykul Rodi ·,11 .,Tovari8stvo•, ktoré 1(ru
pu te slovenskýrh vla~tencov Prlrhollla 
mecenál)l, ktor! nezl~tne puskvtutú ,lro
strledky na zvel adenlfl kullurno!>ll zviAl>( 
JH'e pospollt'lí Yud . Prtchodl ponbudftn,e 
pre dal!llu slovľl'l !>kú lnteli~enclu, aby 
lilll zbllžlla s Yu!loro. Sl<~čl spomenúť me
no juraJ Fándly a vldlme pred o;'!bou 
n lele.n články, ale 1 knihy 1>raxou overe
né a s tesnou l zrete! nou v'lírečnosťuu 
na plsané. Ľud Ich člla, lebo mu pomá
h aJú. MeneJ sa rozumie v an tickom rltl 
ehu p!sanel J>OéZII. ktorú p!!le v madu· 
niekom háll - Mlll'l' - bá"inik j án llol· 
l'lí. PrehlbuJe svothnl vidinami mntulosť 
Slovákov. Pov:.~budzuje t'lích. ktor! pri
chodia ako ,.Stúrova ml ádež". čltajuca 
a podllehajuca tiet Kollárovmu a Š'l lá
r lkovmu vses\ov,tnstvu. 

Táto velká my~llenka nevryla sa do 
p.mtlltl len !>lovenskl'l mládeže, ale za
pôsobi la aJ na česku. ktorá sa odu~ev
J,ufe nielen teoreticky, ale 1 Drakuc~v. 
a ko to vid! me na príklade Jána Ka c! 1-
vého, o ktorom '18 l Va!An!>k'lí bol vvslo
v ll. ked hodnOtil v nekroló~u teho ž.
votnú puf. že "bol !>údelnlk KollJrov, 
vvchovávater mláde.w, podpora slovl'n· 
skf'f spisby, stlm splbovatel n'evl.edn}; 
mllovnlk pravdy a rozsievač dobrého 
semena ... ". 

J6n Kadavý sa narodil 8. aprlla 1810 
• jastrabi, okres jllemnlce v Cechácl• 
O Jeho detstve v ieme málo. Zákl1rJv 
vzdelanosti mu dal evanlelick'lí farár l t'in 
Molnár v Krltllclach. Este ako ži/Jk 
stredneJ školv dostlll !.a do Modry kde 
t1Č!l na Jýc!'u proff'c;or Gottšaltovs'<~. 
nadšenf Slovan a rtltel Jána Kollára. 11 
ten utvrdzoval Kadavého v nadšPnl pra 
československú vzá jomnosť a v láske ku 
všetkému, čo 1e slovanské. Mladý citliv~ 

l , 

a roJčivý Kadavý rád čltltl Koll~wvu 
.. Slávy dcéru" a v dodatkoch k net sa 
dozvedel o slovansket minulosti, lebo 
poukazovali, že pobaltská kra tJna 1e ut 
len clntorlnom Slovanstva. 

K!tdti vého, kam chodil, spt-ev6dzall 
my~llenkv o V~fl lovanstve a o jeho 
vzkrii'<Senl, ktorému chcel celým svotlm 
bytlm pomáhať Pod Tatrami sl predsa
VZitl vldiPC a ná t:.C kollsku Slovanov, pre
lo InuJ k Slovensku, 1 ked Oplacemu. či 
prá\e preto, že nebolo slobodné, celou 
láskou. Z Modry sa vrátli do Mydllc, kde 
11 11 ~18 1 uzrozu menu d u~u vo vlaste'ler
kom kl)llzovl jozefovi Mlrov!lovl Krá
lovi. ktorý pôsobil v Bráne. Král tiež hol 
nad'lencom Kollárových my~lienok o Slo
vanstve. MoJ.no 1>ri<lm tu sa zrodilo v 
Kadavom Dred'><!VZlltle, nav~tlvlť Kollára 
v P{'~ll. kde bol sloven~k'lím evantellr 
kým ra1·árom. Cestu. k toru urobil r . 11!37, 
stala s11 1>ro neho rozhodutucou prP. ďd!
~1 život. Po návrate z Pe!ltl do C1 ech, 
dopisoval 'ol " Kollá rom. V listoch ~~~ 
vracal k rozhovor om, ktoré dale t rot
prladall Ovplyvnený ladnnl< Kolla•·ovc>u 
osobnostou a Jednak llstnml, rozhotlul 
sa 1. októbra 1839 presfdll( do Pestl z11 
učltefa pri slovenskeJ evan1ellcket ~ko· 
le Už v ll~toch k toré sl predtým vy
mlenal Kollárom ( Slovcn ké pohl.1dy 
1886). ho tento upozori'loval. l'o má a.<o 
buduct uč!tfll v Pesu robiL abv sa zapá 
1'11 r rkevnlkom. 

Kadavý mal v Pesu k dt pozlc11 bohc!· 
tu Jo.ollc1rovu knillucu. ktorá otvárala le
ho vnlmnvet dusl nové obzorv. Od sa
mého znčlatku bol pravou rukou lána 
Kollárt~. Robil mu korP kt iu v vvdáva :1vrh 
diel - Cesty do llálle, Kázne a Iných. 
). K. Vlk torln l velmi nezištný vydáv~< tel 
a napomáltatol sloven~kel llterat(trv. 
velký pl'IA tel nopntl J M. llurbonn. v 
bllzkostl k torého pô!.obll ako katolfcky 
kaplán, hnletltef sl(l ľOVSKP.I slovenčil,v. 
na tmil medzi k11tollrkvm vlastencrk\•m 
duchovenstvom l !.DOmina Kadavého z 
pe. fanských čias. u>. ako .. dobru du~u 
slovensk(!". 

Pač11s pešťan!.kého odsolJenta rozhodol 
~a Kadav'lí venovať . a všestranne na vls
cer'lích dOiežlt'lích postoch v pro~pech 
lovenského ducha: kolskom, rudovt-

/ 

chovnom. V\ davatel~kom a hudobno-ll· 
ter11 rnom. 

V 1\uliArovet knlžnlrl hoht bohaté 
zbJer k,J evan1Piicko nábolenskPl lttern
turv. z ktoret ho lHUilllo natmll dirlo 
J. A. Komenského " PrPmv!>lowilnt o do 
konalo~ti KrPsCdnsk~" \'ý~lfldnicou 1\il
ctavého záu1mu bolo. :tA roku 1843. ~!'Cl 
,ft mu naskytla finančná možnosť. knihu 
1p!lť vydal llačou Pravda. už rok prP.d· 
ym. sr>olu s Kollárom vydal .,Zpevnlk 

·~vangPli Ck'lí " s čl'sk9ml plesnaml. Ku 
Komenského knihe prtpotll Kadav'lí tivoj. 
v ktorom hla-..t. t.r " C:cchostowané, tg. 
C:echowé. Morawané. Slowáci a Slezáci, 
klerl spolu co bral ri iednoho nái·ei)1 je
den kmen w ellkého, témi'r pul Evropy 
a dedinu čhlku lldskéhD pokolenl za
ujl nlajlclho •lawfanského národa činé
jl ". Vvdunlt> Komrn~kllho kn hy vonovul 
Jánovi Kollérovl a okrem toho 1 llnls e
mu ,,milownl ku reili a lllerlltury česko
slovenské", JAnovi SebPI'ínimu ( 1780-
1857) I'VUnlollck~mu rarárovl u superin
tooden tovl. ktor~ mal velké z!lsluhy na 
poll v'líchovy mládeže v modl'rnom du· 
chu. Seberlnl n11plsal a vydal prlručku 
u rčenú predov~etkým domllclm učlteTum 
Nllhlady v net nie sú sice Iba Jeho, lello 
vlllcl' ré prevzal zo sr>lsov nemeck9ch pe
dagógov. ale na svotu dobu boli Dro~re
slvne. tobOž ak l!ilo o zanedbané sloven
ské školy, A toho sl bol Kadavý, ako 
pedagóg. wdomý. Seberlnl napr. odpo· 
rúč11l v!leobecne pramene k ďälšlemu 
vzdPláv<mlu sloven!>kfch učltelov a led· 
nak 1 o~obltne na peda,l!o,l!tckom poll. 
kdo Im radil natmU: I)B:;tova( materinskú 
reč. vzdelávať ml6dež l seba v odrod
nf ch vedách. a to nielen teoreticky, ale 
aj PNikllrky, čo neskôr napriek orektU
kam r l!·kevnlkov, uskutočňova l at Ka· 
dav9. Boli to na svoju rlobu zá<:a:tv a 
I>OkYnv velmi pr ogreslvno. Museli ZlU i 1f 
1 KadAvého, ktor~ bol duch bádavf a ne
spokotn9 !t t'lírn, čo bolo 11 to už dos J· 
hol. Nové záSHdy Ul>lall)oval v skolP a 
hl~~al lrh medzi ct r kevnfkml. Preto ho 
mali teclnl radi a v ucte. k'lím tni boli 
proll n1•mu - 1 preto, že mládež vvrho
vávAI k vllt~tenPrtvu 11 rtf'nlu sl dedo· 
v1zne. llned sa mu nemohli pomstiť, olli 
ked prisiel Drlhodn'lí čas. vedeli ho vv
hna t z Pešti. 

K v~e!>lovansket tdee vracia sa Ka
davf pri kaldel nrlležlto~tl a tu s.1· mu 
oplltovnr naskytla v kn he .. Wzáiemnost 
we prlkladech mezi Cechy, Morawanv, 

lowllky, Slflzákv 1 Lužičany z r . 1814''. 
V 11'1 dodatku láme kopiju proll Her
nolákovt, stoJac na stanovisku proti "é•
vlldzanlu slovenčiny, tobOž bernolákov
sket. z11 splsovn'lí Jazyk slovensk~. 

Medzll9m ~~ mladé slovensk(j I>Uholr.
nle pod vednnlm Ľudovíta St(lrll vv:>r.J· 
..:o valo pt ogram stoja<•! na dem okra ll<.:· 

k9rh prlnrlporh. ktor9 !.il dotýkal mu
len národného hnutiU. rečovej oLi.:ky, 
alo naJmä povznf'senuJ pospolitého lu 
du z terat~leho rozpoloi.P.nla do kr,Ji
. et, ale na tmil u,.,kutoi:nitnlno rP>IIIHJI 
budúcno'>tl Tomuto I>I'O)(rHlllU mali n.l
pomOrt snolkv t1 ztcdnotnnil sptsnv.t.l 
reč. vvbudO\fliiU na sll'crlo~loven~i<· · 111 

rečovom !)Odklade. ll;lo n.11m!l o to . <tbV 
~a Slováci nedelili kunrcs1tne na: kalo 
IIkov a evanJelikov. čo bula al pollth·:,a 

s 
otá:t.ku, ICl boli (t:clnotnf tobOž or1 vy
muhllnf sl nnrodnvch a sot H\lnvch oráv. 

Ľudov11 Stur pottudul uradné mtesld. 
o mozno:.! vvdttvut !:ilovunsklo národ
nie novlnv. Kod mu to vlada odmwtln, 
zlsll sa slavenski činitelia - roku IH43 
- v lllbokorn nu ľaro ). M. llut·buna 
a dohodli SH vydul ll. ročmk literárne· 
ho almuna<·hu Nll•·u - nie ul po če::okv, 
alo po slovensky. Súčusno sa rozhodU 
uložiť kulturny spolok T!ltrln, ktorv ov 
vydával slovensk{! lil<lrárno dtela Mal 
ho viesť mtkulilssky M. M. llodza. Jo.add
vý bol na srhôd"ke v Hlbokom a prt~lel 
do Pesh nad~cný nov'lím rm:ruchom. kto
r9 sa no Slovensku chystal. 

Druhý ročnlk 'llltry naoza! vyšiel ro· 
ku 1844 v Prešporku alebo v Bratisla· 
ve nad DunuJom, a to v stúrovsket slo
venčine a ako plso J. Vlček, narobll 
veru šumu. Redaktor almanachu l. 'vl . 
Hurbdn sa osvedčil, že ,.úeltau cestu lu· 
du slovensk(emu Iba po mnoho NX!nlch 
prlpravách dostupltedlnú a nastupi u ta· 
kú, no ktoreJ odrazu sa spoji s rudom, 
vialovjac feht) !lale jeho v lasoiml zvu· 
ky, jeho oáďele, teho vlastnou rečou. 
Zato napomoženf daktori mi Jlecbetnimí 
mlai!lmi splsuvatel ml, usporjaduvau Nit· 
ru po sl ovensk! . • . V Jem, že popredku, 
že slovenskno pisuillo Sl ovák ov ňebt:ďe 
sa páč iť Cechom a var aj daktorlm me
dzi nami. Bratia nall Celil, k tor{ ňevitrja 
dobro olli stav na Slovensku, budil toto 
mat za odtrnutle 11a od ňlch; b6r spu
Jeňle l iterárnou le uje samou pr avou 
podstatou - a duch len rob! podstatu 
spojenia pravteho. Tích ale ubezpeču je· 
me, že na a láska taká Je k lletkfm Slu
vanom, toká le at k ulm, ba ni!ja Jel 
kedi-kolvek l odi bola a zato Cechov ta
kim obllmáme arcom a takou hovorime 
k ňlm láskou lako do teraz ba vrúcňel· 
flo u. 

Slováci ale, ktorí slovenskfe spuo .. ubl, 
form! ,6hibi reči a zvuky len za sedltae
ke drž ja, ktor{ ňematú dherl k rudu 
nuihnu, bohato sice obdaruvanjemu ale 
zaf1edbanjemu, ktorlm Slová k iba jako 
sitár, čipkár, drotár, kremenár atď. pr i
choď!, Slováci takíto nás sudom svoje! 
iJeslovenskef vlcibrenostl tiež sidi t' a 
odsudzoval budú. Tfmto Bratom ua~lfll 
leo to odpOv(edámo. te mi rud nál sto~ 
veuski al pre tle samje, vl! doloženie 
remeslá a ma lokramárstva ctime a milu
jeme a zato oatom pracoval budeme, abl 
Slodk svotou rečou -el dač l nljebo ve .. 
deu volať, ako len tle spomenutie malo
kramárst'fa. S touto povedomosťou vďaf
fle budeme brat úiklebkl vlastnlcb po~ 
mevai!ou, ktor l hoc Slov&cl - Sloviíkou 
len za zberbu a rei! jeflch za reč od• 
hodeníi drt Ja. Odrodllstvo sa mus! viva
rit at na Ile Jeho naltafilefille f ilk l , 1, .. 
hlbi a zákrutki." 

Bola to ostrá reč naJmä proll )ánovl 
Kollá rov i, ktorého v'líroky proti sloven
čtnr boli známe celému štúrovskému 
hnutiu, alo oJ proti vsetkfm. ktort ne• 
chceli priJať slovenčinu za spisovnú rt:!č, 
11ko vra1 nesúcu .. na vyJadrenie vyššlch 
c1efov a mysllenok". Z mladšfch stoven• 
skýrh sPisovotrlov a ku ltt1rnych pracov
nikov sa mnoh! pridali k slovenčine to· 
bôž po tom. ked bolo v auguste 1844 
prvé zakladi!lúce valné zhroma~deme 
Tatrina. ktoré volilo v'líbor a poverilo 
l. Francisciho. aby vypracoval slovenskú 
gr.amattku pre školy tak ... ako sa v hor• 
nýrh Tatrách. zvlášť ale v Liptove ho
vori~. 

(Pokračovanie v bud. iJtsle. ) 

Československá premiéra baletu 
.t.den~k Hanzlov.lk"!Í - Josef K ubálek, Marie Stezingre• 
t•á - .\1arta Cvejnova, Zdenék Ryšlink - Václav Ku. 
ropata. PETRA HEERENOVA 

V' am n 
Balet/Iý subor Statne/to dr!'ad la v Brne ul'iedol •1a 

zaver up!ynulej sezóny če.>k·oslovenskti prem1éru bale
tu Karla Od str č rl a PLA \1C:S. Odstrčil studoval Vu 
s0k1i Jkoltr banícku V O.vtrat·e a Stíčasne ~kladbll U Kle 
menia Slat•rckello. Jeho baletná prvot rna Devrala vlt1n 
mala v roku 1961 premrém v s-:vo a udržala .~a na re 
pertoár l š(yn se:u11y. Dva Odst rčrlove balety uvíed't 
koncertne: experrme1ttálny balet Antrtlle::e a Pia frawr 
- voCne spracovaný prrbeh autora $Ctence f ictton Brud 
bury/to Panna a smr(. Skomponoval celovečerný ba1et 
pre deti - Br~ratino, valne ;~pracovanú pod(a Tolstél~.o. 
Po~lednv autorov balet ma názov Bubnová pamaf. 
V ~cedmich ča.ft iach rô:neho orcllestrál•teho obsadenca 
je v symboloch vyjadrená atmosf éra faltstickej okupá
cte az po oslobode111e. Vo februári t. r. Odstrčil dokončil 
operu 11a stíčasmí tému Tkanivo. Zadal ju do ostravskef 
sú(ate o operné dtelo k 30. výročiu oslobodenia. 

Odstrčil je aj zakladatefom Stúdia elektromckej hud 
by v Plzni a spolupracuje so Jtúdlom nouvell f orism 
CTK - Made 111 publicity. Kom pomrje k vadroflmllli hud
bu k multlvlzll, polyekránu, sleduje novi formy spoje 
nia hudby s vizuálnym vnemom na báze laserovúcll l ti 
čov a holografie (vyt vorenie prisstorovej obrazooe j 
fikcre) Spolupracoval na ozvučeni Domu ko!ickéllo vlád 
nelw programu, kde bol a v apr íli t. r . lnUalova11á stála 
expozícia robotlt•tkello a komunist ického hn11tia 110 111í· 
e1t0fl- 'ltlottenrku. 

Po kompozičnej strunke je balet Plamen 3ltdorn Je•l 
llOtlwýclt .~ym bolts tickýcll obrazov, ktoré ~tí reali::ut·wré 
u ltudl>e symfonickým orchestrom a k·valrlll(/m :l'ukom 
z reproduktorov, odkial :wre predo vile l k·,;m k·onkrfotncr 
hud ba, funkč:lle dopl1íujríca a rozkrrujríca :anll'rl/ lil~>e 
ta. Popntom sa objaví i playbark žwej IIUdb!l .\ rep, o
dukol'anou. Celá zvuková ,prevádzka vyiadaje r•e/ k ll s1r 
st redenos( predovšetkým dirigenta, orclle.~tra a ::r•uh 
ra. Vla.~ t ný hudobnú jazyk .\ymfonrckej častr balet u je 
moderný, vyuúva •1ové kompozrcné teclllllk'll• ule r·;rill 
s dtú azom na emocronálnu a etrcktt .\tra11lw fr,rrll1y 
Autor vy t vára syntézu jednotlwýclt §týlov, rrevalw rm 
$/avrt ostr é dcsonancre vedia ja.~nyclt stizvukov - cr t o 
vždy v sluzbách mvšlre11ky. Lrbret o balet u pocltad:a 
:: jari roku 1973, zo spolupráce s Vladinurom Vasutom 
Balet v:mkol veľ mr rýclllo - za me kol ko rne.~icrcor·; 
my~·trenka bola Odstrčllovr vel mt blízka. V celom d ert 
je to'k·o večnúch lud.~k·ých princrpo v a Yil11ý emocru11rl 
1111 náboj! Elektromcké časti boli spraco~·cmé v Stu·lru 
elekt ronickej ltudby Cs. rozhla.m v Pl zlll a l10tové dreln 
bolo zadané do Slifaie Ceskélto a Sloven.~l.:elto lwdob 
11éllo fondu k 30 t•firočiu SNP Balet poclllt :vla.H•rou 
Ce(lOtl. 

Námetom Ilie je popis deja okolo Slovenske/to nan,ct 
11iho pov.~tal1ia, ale hlboká paralela m111ulo.Ht s pritom 
tiO.~(ou. Minulost reprezentuje Jánošrk, n~o pn.~lat•a lu 
dovélto odboja proll ndsrliu. Jánusrk .~a 'IIJ}alllt}e v Hrí 
čových momentoch depresie, aby dodal ~vojím prí~-la 

dom odvahu do ďalireho boja. Vy.~tupu/e : plame•la • 
odtiaf je aj mbov baletu. 

l nsceiUitormi Ptame1la stí choreoyraf :cl.>l. rrtnclec Jm 

'Jémeček, drngent Mrroslav Ho1lka, vý t varnict Vo}lcch 
~tolfa a Aloi• V obej da. V hlavnuch atohácll altemu (rí 

Scima z or.-ml~rv Orl.~trčllol'hO baletu Plameň. 
Snlmk11· R. Sedláčeli 


