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lfedakcia Hudobný iivot uspol'i.adala diskusiu o aktuál·
nych pr oblémoch slovenskej tvorby, kritiky a organizácie hu·
daltntího !ivota. " Účastníkmi "besedy boli: zas!. umelec Zdenko
Mikula, vedúci tajomník ZSS, dr. Ladislav Mokrý, CSc., rif!di·
tei ·sr,:, dr. Zdenko Nováček, CSc., šéfredaktor Hž a dr. Te·
rézia Urslnyová, r edaktorka Hudobného života.
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PROFILUJE NAš HUDOB·

N'i" ZIVOT V POSLEDNÝCH ROKOCH, KTORf: SÚ TYPICKt ZÄKONITOSTI TOHTO KULTÚRNE.
HO· .OKRUHU NASEJ SLOVEN ·
SKEJ SÚČASNOSTI?
L. Mo kr ý:
Zdá sa :ml -nespor né,

že hudba - všetky jej druhy a žánr e
·- sa s tala všeobecne prístupn ým a na celú spo lo čnosť pô·
soblacim kultúrnym a lwllúr otvot"ll íim faktorom. Keby sme
iS li llÍbši!l,' možnO""by sme zistili:: že z.o všetk~ch druh9v umenia pôs obi najvšestrannejšie.
ľl'eba vš ak hned dodať, že til"
to "explózia" hudby pl"iamo s Ó·
visi s rozšírením masových I<omúnikačnýoh pros triedkov · rozhlasu, gramofónovej platne
a televízie [toto poradie neuvádzam náhodne, ale podl'a m iery
ciôležltosti]. Slovens kú 11udob·
n(t kultúru - ako zlo žit~ kom·
plex - teda dn es tvoria rôzne
prvky pr ofes ionálnElho i an1a:
t tírskeho pestovania hudby a
Jej šírenia.
Z. Mi ku la:
Chcel by som povedať niekoľl{o slov l\ pr:oblemé!tike toho, čo nazývame " amatér ske".
Dnes vari niet fabriky, kde by
nebol vytvoreny a j um elecký
amatérsky súbor, k torý sa skladá z pracujúcich . Títo májú
svoj sta bilný okr uh fanúšikov,
ktorí pravidelne s ledujú icli
prácu a s n adšen ím kvitujú kaiídý úspech "svo jho" t elesa. Myslím sl, že na tomto úseku by
sa dalo veľa spraviť pu stránk e kvalituttvnej. Máme nedostatok vedúcich kádrov ZUČ, a tak
niekedy je amatérska č innost
viac-m enej spontánna a ieJ výsledk y n edos ahu jú istú úrov eň.
Potom ie tu . problém, o ktorom hovoril uz s údru h Mokrý.
Gramofónová explózia a h udba
~írená

ma sovoko m unikač n ým i
pros tried kami rozhlasom ~
televízio u. Sn áď je uií vhoclna

doba na to, . aby sa mohli ľO :t
vlja ( k luby pr i.ateiov gramofónovej platne. l odborná tlač by
mohl a v enovať .rôzne č länl<V na
u smernenie
týchto . priateľov
l>valitnej r epr odukovanej hudby. Dnes je na trhu vera p .l ät ·
ní s melódiami. m ajs trov, s veľ ·
ml známymi populárnym! s klad bami, ktoré us pokojujú nárokv
bežného konzumenta, hoci tieto di elka sú iba ak~ msl vstu·
pom do oblastí · vážn e j hudby.
B·olo hy potrebné t eda vycho·
vávať" začínajúcich dis ko.filov k
trva lvm. veľkým hodnotám. Roz.
hlas servíru je obrovsl{é množ
stvo hudby, ži..a!, v na jpoč úVil
neišom č asEl je to .väč šinou zá
bavn~ iíán er. Populárn a hudtw
-sa dos táva aj na okruhy, kde
sa 11ôvoclne pocrtalo iba s tzv
v ážnotr hudbou. Napriek vyšš ie
"POVedanému sa · ml preds a len

zdá, že sa dostávame clo spriiVne jšich p roporcil a je n ádej, že
univerzálnejšich
posluc há čov
bude zo dfta na deň viac.
Z. No v á č ek:
l"la lšlm sympatickým momen .
toJ]l je, že hudba prenik á z
mestsk ých centier na vidiek. Je
väčší dopyt po gramo[óoovej
platni , knihe o hudbe. Nielen
v Bratls la"ve, a le aj v ok'resn ých mestách. ' Isté ukazovate le
dokazu jú. že n ie je to náhod ·
ný, i} l~ -zál{(mM ·zjav: .E.'rehlbuje sa vzdel&nosť soclali.s ticl<é·
ho človeka ;· or·gantzovane sa
manipuluje so štátnymi pros-.
tt·iedka mi. pr ičom sa vysoké
kvóty vrmuiú 1111 rozvoi kulll!·
ry. Myslím, že tent o pozitívny
t1·end b11cle mať stále sa prehlbujúcu úrovefi. Ak'· by s om mHl
teda zhrnúť to, čo t u bolo po.
vedané, môžeme súhl a siť. že sa
nápadne zvyšuje f tmkcia mas ·
médif, gramof.ónových p la tn!.
stúpa záujem o umeleckú bud bu, hoci sa reš pektu jú aj in é
oblasti. tvorby, je stá ly trend
prehlbovania funkc ie umenia v
s poločnos ti a v živote jednotlivcov.

J,. Mokrý:
.
Zd á sa mi . že v dnešnej dobe
s a začínajú na p lno pr ejavovať
ak nie v ~sledky, tak v každom
pr ípade predpoklady k tomu,
aby sa ďal š! r ozvoj hudobne!
kultúry ovel a užšie spojil . s
premenou spoločenskóll o v edomia a mor álno-politického p r omu n ášho človekn . Ak totiž p ozoru jeme vývoj našej hudobnej
kultúry s odstupom troch des aťročí. môžeme konšta tova ť. iíe
to nové. š pecifické v obla sti hudobne; tvorby sa muselo kombinova ť s budovanhn f oriem hu.
dobného života, ktoré za lepš fch spolo če ns kých podmieno!<
sa m al! v y tvor i ť sn áď ešte v
podm ienkach m eštiacke! s po ločnosti. Dlho sme ešte napli"íali v pod state· isté id eály konr.a 19. a zač ia tku 20. storo čill.
Myslím. h1 na profesionálnu
sie ť inšt!trícií, k torei budovanie
nie je špecifl cl,ým poslaním
náš ho zriad enia. A Ir. mv sm e
ich muse li v yt v árať a ž v soc ialistickej s polo čno sti. Dnes je do:
ba, kedy n"épôjde o tendencin
extenzívneho r ozšir ovania tých to inš titúcií, a le skôr tntenz!vneho. to znamená. aby sme tie·
to for my hudobnej kultúry s táie
viac or ientovali na for movanie
socialistického podielu na živo·
te č loveka , na nové u tváranie
ideálov a vedom ia, ktoré bv
mali byť iné, a ko u ludí v ka·
pitalisticlmm systéme·. Aby tu
nevznikol dojem, že rozdiel m edzi socialis tickým· a k.apitalis.
tickým sys témom tvoPby a odo·
vzdáv ania 'hodnôt f(i iba v ~ tát
nej dotácii· našich "knlt11rnyc b
zariade!li;- alfl a j v tom; •ko

J. V. Myslbek: Lum1r a

piese11

kttltúrne hodnoty pôsobia a fot;·
mujú myslenie Nove.k.a . Z toh·
to hľadiska , j!'J v.elmi dôležit<í
pripomienka s. Mikulu o: n e z<~
stupitelnej úlohe ZUC: Dnes
mtJ.s!me ľ udovú . tvorivosť , do
rstej miery· rehabililiovať. Koncom 40. a 50. rokov sme v tej to oblasti mozno· niektoré voci
- v dobrom úmysle - ziJnna ·
lizovali. Ukazu je sa, že Wto
velká oblast ie schopná za ltti·
v izovať široký ok ruh ľud!. No
potlm!onkou je, že m usí byť ve.
dená tak, aby s lúžila novej spo.
lo čnos ti.
T.

Urs~nyovä :

Nadv iažem na myšllenku nu tnosti. u vedo mi ť si zmenu spoloče u s ké ho vedomia v nových
podmienkach. Ve ľ kú ú lohu pr1
for mov-a ní tej to kategór ie mil
lwdobná publicistika a k r itika .
Pova 2ujem ·ju za jeden z naj·
vážne jších mostí.k ov, ktorými Sil
clá ovplyvniť a v i esť širok(! ver ej n os ť. Keď sa pozrieme na
nply nulé l'Oky, ltonšta tujem e,
že sa zapojilo do oblasti pro·
pagácle a hodnotenia tvorby veľa nových mien, Iuclí schopných
a erudovaných. Teda skepticlz·
mus tu nie je na mieste. Myslím, že ani jedno obdobie v
h istórii mlad e j slovenskej llucl bv nemalo tor .k o kr itikov a predsa nestačia ! S po loče ns ké
potreby sú oveľa v äčš ie, čo nesporne vplýva i na to, že mia·
dí ľud ia, ktorí by mali prehlbovať s voj pohľad na prinášané
hodnoty, sa rozptyľujú mnohými záväzk ami - nevediac morá lne od olať mnoh~m požiadav ·
kám 1 ponukám, nemajú mož·
no:o~f a čas špeciEJ.l!zovať sa n a
:stý okruh záujmov a činnos ti,
nehovoriac o tom, že niekedy
vydávajú plody nie celkom zrelé. Aspoň v základoch by bo·
lo dobré, keby hudobno-vedné
štúd-ium da lo poslucháčom a i
orlentltciu v novinárskych žan
roch, čím by s a rozšírili pozna ·
nia o možnostiach a rôznych
formách .propagltcie i ' hodnote·
ni'a hudobnej kultúry. TalWJ
každý h:fadá na vlastnú päsť
- • tftn; ktorf ne!M podobnú

vnútornú · potrebu, tvorí jedell
~áner takmer . ce lý život. I Hu
dobn~ život · má ešte šir oké
možnosti na rozšírenie novinár·
skych foriem a druhov. chýba·
jú reportáže. fejtó ny. v ~sti žn ŕ
glosy, črty, eseje, riporty ..
Oby ča jn e Sil celá hudobná pub·
llcistika zužuj e n a reccnzova ·
nie a analýzu. Inou vecou jr~.
;~a (~lán ky, ktoré č fta me ra píše·
mc }. sú čast o dobré po odbor
ne j stránke, ale nenac hádzame
v n ich vedomie s úvi slosti, väz.
hu n a s po l očnosť, v ktore j l'.i
jeme. Dobrú an al ýzu môže n ap !sať kvalitný abso lvent lll1dob·
no-t eoretického štúdia -- .ale
mnt E!r iá l. ktot·ý IJy zauj al i osobnou v ý poveďou, angažovanos·
ťo u, už spomínaným vedomím
s úvislosti s o všetl{ým spoloč e n
~ k ým dianím okolo nás k
tomu treba, a hy ho pí~a l autor
nežl"iúci vo vzduchoprázdne, vo
svo jH j úzkej ohran i č H no s tl. a le
č l ovek
k tor·ý a k tfvnf! s touto
spoloč;10sťou žije. sledu je jei
vývoj. rozvoj a p otrebu.

z.

No v á č ek:
charak terizuje hodnot u
p r áce v e ľ ký ch osobnos ti ll udoh nej kritiky z minulos ti l sú·
časnosti? Každá takáto os obno sť mala s chopno s ť rozo z nať.
kde je sk ladba remeselne spra ven á dobre - a kcle u ž ide o
mä istr ovs tv-o. Tle lo veci sa dtijú ťa žko n a u čiť . tu musí ma ť
kritik istý talent a obr ovsk é
zázemie skúseností z po č.ú va 
nia., z porovnávania hodnôt. Dá vam si ča sto otázku. či by kriti ·
ci nemal! viac sled ov ať jednot·
liv~ ch
t vorcov. hodnotiť to
osobité. čo vnáša jú clo hudob·
n ej kultúry, čím prevyšu jú svojich kolegov. a lebo s a od iiš u·
lú od nich. Kritika by ma la hO·
voriť o tom. n a koľko sme po·
~ kytli dosta to čn~ priestor
pre
talent, !HIJo r ozvoj a h od not e ·
nie. Táto š pr.cifikácia jed incov
m l akosi chýbä ·v množstve kri
tik .. . Velmi casto sa teraz clis
kutuje otázka h ypertrofie fo
riem ni ektor~ch slovens kých
skla die b. Tento problém je na - •
[ Pokračovanie n a 8. , s t.r. )
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Dňa 17. januára zasadal v
Bt•atislave OV ZSS, aby jednak
vyhodnotil zväzové práce v mi·
nulom roku , jednak posúdil
koncepciu zjazdového referátu
a cellwvé pripravy na V. ziazd
ZSS. Clenovia ÚV pozítívne hod ·
notili dontinanlné akcie Zväzu,
hovorili o viacerýclt významných skladbách a vcelku kon š tatovali, že m inulý rok oboha·
ti! takmer všetky žáme a ob·
Jasti s lovenskej hudobnej tvor.
by.
Hlavn á pozornosť sa upriami ·
la na z jazdový re-f erát , celkovú
jeho koncepciu, jednotlivé ka·
pitoly i záve reč n é uzneseni a.
ÚV sa nazdáva, že metodil<a
prípravy re [erátu, dom inanty
referátu i celkové vyústenie vy·
chádznjú zo správnych pozícii,
l.a kže možno túto k oncepciu re·
(eratu prija-ť a odporúčať pre·
zjazd. Jednotlivé pripomienky
/!Jenov OV budú elite zakompo·
nované do poslednej verzie
zjazdového r e[erátu. Pri tej pri··
ležitosti sa zvlášť š iroko h ovori lo o našej populárnej hudbe, pdnose niektorých skladateľov. i o tom, čo podnikol ZSS,
aby získal d'alších mladých
skladateľov
tejto oblasti do
svojej pozornosti, prípad ne svojich radov. Niektoré príspevky
sa dotkli i súčasnej situácie v
hudobnej výchove na školáoh
a navrhli, aby k tejto proble·
matike o dzneli na zjazde osu·
bitné príspevky. Závažn e sa hovorilo i k prúci orgánov ZSS,
k sekci ám a komisiám a posudzovala sa n ajmä účelnosť i
ítčinnosť
jednotlivých zložiek
zväzovej práce.
ÚV ZSS vennval značnú po wrnosť preradtmiu
viacerých
kandid átov za člen ov a p rija·
liu nových ka ndidátov a na zá·
kla de odpol'účania predsedníctva vyslovil súhlos s viacerými
>;kladatelmi. koncertnými umel.
r:nmí a muzikológmi. Na záver
:r.asa<htutia prednieso l sítdru h
r:. š tassel obsiahlu situačnú
správu o populárne j hudbe, ktol"á
vyvo la la širšiu disk u siu.
Osobitne sa hovorilo o kádro ·
vej situácii v tejto oblasti, kl"itériách na kvalitu o o práci
s mladými antormi. V závere
s vojho zasadnutia prejednával.i
sa niP.ktoré otázky celoštátneho
charakteru a prijalo sa viac
konkrétnych opatreni. V disku·
sii vystúpili členovia a kandí ·
dáti ÚV ZSS L. Čížek. L. Mok·
t•ý, V. Horák, A. Očenáš, E. Š i·
mú nek, A. Kovái'ová, A. Meli··
cher, Z. Mikula. Zasadnutie via·
dol úradujúci 1•ndpreclseda ZSS
- RZdenko Nová č ek
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PREOZJAZDOVA

BESEDA so

~ údrubom Jozef om Kolom, ria diteľom S)Jrávy ummria Minis-

terstva kultúry SSR hola •liia
januára t. r. v bratis lav ·
skom Dome novinárov. Súdt•tllt
Kot 11 urvej časti svoje·; t•ozsir;hlei informácie bilancova l prá·
eu umeleckých zväzov na Slo ·
vensku od roku 1972. Jeho de ·
tailn á informácia priniesla aj
konkré tne čfs l a o vzraste čle n 
skej základne v jednotlivýd1
;r,väzoch. Pre hudobnú ohlasl je
"l.aujímavé ko n ~tato vanie, že v
roku 1972 mal ZSS - 192 č l e·
nov a v r. 1976 - 238 č.len t•v .
Neuspbkojnjúci fe však velw·
vý priemer č l e n stva, preto hurle potrebné umelecké or~ani 
·r.ácie - vrátane ZSS oml adiť.
Pozitív ne bola hodnotená čin·
nosť komisií pre prácu s mladými umelcami pri všetkýc h
umel er.kých zväzoch.
Zväz slovenských s kladate·
rov bude ma-t zjazd v druhej
polov,ici marca t . .r.
·R"
25.

ŠI{OJ,A A HUDBA
Koho a ako vycl1ovávajú ĽšU?
0 II. SEMI NÁ R KLAVJKI S·
TOV - Zvyšovanie úrovne kon·
zervatôrif ie záv islé aj od zv ýšeniu úrovne nllstrojove j lHY
r:šu. v rllmci zilväzlw sa zr o<J ll
p ro jekt p rieskumu r:šu v lllpados lovenskom l\ raji. V kla ví rne! Ju·e je už u lwnčeuá pl'vá etapa prieskumu, ktorá sa
~ú st r edi la na menšie ško ly, kde
vyu č u j e
prekvapu júco vysoký
p očet nekvalHlkovanýcll učJt fl
ľov 73 z ce lkového počt u
113. Na zákla de do te raz ziskaných výsledlwv z terén u zvola lo Konze r vatórJUm v Brat is lav e Il. seminár klavfrneho odb oru s uč ite ľm i ĽS U Západoslove nsl\é ho kraja r8. Xlf. m . r.)
Seminár otvor ila ved úca kl l:lvírnelio oddelenia prof. Eva
Pappnvá, k tora hovorila s úč as 
n e na tém n Spolupi·aca a nád väznosť ESU s Jmnze r va tOriami
- najm ä vzhľa d om na p erspek tívnych i iakov. Prof. )Ul'aj Ma š inda pripraviJ. referát o v8eo becných pedagogických, h udobn ých a technických zásaclách, a p li kova teľných na rózl'llil s tupne vys pelosti žiakov.
Dr. Ro111 a n Rychlo sa zao ber al
-prob le matikou ťl'á z ovani a a pcdalizácie v inš truk tívnej lilfl ratúre. V pos lednýc h L'Oko.::h
p r ichádzajú nové smery v metodike k lavírnej hry a pr e to by
ma lo hy ť pravid lom, zo t re lla
PI'ijf mať iha tflké podnety, k toré b udú pre nás prínos om. Pn:saclz uje su najmä pozit~dav lw,
a by pedagogický proces bol
tvorivý, bez dril u a ~abl ó novi 
tosli. Treba z ncl10 vylúčiť vsu tk y r ušivé momen ty, ktQI'é pot lá č ajú pri r odzenú lmd obn o s ť o
ubiífi jú fant áziu d ieť a ťa . l'; Jpravujú sa nové osnovy klavl r nej hry rov nako na ĽŠ U,
ako na k onzel'va tól'lách. (kd)
O Z PRILEŽiTOSTI DECf:N l/\
Kruhu pt· iate ľ ov ume nia bola v
l'i f::šť anoch rdi'! a 23. Xl. 197li l
ma Já slá vnosť, na ktore j p rehovo i' i l l'iadil e ľ Kullúrne ho a
s po loč e n s k é ho
s t1·edisk a , neúnavný u i·ganizáto l' pieštansi(ého konce rtného života a jeden z h lavných in iciátor ov za loženia I<r uhu priateľov umon ia , An ton Pa sl!rik. Vo s vojom
prejave
pr(pomenu l úspesnu
cestu Kruhu priatelov umen ia
od otvára cieho lwnce r tu rd i1a
18. XI. 1966), venovaného i.< o merne j tvorbe A. Moyzesa, al
po s úč a snosť. Po d čiarkol zás lu hy
oboch
s poluza kla d ate ľo v
l<ruhn pl'iateľov umen ia -Kultín·neho a s polo čen ~ ké h o s tred is ka a Z RPŠ pri Ľudovej š ko·
Je umenia.
Bilancia d otera jšej c innos li
Kruh u pl'ialeľov umen ia
je
pl'iaznivá - bezmála 70 koncertov, na k torý ch vys túpili nas i i z a lH'él n ič ní sólis ti a viaceré v ýznamné komor né teles á.
Kruh p r iateľov ume nia ve ml'je
z n ač nú
poz orn os ť i výchove
konce rtné ho p os lu c b áť5a ; tu stt
z úujem s ú st r e ďuj e na jmä n a
m ladú g ene r áciu.
V kon ce t·tJľéj č asti ve čera
vystúp il s ovie tsl(y huslis ta Vlad imi r Mnli nin za k laví rne h o
spr ievodu Vita il ja Docen ka . Mulinina u ž poz n á me ako v ym ka júceho inter pre ta - a j z ieIJO ú č ink ovania na P i eš ť a nsk om
fes tiva le. So zvláštnym pôzitk om a s hlbokým poc hope ním
h r~ diela s klaclute ľ ov 20. storoč i a . Na t om to koncerte im vyh radi.l celú dr uhú polovic u prog ra mu a u viedol d iela Ravela
[ Son á ta pre h usle a klav!r
G du r }, Stravin ské h o [Divertim e nto l a n ovinku T. Smir novovei - š e s ť skfc. Zv láštnu pozo rnos ť s! zasl uhuje jeho jemný zmysel pre s arl(azmus a par ód iu, k torými oko re ňu j e p t·edv ádzané s kladby. ( S ta čí poul\áz ať napríklad na s kvelé Blues
z Ra ve love j Sonáty.) Pt•otipólom záujmu d tvorbu 20. ~to
ročl a je jeho vzťa h k dielu
}. S. Bacha. V n aro čne j Par tite
d mol myš lienkovo zjednotil
je rl notlivé kontrastujúce ča s ti
do impozant ného celku, k torý
vyg r adoval do závere č ne j Ciaccony.
KORNEL DUFFEK
Q

NOVe KNIHY O HUDBE

z Ciech a Moravy: Výberový
katalOg u kon če nej t vorby čes
kých s k la da te rov XX. s toro č!F! ,
:;p r a covaný k olekUvom a u torov
p od veden!m K. Relne r a , vydalo na k l a dateľ stvo Panton. Sú
t u p rehľ a dne us por iadané úda je o hlavných dielach 42 čes
k ých sk l ada t e ľ ov XX. storo č i a
(do r. 1973 ). SprievOdca p o a r -

cluve Zde nl1a Nejed léh o - v
ln1 ižlw dostAva v e r ejno:;ť do ru ·
ky úplný pre h ľad p í~o m nd w
ccllwzu tohto vocl cH . Sú tu za ·
cl1ytoné p ozos talos ti a j dalslch
čle no v r od iny a mn oho ďa l ~i~:·
ho maleriélu, ktorý Z. Ne jed lý
zhroma ždil k svo je j práci, re~ r. .
ho li k tornuto collm cloclnlučn o
IH' i čl e nen é . Z hladisl1a hudoiJne j hi stór ie je clô l€Jžil<í pozo:-t a losť E. Axmana, J. BartoSu, B.
Benon ih o, K. Bm·iana, Z. Fibicha , V. Helferta, O. Hoslinskóhn, E. I<r ásnohor skej, R. Nejedlého, V. Nej ecl léllo, M. O ču d
Uka, O. Zlcha a ďalši eh. Monografia Bohum1ra Stedro i1a -Leoš J aná č ek - vyšla v nnldi:l ·
date ľslvu Pan ton. Sti stredením
a uto rove i pozo r 1~0sti na r a nn~
obrl oilie ) H ná č k o vho života a
tvoi·hy, kecly sa za ťa~l\ ýc h , pr e
sk l;J d Ftl eľovo ur.nanie n e pt• iaznlvých
podm ie nok vytvar ali
predpolda dy pre vznik jella vl.' clwlných diel, vznik á p la sttcl<: ý
obraz neohr ozené ho pr iolmpul.ka, ktorý svojím charak te rom
mô že b y ť vzorom nie le n hudobníkom. Uvedenie menej znám yc h ok olnosti a súvis lostí ifl
r.enn ým prin osom k dokonalej š iemu obra z u tohoto nwj s tt·a
h udby.
(ms)

O PREDZ)AZDOVÁ AKTlVITI\
sa pre javi a j u spot·ia danim
prehliadky novej ~ lovens !( e j h udo bn e j tvor by, kto rél bude v
cHioc!l 7.- 12. február a t. r. Por la da tef mi l:ill ZvAz s love ns kýc ll
sld adi J i e ľ o v ''' MDI<O v Bra tis la ve. Po m i n t !I OI'Očnej pr eh lia dke je to u7. d r uhý r oč·
nik IJilanr; lc výs ledlw v n aš ich
s kla da leiov. Na dev iatic h k on cer toc ll odznejú diela posledného t vor ivéh o obdobia, pri čo m
jede n koncert bude venova JJÝ
populá r ne j hudbe, prvý r a z !JUde za1·adený na prehliadk u a j
koncert inš trukt!vne l h ud bv, s
k torý m b ud e sú vi s ieť a j semlnál' o tomto dr uh u tvorby a
novinl(ou ·je i konce rt z dyc h ove j hudby. Do Týžd1ia nove j
s lovens ke j hudobnej tvorby su
zapá iu a j opera SND. a to
pi·edsta veninm i
Cikke r ovho
Vzkrieseniu , Frešovou ope t; ou
Ma r tin a s lnko a Ur bancovou
operou Pani ú svitu. · V priesto•
r oc h SH F budú tri t l ačov é besedy, venované probl ema tl lH~ a
hodn oteniu odzn elý ch die l, Fika
a j stretnutiam s prítomnými autonni. N.a prvo m konce rte 7. ll. u vedi e SF pod taktov lmu Tibora Fresu die la D.
Kardoša, M. Kor lnka, ]. Kowa lské ho a A. Moyzesa. V koncertnej sieni Konze r va tól'la na To ls téh o u lici !JUrte v uto t'ok il. Il. s e m! néÍr prn p edagógov
ĽšU (o 13,30 hod. ) a o 14,30
hor!. - kon r.er l z in š tr uk Uvn oj
lvo J•by , n a k torom ZFIZn ej (J cli r~ 
lrt P. n a r tnvi r.<I, P. Bokesn, T.
Jlirner a, M. Kor·Inkn, J. K owc~ 1slu iho, M. Nová ka, A. O f.e n ll ~ a.
). P o!i p í~ il it , A Zemanovs l<é iJI"J
a J. Zim nH1t'fl. Pr vý li:omoruý
konce r t bude v ten istý C:oii
v ečer s diela mi L. Burlasa ,
J. Cikkera, I. Hrušovsk ého, D.
Ma r tin č eka, J. Meie l'a, J. P.odpl'oc ké h o a B. Ur ba nca. Ku ltúr ny clmn Ve r no sť Chemickýc ll
závod ov jura ja Dimit rova bnd e
8. IL v e čer hos H ť Dych ovú h udbu BnttislEivsk e j pos<iclky, só list ov a zbor, kto rí vystúpia na
I. v eč ere p opulárn ej hudby.
Štá tny komor n ý or c hester zo
Ziliny pr edved ie v Hud obnej
~ le ni Bra lisla vs](é llO !nadu f8.
fe b r uá ru o 19,30 h od . ) s k la dby
T. F reš u, R. Macuclz!I''lsk é ho, T.
Salvu a I . Zeljenku. Dr u h ý komomý kon cert bu de 10. II. o
19,30 hor!. v Z t•kadl ovej sieni
Pr imaci<il neho pa láca. Na pre·
g ra me sú skladby T. Anclriišova na, M. Bázlika, J. Beneša, L.
Holoubl>a, ). Ma lovca a I. Paríka. O deii nesk ôr v o v e černých
hodtnách bude h·e H komorný
konc ert [I<oncertná s ieň Konze rva tória na Tolstého ulici] .
Progra m : P. Bart ovic, V. Bokes ,
I. Dibák, li. Domans ký, S. Hochel, I. Konečný, F. Poul, J.
Sixta. Dr uhý v~ č er populárne j
hudby pr edstav! diela s love nských sklad a teľ ov daného žánru v inter pretácii sólist ov a
TOČR s d!rlg entami M. Brožom
a V. Matušfkom. Konce rt bude
v kultúrnom dome Verno sť.
Týžd oľí uzatvor! op!iť Slove n ská filharmónia, Slovensk ý filh a rmonic ký zbor a SOCR - s
dirig entom d r. Ľud o vftom RajtP.rom a zbor majstr om J. M.
Dobrodinským. Zazne jú sklad ·
by O. Fer e n czyh o, Z. Mikulu, A.
Oč enáša a J. Zimm era.

ll.
čo platí pre hru na nás tro je v ĽSU, plati v
tej istej miere, hoc aj v in ej for me, pre druh é
predmety, napríli:lad pr e hudobnú n<iuku. Aj tu
p;·edpisy nútia učite ľ ov, aby s la bšie schopnost!
žiakov n ielen klasifi kovali a k l.asifikáciu zaznamenával! clo svo jiCll záznamov (čo je nalwniec s právne, mus ia m a ť pr ehlad o schopnostiach a ned osta tkoch žiakov ), ale a by tieto
:r.n úml<y zazname náva l1 aj do žiackych lmižiek
- a to už je h oršia s t r án~a veci. Pri hudobnej
výchove sa die ťa d opúšťa chýb a omylov. Za
to nemá byť tres tané zlou známkou. A p re d ieťa je k aždá známka okrem " jednot ky" - tr estom . je možné vo li ť lepšiu, srdečne j~iu, povedal
l>y som ľ ucl sl,e j š!u f ormu , n ež je iba str oh á
z n!iml;:a. Je napr íklad u r č ite rozdiel, ak mu clo
žlocke j kni žky naplšeme: "stupnice - 4", alebo uk to vyr iešime poznámkou: "zopa.k uf s i
stupnice, douč sa n oty v basovom kiúči" a
p ~.

.

Na p ríkiHclnú n á mie tku, že rodič mu~r b yť
PI' iebežne in f or movaný o p ros pechu die ť aťa,
by s om odpoveda l, že treba už na rodičovske.i
sc hôdzke zálež itosť klasifikácie prediskutovat.
Poveda l by s om rodičom , že budem déti za !ch
dobré výkony odmeňovať jednotkami, ale chyby
a omyly nebudem hneď k la sifi k ovať zlým i
známk a m i, a by som dieťa neznec huli l. Ak butlú rodičia nachádzoť v žiacke j knižl\e málo
jednotiek, a le za to poznámky, že sa má dieťa
dou č iť to, a lebo ono, môžu uM1d i ť, z e nie je
vile tko v po!'laclku, a je po tom a j ich povinnosť ou p l'!sť s a op ý tať d o ško ly, č i n ie k de n ie je
ne jak ý n edostatok . A ak budú v žiac ke j knižke
nn o z a 1 z lé zná mk y, potom to zna mená, že
žitlk je lenivý, ignoruj e v ý u čbu, nehodí sa na
š ko lu a že by bolo lepšie, keby zo š koly vys túpil.
Na nespr ávne chá panom p roh léme k la s ifi k ď
cie ma jú ti Hž pod iel zle postavené, zastualé,
č&sto f orma listické osnovy hudobne j ná uky.
O ~ novy p!'erlpis ujú pre n iektoré roč níky neúrnr. m é 111nožstvo látky. Popri n iek torých nutn ýc h ft u:l.i t o čnýc h vedomostiach žin dn jú sa v niektorých pdpadoch od ž iak ov vedom osti, na k toré a lebo vekove n es ta č ia, a le bo
s ú samo ú čel n é a v podstate pre h udobn ý vyvoj n ie ve ľ mi p otr ebné.
Chcel by s om to konkre tizovať: ak pla tné
os novy predpis u ·jú v 4. ro čníku hudobnej náu 1\ y, že m á byť žia k zozn á mený so základmi
f unk čného harmonicl( ého systému, 1', S, D, pot om musi ma ť u č iteľ č a s, aby so žia k mi Ja tku
n ie len prebr a l, a le s n imi a i p r ecv ič i l, nechn l
ich l11·a ť fu nkčné vzťahy n a nástro ji, n ec hal
ich skOšať improvizovať l'ahký ha rmonický
s pric; vocl a ma l m ožno s ť s nimi na tomto pro bléme pra covať počus celého r oku. (Pozn. Te nto
výcv ik - skôr h 1·a - sa ovšem ani nedá klasifik ovať niekomu to pôjde a inému n ie.)
Pok!a r spomenuté m'ožnos ti nie sú, nemá vobe c zmyse l túto látku vyučo vať.
Ak tie ist é os novy v tom is tom r očn lku predpis ujú znalos ť in ton ácie intervalov po ma lú
sextu [čo je, mtmocllOdom, akoby vytrhnuté
z kontextu zá konitého in tonačn é ho výcviku a
pt·e žiakov na t omto st upni celkom z b y točn é ),
m usí m at učíte ! dos tatok č as ového priestor u
d e ti k te jto znalosti prirod<.enou cestou cloV les ť. Ak po tom dale j tieto osnovy pred p isu jú
p1·e te n istý r oč n ! k zn alo s ť dyc hových nás tro·
lov, JJOlom n e s ta č í len v ymenovať tieto n ástro-

je, !ch vlastnosti, al e - ak to má ma ť nejaký
zmysel - m us! mať učitei m ožnosť a dos tatok
čas u deťom n ástroje predviesť a t o prehJ.• ávanhn z gram ofónovej platne, a lebo živou ukáž·
kou nástro ja a jeho hracích m ožnos ti a schop.
nostL Vyučo va cí ča s , pravda, asi n edovolí viac;
a k o nadiktovať deťo m do zošitov niečo o každ om nástroji - a potom sa to vyskúša. (Hoci
by bolo ove ľa užit oč n e jši e po výklade preh ráva ť žiakom uká %:ky sklad ieb a dáv.ať im hádať;
]{to r ý nástroj to-ktoré mies lo hral. 1
Tak ýto spôsob práce s a ovšem n edá klasi.fiI(Qvat tradičný m "ši(Qlským" spôsobom: ,.Vieš
- jednotka, nevieš - pHťka" l
Pr! svojom povolaní uč iter a konzervatória
som mal nejednu pl'ťle žltosť s le dovať spôsoby
v~učby hudobnej ná uky na n ieKtorých našiclt
ĽS U. Pri rozmanitých prieskumoch, ale bo pri
iných prlležitostiach som videl v šeličo. Videl
som žiačk u r ieš!f generťi.l basový harmon1eký
príklad, ktorý by nevyriešil nik na svete taký bol " m údry" (a zle pos tave n ý). Počul
som , ako !Jola d v anásťroč n é dieťa skúšané z
tónového rozsahu lesného rohu. Nidel som na
rôznyc h š kolách vypracované systémy s kúša·
nia otázok a odpovedi, k toré sa deti u či li naspamil.ť a bo li to vedomosti. na akejsi pseuclo·l{ onzervatori álneJ úrovni. No videl som málo pes tova ť hudbu, málo take j práce, ktorá
deťom hudbu približuje, ktorá u čí poroz umieť
hudbe, milovať hudbu.
Pri t e j príležitosti by som s a chcel dot knúť
ešte jednej veci, s ktorou naprosto n emôžem
súhl a s iť. Sú to každoro č né závereč n é komisionáln e skúšky z hudobnej n áuky na niektorých
Ľ SU. Dieťa, k tor é m á byť celý r ok č a sto a
s ús tavne skúš ané a k la sifikované, je eš te n a
lm n ci roku podroben é komisionálne j skúšk e z
celej látky! Mám ta k troc hu doje m, že tietn
s kfišky nie s (L ani tak p revierkou vedomo~tí
žiakov, ako skôr toho, ako učí súdruh učiter.
Čo teda s klasifikáciou na ĽŠU?
Poznám iba jeden ideálny s pôsob hodnotenia,
Vyzerá asi tokio:
" Váženi rodiči a: Vaš o dieťa - je vefmi na•
dané a má hud bu rodo, ak vytr vá, m ohlo by
s a jej raz ;venovať aj profes ionálne" .
,.- je nadané, m á lmd bu r ado, bude z neho
asi dob t·ý hudobn!k - amatér , ktorý s i bud é
hrať p re svoje potešenie" .
,.- nie ie velmi nadané, a le má hud bu raclo. Vydržte to vy - aj my, nepoknzme tento
záuj em , bude z n e ho asi dob r ý pos luc h áč, ktorý bude ma t ra do s ť z počúvania hudby".
.. j e nada né, ale nemá o hudbu záujem.
P oč káme eš te n ejaký ča s , č i su to nezme ní, potom bude lepšie, ked pres tane clo š koly cho diť" . .
.. - n ie je dané a nem á ani o hudbu záujem. je šl\od a ča s u, a by se m chodilo, nech
s a I'Hdše j venu je nie č omu, k čo mu m á lepš ie
dis pozlcie".
Viem, že k tomuto naie hudobné š kolstvo ·e itli
nedospelo - a hneď tal< asi nedospeje. Budú
teda zat ia ľ n ut né urClté komprom isy. Nie k toré
z nic h už som na zn ač il v prie be hu tejto úvahy.
No až k to mu r.az dôjde, bude to dokladom, že
všetci pracovníci, l<torí majú čo do činenia s
ll uclo bnou výchovou mlticleže na viwtkýcll stupi iOCll [od u čiteľa, a ž p o inš pektorov a metodik ov ), poclloplli sp rá vne poslanie Ľ šU: viesť
mládež k pochopeniu h udby, k láske k hudbe a
k umeniu, uaučiť iu chápať h u dobné umenie
tak, aby p omá halo formovať plnohodnotných
ludí socialistickej spoločn o sti.
P. ZIKA

so

z množstva ro zhlasove; Tzud ·
by r ózny ch druhov m oh ol si pos lucháč vybr ať vhodný program
v decembri , na;mii cez Vianoce.
Rozhlasová hudobná redakci a
ponúkala programy fubiletné,
spomienk ovl!, h ist orické at ď.
Slávnostným koncertom n a zaver Mesiaca českosl o v ensk o-so
vietskeho priat eľstva sa uzavr el
tiež fu bilefný cylclus ko ncertov

k !íO. výroč iu Symfonickélw orchestra Cs. r ozhlasu n a stan ici
Vltava. Odzneli tu diela D. šosta lco v iča [ XI. sy mfóni a}, L. Ja·
nácka (ľaras Buľba } a B. Smetcmu (Česlcá pise 1~}. Rozhlasový
orchest er,
ved ený národný m
umelcom
Tar.
Krombholcom,
preukázal - t er az i v predchádzajúcom obdobl za 50 rokov
svoJho r astu
umeleclcl! úspe-

Po d lhšeí prestdvke , spósoben et ch orobou, prifal ndrodný umel e,·
prof . Eugen Suchoň pozvanie čs. r ozhlasu v Bratislave a svojím
obsahovo zau;zmauým ukladom sa zapofll d o besedy nazvane; Ces
t y za hud bou. Reltici a - vys iel aná 25. ;anuára t . r . - bola veno·
uaná práci ri aditeľa bratislavsk~ho Kon zervatól'ia dr. Zd enka N o·
vd.čka, CSc. Ďa lšťm hosťom relácie, ktor tJ. redakčne prtprauu1e
Btela Čárska, bol zasl. umel ec - básnik Július L enko { druhý zla.
va j.
Snfml, a: E. Remp

chy a
zodpovednou hrdosťou
ustupuj e· d o ďaWch r olcou suojej umel eck o-uýcl!OJm et práce.
Na ttJito st an i !Ji zasuätene uvdd zal (k 100. vý ro čiu nar oden i a
sl áunelzo spanielske/10 viol onču lislu P. Casal sa} jeho repro·
dukciu BacllOV!íCh suít zaslúU·
l !i umel ec M. Sádlo. Mimor iad·
nym zá!tltkom bola Casalsova
i nterpretácia Dvor ákovho ulolonuelovéllo k oncer tu h mol na
stani ci Praha podl a d okumen·
ttírnej sn1.m ky z r . 1937 za spol upNíce česke; f ilhar mónie ( dirigen t G. Szell - 25. 12, 1976 j.
Jasný, prieb oj ný tón, kri §táľovo
čist!}, nafmél 1J závere druhef
čast i
koncertu, d ram atickost
podani a vyznačovali t ohto po·
lcrok ového umelca. Podobn.1í m
spôsobom so sprievodný m
slouom - vystúpil v!}bornrJ M.
Munclinger, k tor ý uviedol stíborn~ predvedeni e Musorgského
pies1'íov ého od kazu so zdver.eč
ný m Salapinovým spevom. V
Hud obnom matiné, ktoré vysiel ala Bratisl ava v polovici decembra, zaznelo Sest skladieb
pre sláčikový orchester od nar odnl!ho umelca Eugena Suchoiía. Atonálnou melodikou, čl
l epšte - povedanl! melodickou
d i sonanciou možno nazvat
invenciu nového Sucllm1a, spejtíceho k väčšej r y tmi ckosti vtJ·
l'azu, k nouý m harmontck!í m
11é1zbám a k §t astnému úslltu
po pôvodnosti. Vysoký stupeti
zohratosti preukázal slťlčik ov rJ
súbor saCR pod taktovkou 8.
ReZuchu. V reldcll Prix musical
de Radio Brno sa Brno pochválilo dial6pom s estón skym skla1ateľo m V. Tor miso m a teho
~kl adba mt,

kt or~! čer pa;tí

rl ove1 hudby
lttari zmu.

a

z

ho juftí proti

ru.

mt-

BOHUMlR šTtDRO&

- veď vyrastoT n(l derline a stálP
sa do ne; vracia. l .áska k rodné
mu sala z každ~ho Jelzo slova, 7
ka?.de J noty.

Prebrázdill sme spoloi:J!C' cesttr
necesty, mo!:no povedať po celom
Slovensku, v krajine mnohotuárnet
s mnozswom osobitostí. A on vPdel 1Jždy preniknúť až na drei1
týcht o zvláRtnosil, 1;edel pacho pli
pravdiuost umenia svojho l'udu, ,e
ho veľkosť, lebo spájal odbornľ
znalnsti s vrúcnym citom. Pav~l
'ľonkonlč ;e nielen
muzikantom,
ale at hlbav.!Jm filozofom a strlwfúctm rozprávaé!om. Pre vľi~·tky ti« ·
t o jeho vlastnosti si ho vážim a
obdivutem ho. Vďačim mu za to,
že ma naučtl vnlmat naplno násho dedtnsk~ho i:loveka, pochopil
ta{omstvo našich piesní, načierať
do večných žrtedtel fantélzie, prav ·
dy a istoty, zahlbit sa do filozofie a životne{ múdrosti našich declinských ľudl. Bolo šťastfm pre
nás, jeho blízkych spolupracovm·
kov,
sme vyrastali pr i Jeho boJ
ku. Profesor Tonkovic
"ná~
ucok" - v~dy veclel , čo treba ,.,,_
biť, i to, ~e tento veľk!í morálny
kapitál nesmie ostať leža( laclom
a musi me ho premeniť v hodnor !J
nehynúce.
Ka~dý človek má v živote niekoho, v kom vid! svo j vzor. Moji m
vzorom natmä v základnýciJ
pravidlách rozhlasového umenia bol on, "učok Palo". Pri iiom som
si uvedomila, že vo vedomoslia,.,!7
a v skromnosti je sila, ktorá dáua
l-loueku ciaclw osobnosti.
Nä!i jubilant vedel /Jyľ ll!rclý ako
železo. Ale at mäkký ako kus chl'<ba - ozajstný typ slovenského člo
veka. Preto dosiahol a; také vzorné výsledky v práci. Prostl?ho "declinského chlapca z Podkonic"
úspechy nijako nezmenili. 7'alc, ako
v zat.ôiatkoch svojho muziclrovania
v ľudovej hudbe na podkontckých
Sliadbtich, zábavách hral si pre radosť svoju i i11ých, rozn!!í !iľa dne,;
nacL tým, pre kolzo svoJe relácie
a sk/aclby pg'e, aj nad tým, i.ôo na
ne ľudia povedia. Či ich te/iia.
Keď sa s n!m nc1hodou stretnet e,
pospytuje sa naJprv na zdravie,
na deti, ako vám ide robota . ..
Spomenie, že aj on má e!lte to i to
r·obiť, dokonči(, no i napriek tomu
popri mnozstve povinnosti
oboch manželov - pohostinné dve.
re sú u 1'onkovicovcov otvorené po
ceM dni.
K záveru svoJho blahoželan_in
vzc1cnemu Jubilantovi mi príchod!
ešte povedal toľko: všetky jeho
diela sú svedectvom o čistom a p6vodnom prameni citovosti a fan·
tázte, aký sa r odi len v skromnom
ľ!loveku. Priťahujú nás svo;ou pravdivosťou a práve preto si našli v
sl1éasnosti dôstotn~ miesto.
Ak osobn/! spomienky viažu Pm;·
l a Tonkoviča sllnqm putom na rodný kraJ, jeho tvorba patrí celému
Slovensku, ba presahuje aj jeho
hranice.

ze

Snimka:

J. Kobza

tUBA PAVLOVIČOVA-BAKOV A

JTzácne·m u
člorveku
V kruhu svo jich priateľov a rodákov v Podkoniciach sa v prvé
tam.J.árovB dni ocitol chlap ako jedla s mladíckym úsmevom na tvári
- profesor Pavol 1'onkovič. Spolu
s nimi oslávil svoje sedemdesiate narodeniny.
Ani sa veriť nechce, ~e tento
dobrý a starostlivý človek vyše
štyridsať rokov rozdával desiatky,
ba stovky svojich prác priateľom
, ·- oez éter rozhlasu a neúnavný
v hľadan! nových námetov a zaujímavosti pribli~uje e!fte a; dnes sv of
"rodný hudobný jazyk" - široke;
rozlzlasove; pospolitosti.
V takéto sl ávnostn(! chvíle sa radl vraciame do minulosti, spomíname a sú oni clwílami radosti
t zamyslenia.
Pri tomto jubileu Pavla 1'onko-

vwa víria mi hlavou my!Jlienky
a dávam si dokopy zážitky z našiclz spoločných ciest za ľudový
mi pies1!ami, za luďmi vynikajúcich kvalit, ktorí v ľudovej kultúre
udržiavajú vrelý tón, úprlmn!J eli
a sú schopní svote prejav y prenášal na ďalšie generácie. 1'akqchto
nositeľov ludovef tradície sme V!!·
hľadávali a "od nich sa učili",
ako hovorieval m6J - ná!i -- u či ·
teľ a skoliteľ pri t erénnych raz·
hlasových nahrá11aniach. Bol tet zásady, že najlep!§fch umelcov z ludu musíme zaclzytávať, či 11 zápisoch, na magnetofónové pásky,
alebo na g ram ofónové platne. 1'úto najcitlivejiiiu zložlcu v živole
dedinského Cloveka - ludovB umenie - vnímal p1'0f. Tonkovtč velmi intenzívne. Precítil tu, prežil

Neznáme dielo
F. X. Zomba
Sli:slav né objavovanie hudobných diel ,.malých maj·
stl'ov". za lm d nnt 9c:h niekoľ k o desaťro č í v zaprá ňený c:lt
!miznil:iach a archivoch, obohacuje naše poznanie a napomáha hudobnej h istoriogra fii dotvárať obraz o našej
hudobnej minu losti : o umeleckej úrovni a o prog1·esivih~
v tvorbe hudobných sklada terov, interpr etov a organi·
zätorov hudobného života.
Takouto os obnosl'ou bol aj František Xaver Z o 111 b
[nar. 9. 11. 1779, zom. 20. 12. 1823}, košický skladateľ,
pedagóg, regenscho1·i. publicista a výkonný umele•:. ktorý pôsobil na prelome 18. a 19. s toročia a ktorého považujeme za jedného z mnohých tvorcov hudobného klasicizmu na Slovensk u.
So životom a dielom F. X. Zomba sa môže čitateľ po·
drobne oboz n ámiť v munogr a Uckej štúdii dr. Dariny
~1úlh•ej (pozri Musicolugica Slovaca V, Bratislawa. SAV
1974, s. 51-19:i). Poslaním tohto príspevku je, rnz s h·i ť
dotera jš ie poznanie u skladatoľsl<ej činnosti F. X. Zomba o krô č ik ďalej a pripís a ť k prvému znslavr.M: mu
a publi kované mu súpisu Zombových diel [tema tický ka taló!~ O. Múdre j) cfalš ie šieste - dielo svelskei {)IJ·
vahy: Vari.a lions pour le Clave Comballu oú F01•tfl Piuuo.
Z dotrm1z zachovaných Zu mhových die.l pozn li me lH
kompozic:ií, z nich 109 cir kevných a 5 sve lskýc: h. V !lU ·
rovnanl s doteraz známymi skladbami pre klavír sú Variácie pre klavír svojou proporcionali!ou v äčšo u , kom·
po zi č n e n úroč n ejilou a umelecl<y hodnotnejšou Zombo\'Ou sltladbou . Má typický obraz staršej variačnej rormy,
variač n ý cyklus t zv. tema con variazioni a skladateľ
použil v iío m techniku vonkajšej i vníttornej · variačnej
práce. Na danú tému [Tempo di giusto) v As dur spt•a·
coval deväť variácii, ktot·é zakončil kódou. Jednotlivé
vari ácie sú spojené v jedon celok spolo č nou tóninou
(As dUl'). z ktorej sa vyskytuje jediné vybočenie v B. va riá cií do rovnomenne j as molovej tóniny. Spojenie variá cií v jeden celok nskuto č nil skladateľ aj tým, že na
lw nci každej variácie použil polovič n ý záver. č o vytvára doje m neustá leho nadväzova nia, a lebo reťazovej pe riod icity. K určitej bravúrnosti v skladht! dospel Zomb
v 8. a 9. variác ii, ktorá doznieva v prve j častí kódy.
V jej dnthej časti skla d ateľ zopakoval (citoval v úp l·
nosti l 32-taktov(t té mn, ktorít uzavrel dvo jtaktovým záverom.
Hudobný autogra f F. X. Zomba bol objavený 11ri trié·
doni hudobných materiálov kniznice dr. Antona Banlka,
ktorá bola ziskaná do fondov Náro dn ej knižnice v Matici slovenskej v .Martine.
E. M UNTAG

Titulný list objaveného rukopi su v Matici slovenske j.

Stretnutie ·s kladatelfov
Ak chcenli~. aby tvorba mladých sklaaatefov naprédova la, aby zodpovedala
požiadavkám socialistickej kultúry a síl·
časn osti vôbec, neustále potrebuje lJl"les-,
tor pre svo·j rast a konfrontáciu. Práve
kvôli tomu možno vysoko o ceniť iniclativu Zväzu českýc h skladate!ov a koncert.
ných umelcov, Zväzu slovenských skladateľov a Zväzu skladate ľo v ZSSR, ktor!
- v snahe vyjsť v ústrety mladým sl<la 'datelom - usporiadali v novembri uplynulého roku v Prahe Stretnutie mladých
l!eskoslovenských a sovietskych skladateľov. Styri dni vzájomnej výmeny lnformA.ci! a diskusií nad viac než trlds ia ti mi
pr ehrávanými s,kladbami ul{ázall, že iniciat!va nevyšla nazmar a že pred r adom
prítomných deleglitov otvorila nové . pohiady na susedné hudo bné kultúry. V nádeji, že stretnutie nebolo osamotenou
o8zou v našom hudobnom dian!, sa niesla celá atmosféra a prianie po zopakovaní stretnutia sa vynáralo v mnohých diskusných pr!spevlwcll.
Podujatie bolo rozvl'hnuté clo troch
pracovných sede n ~ z k torých každé bolo
venované al{tivite .a tvorbe najmladších
skladaterov z ČSR, SSR a ZSSR. Závereč
ný koncer t il spo l očný výlet do Kar lových Varov dopliínli vlastné podujatie
a prispeli l~: priateľ &l>:e j atmoHfére celej
akcie. Pl'ltomni: m ladi skladatelia CSR,
slovenskí skladatelia, šiesti delegáll z
radov najmladších sovietskych skladateJov, zástupcovia z predsednfctva Zväzu
českých sk ladateľov a lwncertných umel ·
cov (ZČSKU), Zväzu slovenských sklada·
te ľov, z Ministerstva kultúry CSR, z ve·
denia Domu sovietskej vedy a kultúry
- kde sa podujatie usk utočnilo. m lad!
nmzikológovla a kritici a ďalší záu jemci. Otvorenia sa ujal predseda ZCSKU
Lubomír Zelezný, ktorý pozdravil prHom ·
ných delegátov a o. l. vyslovil potešenie.
že toto prvé stretnutie sa koná v obdo·
bi po XV. zjazde KSC. Po pozdravných
P.r!hovoroch odznel prvý referát z úst
lloc.. dr. tv.ticlava l<ui!§ru, v!iidllcaho ta·

lomnika ZČSKU - na tému: ,.úlohy mia·
dc:lj umeleckej generácie v súča snej etape vývoja socialistickej kultúry". Kuče ·
ru sa k mltldým obr(llll s výzvou k zodpovednosti v tvorbe, s pr oblematikou
umeleckého vyjadrovania sa v súčasností,
s otázkou osobitého rukopisu umelca a
s návrhom k s polupraci s hudobnou kritilmu.
Prvý deii stretnutia bol venovaný hostílelom - mlaclým českým skladate!om.
Hlavný refet•át {"Aktív mladých - forma práce ZCSKU s mlad_ými umelcami" )
prednieso l predseda Komisie mladých
ZCSKU Ladislav Kublk, ktor5' zclôrazntl
rad významných podujatí, realizovaných
na pôde akt!vu, hovoril o práci krajských pobočiek a zmienil sa al o spolu·
práci so SZM a inými organizáciami. Na
podobnej báze sa niesol l .referát .,Vzájomné vzťahy mladých skladateľov a mladých koncertných umelcov na platforme
Aktívu mladých", ktorý predniesol dirigent Mario Klemens. Podnetne sa vy·
jadril o rade otázok, sCIVlsiacich so štúdiom skladieb mladých autorov, o prob.
tematike notácie, č l pet•spekt!vach spolupráce a vzájomnej inšpirácie mladých
skla dateľov a interpretov. Václav Riedi·
bauch, mlndý č e ský skl ada teľ, sa vo svo·
jom stručnom, no obsažnom prlspevlw
( ., Prehľad tvorby mladých českých sklndatefov" ) pokúsil o určilú typol6giu najmladšej skladateľskef smeny CSR. Prekvapujúce bolo velké percento autorov,
ktor! sa priam programovo snažia o VY·
užitie nových a najnovšlch komJ)oz lč ných
prostriedkov k U111ocneniu svojich skla dateľských výpovedf, odvaha k hladanlu.
lttorá donedávna bola slabou stránkou
na jmladšej s lovenskej generácie. V prehrávke z tvorby český ch sklad ate ľov sa
ukázalo, že nejde iba o experimentovanie
a viaceré z takto orientovaných diel sa
Javia ako skutočné hodnoty [napr. Nárek bojovnfkovej matky od L. Kubtka,
Chorál }:Jre orchester od I. Loudovej, 13éj
M. Rledlbaucha, č.l Musica lir1ca M. .Sla·

vickébo a dalšle'f, Šťas'tná voiba ukážok
z tvor hy dvanástich reprezentantov m ladých českýc: h skladateľo v poskytla dostatočný priestor pri'J zislmnie obrtlzu o
s!rke ich tvorivého z(tberu.
Druhý deň podujatia sl svoj prívlastok .,slovenský" vysl(tžil orientáciou na
tvorbu mladých slovenských skladateľov
Peter Bartovlc, ta jomn!k Kruhu mladých
skladate ľov ZSS v referí'lte "Formy práce
s mladými skladatefml" hovoril o organ izačnom zázemí Kruhu, o jeho ideovom
smerovaní a perspektlvach činnosti.
Otázka, čo sa očakáva od mladýCll. skladnteľov socialistickej spoločnost i, doznie.
vala i v .,kuloárových" debatách. Druhý
referát ,.Hodnotenie tvorby mladých slovenských skladatelov", ktorého cielom
holo poskytnút obraz o vývojovom pro·
file na jmladšej slovenskej skl ada teľs kej
generácie·, Pl'edniesol Milan Adam čiak.
Svoju pozornosť sústredil na na jvýznamnejš!ch reprezentantov tejto generácie
a pr ostredli!ctvom Ich niekoľk ých diel
sa pokúsil o zač le nen ie skladateJov do
kontextu vývoja a súčasného stavu slovenske j hudobnej kultúry. V prehrávke
z diel slovenských autorov odzneli ukážky z tvorive! dielne siedmich sk ladate·
l ov. Vcelku šťas tne volený výber vzbudil
nemalý záu jem o clislmsiu, v ktorej bo li
vysoko ocenené najm!! diela V. Bokesa
( 2. sláčikové kvarteto) , J. Podprockého
fSláčlkové kvarteto č. 1 ) a H. Doman·
sk6ho (Concerto piccolo ). Najžtvštu a
v mnohých parame troch uváženia hod ·
nťi diskusiu vyvolali dve tanečné pies·
ne z cyklu Narodeniny [venované 30. vý..
roč! u oslobodenia CSR l od Petra Barto·
vica. Autor sa - napriek snahe - an
gažovanej výpovede nezmocnil technickv
dostatočne presvedčivo. Problém taMč
nej a zábavne j tvorby na tej to báze vy·
volal živtí, miestami až vzrušenťi diskusiu, t ked trochu mimo vlastných tém
stretnutia.
Mladý moskovský sklada t eľ Oleg Ga-

lae.hov Pl:ädntes.ol hlavný ,rj!EirAt väno·

Sn!mka: F. Laiiut

vaný tvorbe na jmladšej sovietskej skla·
da teľskej generácie. Ga Ia chov hovoril o
prác i. Zväzu sl<lada te!ov ZSSR s mladými sl\laclateľmi v Moskve i vo zväzových
repu blikách. Mnohé myšlien!{y vzbudili
taký záujem, ze diskusia o nich t rvala
do neskorých hodín treticlw diia s tret·
nu tia. Nesporne podnetnú bula na pr. Informá cia o pravidelných prehrilvkach z
tvorby mladých autorov, poskytujúcich
sovietskym tvorcom neusta.Ju konfrontáciu s novou domácou hudbou.
Z diskusie bolo cíliť žélanie po nut·
nosti stálej a pravidelnej výmeny tnformftcií s mladou generác iou sk ladateľov
ZSSR. V prellrávkach odzneli diela pr!tomných reprezentantov ZSSR: Olega Gnlachova, Kh•illa :Valkova a Alexandra
Čajkovského z Moskvy, Ivana Karabica z
Kyjeva, Faradža Ogly Karajeva z Baku a
Raimo Kangra z Tallinu. Zv l ášť diela Galachova, Karablca a Karajeva upútal1 pôvod nosťou svojich riešeni.
Spoločný koncert, na !{tor om fv podan! Symfonlcl{ého orchestra Ceskoslovenského rozhlasu v Prahe pod taktov·
kou Vladimíra Válka odznel! diela L. Kubíka, I. Kurza, V. Bokesa [Symfo nické
vari ácie na ľudo vú pieseň). A. Čajkov·
ského, I. Karabicu a F. O. Karajeva.
Konce rt sa stt·e tol s nemalým ohlasom
u početné ho publika.
Ce lé stretnutie prebiehalo v pracov·
ne lntenz!vnej a družne j atmosfére; záu jmu o diskusiu a vá šntvosť, s akou sa
clwfľami diskutovalo, utvrdzovali v ores ve dčen!, že podobné stretnutia s11 ville
než užitočné. Mnohé z vyslovených pod·
netov, t ýka júcich sa organizač nej štruk·
túry práce s mladými umelcami. pos tave'.
nla mladého skladat e ľ a v sú časnostt,
vzťahu k Interpretom, ku kritike, k poslucháčom , problémy vvjadrovac!ch pro·
striedkov, adekvátnosti v~povede atď. na·
dlho zakotvil! vo vedomf zúčast ne n ých
<; kla dateľov l ostatných prftomných. Vel'fme, že podobné stretnutia už nebudú
sporadickou zálež!tostou, ale sa stanú
organickou súčasťou hudobného života
ZSS tak, ako sa stali nap ríkla·d trenčlan
skoteplické prehliadky ml ad~ch lntérpre.
tov~
MILAN 4DAMCIAKi

Slovenská
filhari11ÓI1ia
18.

11

17. XII. 19711

Na zavP.J' minulého rok u diri~oval orchester
'SF Kanaďan Mario Bernardi. PreJaVIl sa alw
umelec živého naturelu, pevného rytmickéhn
cfte nla, s uvedomel~m prfstupom ku konce pcii
d iela. ]cho sll nejšou stránk ou sú r9chleišle, ~iv
~lo úseky, v pomalšfch a lyrlck9ch častiach
Je svoflm priraclonálnym p rlstupom pre náš
vkus prlakademlck~. stroh9 a ran !I.JZijne chu
dobn~.

úvod nú sk ladbu East (V9chocl) od jeho kra.
jana R. Murraya Schafe r a Inšp iroval znlí my
sta1·oi ndlck9 epos Upanišáda. ]of cielom je hu'd obné vyjadrenie Indického sollpsizmu, ktoré
vo vybran om tírvvlw textu z tohoto eposu po
vyšujo vlastné ,.ego·• vo svoje] čistej podobe
na prapôvodcu svoj ho vlast ného pohybu vo
vesm!re - 48 s lov úryvku z tohoto eposu (po·
chop1telne v anglickom prekiRde) znáZOI'flu jo
sklad ateľ 48 údermi gangu v asi desaťsekun tlo.
vých Intervaloch. Dokonca 1 každé pismeno
tohto textu má konkrétnu podobu, ktorá závisl
od boha tosti jeho v9sl<yt u v texte. K vyjadre·
niu vvt9 čc n óho obsahu pou ž!va autor v)• lučne
vefml jemné dynnmické odtiene, takže počR ~
trva n !R ntekoľkominútového hudobného prúdil
sa pos lu cháč sotva dokáže zbav iť pocitu p ri·
pravv. lepšie povedané - predohry ku skla1
be. ktorá by každú chvilu mala u ž nastúpiť
Keď7 e sa fei nakoniec n edoč k a. zanecháva to
v t1om pocit n euspokoton ia. n eukončenia. Prt
vytvárani tohto pavučlnového zvu kového ob1·a7
ca nevystačí! sklada te! s tradičn9ml n ástrojmi
symfonického orchestra a s Ich kl~ts!ck~m r oz
m1nstnenim na pódiu. Nleko lko nást rojov h ralo
v I'ohoch l po stra nách kon cer tnej s ie ne, no
pritom zveril Im !nkú n e patrn(! úlohu. že po·
sluchlíč ch tiac-nec hl iac nemohol sa zbaviť nu l·
kilvlího pocitu určitej extravagancie. Navyše
alllor žiada l od hráčov, aby sa na zvuku po·
cllel;:li Rf intonovanfm, še potom. hrume ndom u
p ocl. Hráči orchestra SF rcngova11 nn tn t'1smc
vom. lepšie povedanú - posmnchom. takie pô
vodný záme1· skludatola dostal :-.a ku poslurhil
čov1 v doslovu s karikovunej forme, bez nej"
ku i hliJšei odozvy a vyvolili rozpačit9 dotent
Popredn9 slove nský klavirista, sólista SF Peter Toper czer nastudoval unlkl\tnv 4. ko nr.eJ't
pre klavlr a orchesle&' B dur. op. 5:1 pre Tav(:
ruku od Sergeja Prokufieva. Ocenil treha un1 jí
mavú dramaturgiu. só li ->lov u technickú vyspe
los(, jeho všeobecne dobre známe tvoriv ŕ
schopnosti l s tarostlivý " p erlantn~ sprievoc'
orchestra. SúčRs ne musfme však priz n a ť. žr.
P!'l celk ovej, v rámc1 možnos t! tohto diela vv
mkil l(Icej kvalito Interpretácie. pJ·eds a len In ·
ven ciu skladatera s pútavali možnosti tedlnr>f
rukv sólisl u a celkove tensi orchest rálny zvu k .
Svoju ulohu zohrali aj úderové problémy, p1·e
lote Iavá rukA vo vysokých dlskantových polo
híich predsa le n nedokázala vvlúdlť zvuk tri
lnienzlt y a farby , ako ruka Pl'ilvá, alebo clokoo
ca dve ru ky. Z tohoto hladiska hodnotlme po
tom uvedenie tohto diela p1·edovšetk'9m ak o
dramatur·gic ké oživenie neraz stereotypného
reper toáru, ako či n hodný obdivu. menej všal1
u z 11ko v9raznefš! umeleck9 z(Jžitok.
Ne trad ič ná drumaturgia a ťtt ikost i spojen(•
s naš tudovanfm n eznámyc h sk laclieh v pľVbi
polovici programu vyža dovali zr ejme neúmer
ne vera času nR prlpravu, takže závereč n l\
4 . sym[ónia A dur, op. 90 .,Talianska" od Feli·
xa Mendelssohna -Bartholdyho l napriek tomu,
že ju mal Bernardi dobre naš tudovanú (d lr! ·
goval ju totii'. spamäti l. predsa Je n v kvaliln
predvedenia vyknzovala určité rezervy. Výrnz
ne sa tu uplatnila aj dlrigentova osobnos~:
sklon lc od me r anejšiemu výrazu v Jyrlck9ch
úsekoch, s užšou plasticitou fráz, s mlernetšhn
dynamlck~m vlnP.nfm . Z hladiska v9stavby bol!
p resve dčivej šie rýchle okrafovó časti, domino
val tu živý nature l dirigenta a jeho schopnost
držaf tempo. Tieto vlastnosti nrvyvažova la vš'lk
dos tatočne technická istota hráčov. najmä u
ná~tJ·ojov clychov~ch. alebo u ťa ~ko pádnej ši rh
k ont rnbasov, k toré celkom nedoktízal! zdolal
nástrahy dirigentom po:ladova nóho r ýchleho
tempa.
VLADTMIR ClžiK

Bilancia zväzovej práce
t.Qchto dttoch hodnotili tvorivé
V uenských
skl adatelolJ svo1u

komisie Zvťizu sla

~mnosf za uplynulý rok.

~umarizouall prdcu, ktorej cielom bolo predovSetkým
oocln/etlt ideove a umelecky progreslvnu hudobnú tvorbu .
koncertné umenie a vedeckú a publicistlcktí l!innost.
Rok 1976 bol neobyčajne úspesnq - bol to rok, kedy sa
na prdcl tejto Ideove{ organizácie podieľala prevu~nd
uäcSina jeho prlslusnfkov. AkliVtzdciu ťlenou a kandtdtl
1ov je potretmts pr1písat hlavne poduJat/am, ktoré jedno/
livé k omhie prtprauili v snu/le, aby boli zau1imaué, pr/
tažlivé, aby poskytl! možnost sebareallzacie. Boli to nuf·
ml/ podufatia celozväzového charakteru, ktoré sa stretli
s porozumením a ocenením. Za na;uýznamnej!iiu akciu
treba považova( TýZdef! slovenskeJ hudobne; tvorby, na
ktorom - azda po prv!Jkr at v histórii Zväzu - zazneli
novinky takmer ptiťdestatlch skladateľov, tvorba iánro
vo t stý/ovo bohatc1 a r ozmaníltl. Prehliadka mladých
koncertných umelcov v Trenčlan~kych Tepliciach o .~lci·
vila svoje desiate Jubileum a dala znovu prlležifost mla
d!ím začínajúcim talentom prezentoval sa na vere,norn
fóre. Piate fUblleum ·zaznamenal Semintlr mladých mu~ i
kológov a kritikou, podujatie (rovnako ako predoW5!
venované XV zJazdu KSC. Dalsou podnetnou akciou IJ?!
seminar Metódy analýzy súľ'asne1 ~lovensket a l·esk~>J
hudobneJ tuorl>y, o ktorý preJavili zdujem r ovnako muzi
kológouia , ako i sklaäatella a viacero ideov!íCh predná
~ok, z ktorých spome1~me asp01l preäntlšku prof. M. Hru.~
kOVLC'a o uzdueroch XV. zjazdu KSC. Samozrejme, iP
praca nespoNva/a 1ba u organizovani ueľkolep!Jch podu
;atí, ale bolo tu množstvo pr1ležflosti, ako podnietiť
vznik nou1ích umeleck!íclz diel, l!i muzLkologick!ícll prár.
Spomenme aspO/) cel!í rad skladieb, napiSWZ!í C'!l pri pri
ležitnsli XV. z;azdu KSC, ďal!iie d1ela komponované 7.
poclnetOII' skludoteľských sútaž1, čt obJednávok a z!Jorm k
muzlko/oglckýcll prdc, hodnotiaci naSu naj~erstvejšLU hu
rloiJ nú tvorbu.

• HOSTIA V SND. Séria h osľu
flÍClclz sólistov na scéne opery
SND vystäpila v c/ruhet polovic!
novembra
v
p redstaueniacfl
Trubadúra, Carmen a Rigo/et·
la.
Kecľte autzovanl protagonisti
Veľkt>hu dioadla v Moskve pre
ocl zorenie svoje hosťovame u
Trulwdúrovi oclriekli a náltradu
zo Sovietskeho zväzu sa nepo
t/arilo zahezpečif, os/CL/ Mesiac
priateľstva v r ozclzoc/e s tra
rlíciou - IJez možnosti . st rc•l
míľ sa so iivým umením soulet'kyclz opern!íCil sólistov. Vec/enie opery 11.~ak získalo na to!o
pr eclstrmenie maďarskéh o tenv·
ristu J,ászl6a V ad a s a· ·K i ss o do úlohy Munrica a v pn
stave /,unu u posleťlnet chvíli
za.~kot:ll
jeho kratan Sdndor
S z(} k/, obaja ~ólist/ Sttltnei
operlJ u fludape.W . Dramatický
tenor Vadasa Kissa, bzu/ape!>·
tlrm,kello Nartamesa a Otello,
tosélzo a Lolzengrina l Jantl~
kouho Laca, upútal pozorn osr
ťlrauým uclzope11/m partu, stred·
nýml pol ohami s t mavou, bary·
tondlnou farb ou, no tiež istými,
exprf'slvnymi vqskam/. Jeho vý·
kun každ1ím obrazom badatel'ne
rdstol a sprtlune kulminoval 11
ejektnfích čfslarh partu (ária ,
s/ retta}. Hoci Vadas-Kiss spieval vo svoje j materinskej re~1.
vytvor/l Manr lca šlýlouélzo, l
napriek ob~nsnému úbytku svie
žostl mmeridlu r omanticky pre
svedl!ivél zo. Handicapom bary·
tonistu Sándora Sz(}kilzo bola
~a~outl nemotnost čo len orientačnej skúšky, keď~e telefonát
hľadajúci Lunu, prWel do Bu
dape!ili až v de1! predstavenw
na poludnie. Széki bez vtlhant~l
sadol do vlastného auta, v da2.·
divom počasi dorazil do Brat/
slaV.lf a priam preskol!il z auto
rovn o na jav/sko. Charakterom
svojh o kouov(}ho dramatické/zo
barytónu l doma spieva hlavnp
charaktent } dobre korešponclo·
va l s verdiOIJSkou úlohou, hoci
sa zc/11, že miestami te prel'ího
part priVI/SOkn polo~ený. Preto

V

y~okd

umelecktl úrovef! stílJasneJ slovenske! hudby
na!>la talentovaných a u!!.dy ochotných tlmočníkov
v radoch koncertných umelcov. Okrem uvedených podutall sa podieľali na realizovanl štyroch jubilejných koncertov (Cikker, OtJentlS, Mikula, Zimmer), na koncer t a
lotyssklích skladateľov , na koncertoch u období príprav
a priebehu okresných a krajských konferencií strany,
zjazdu KSS a KSC (spolu 55 poduJall), na konce r toch 11
rámc1 predvolellnej akttutty (16 podujati}, na spolol!ných
koncertoch SCSKU a ZSS k 55. výročiu založenia KSC
f 12 koncertov 1 a na rade ďalSích príležllostných poduJati.
s kladateľov

ba slovenských
zaznam.enala množstvo
T vorpremiér
na územl cele{ na!ieJ republzky, stretla sa t

s nemalými oceneniami v zahrqničí, na medzintlrodnom
fóre obstál! čestne na~i koncertní umelci (napr. Kopták,
Lupttl~ik), muzikológouia sa tíspe!ine zapojtll do etnomuzikologickť>ho seminaru, konferencie v rámc/ BHS,
na!ia najmladšia skladatelsktl generac ia zaznamenala
ocenenw na Sympóziu mladých skladateľov CSSR a
ZSSR v Prahe.
st ručný polzľad

vyzerá
do predchddzafúceho roT akto
ku, ktorý sl nentlrokuje na úplnos(, chce iba poskyt-

núť tie najztlkladnef!iie tnformacie o snažení a konkr étnych výsledkoch, aava mo~nosť kompletnejsle poznal
pracu organiztlcie, ktoreJ prvoradým ztiu;mom je praco·
IJa( pre ďalst rozuot slovenske{ hudobne; kul/líry. Aby
c/rJteraj!i1 rozvoJ mal svoJich pokračovateľov, pracujú prt
ZSS Kruhy mladých skladal el ov, autorov { populárna
hudba 1, koncertných umelcov, muzlkológou a publicistov popultlrneJ hudby. Ich Clenom je venovana mimorwdnn starostllvosť, okrem ulastnýcl1 pravidelných strelnutí mafú mo!!.nost zúčastniť sa vsetkých zväzových podufatl a poclieľat sa svojimi silami na tclz pozitívnych
uý~ledkoclz .
V. ADAMCIAKOVÁ

vydareným stredn!im a niisnn
polohdm trocha kontrastoval!
problémy s V!]skuml, ~o v!'iak
celkom l ogicky mohlo vyplymít
z ~asouef tlesni a fyzicke/ únavy pr ed predstavením.
Vrtochy nouembrouého po~a
sla "bezohľadne" zaútotili na
ďalsích pltlnolJan,ých host!. ZJ·
padonemecka soprcmtstka Car·
men Rep pe l o u 11 musela sv·?
ju Leonóru odvolal a Micaelu
odspieuala zdravotne indisp;;
nouantl. Andrej K u c lz ar s k 'l
zasa z trojice pred,taoeni Ulf
stúpil Iba raz, v neplcínovane1
úlohe Pinkertona. Neppelouá 1
napriek spomlnan1jm okol nv,
tlam a z toho plynúcim mal!i m
ú prautlm v parte, bola znanw
nitou, skvele frd zujúcou Mical'
lou, so zamatovým mludodramat/ckým
timbrom, vkusnou
speuackou výstavbou a zdatnou
vokálnou technikou. Za Kuchur
ského spieval Josého Arnold
l u d t, ktorý sa za trt roky
od premiéry v mnohom ze/oko
nalll a mnoho slubufe do bu·
d/Jcnosli.
Bulharska lyrtcktl koloratúra
K. Ze k o v 11, ktorej meno (ok
rem iniclc1lky) a pôsobisko sa
nám nepodarilo zistil (čo ke·
by divadelný oznam obsahoval
aspof! tieto ztlkladné údaje? 1,
predstavila Verdiho Glldu pre·
svedl'íuo najmä u polohtlch 1e1
krel!kost/ a naiunosti. Tu jef
dobre pomtlhal slovansky svie
ž/, Jasný, prtrodou pekne sjar·
ben!Í a dobre "posadený• soprán, no scény, kde sa hlc1sL!I
o slovo tóny dramat1ckejSie {f/ncíle 2. dejstva), bez zapnutia
prsného registra nemohla napi·
nU dostatočnou obsažnostou,
vrúcnosťou a citom. Jef partne·
rom bol znamentle disponovan(j
Vofuoda Petra Dvorského.

MUŽI SFZ VO VIEDNI - mužská časť Slove11·
~kllho filharmonického zboru a osem žien spoluúčinkovalo so zborom Wiener SlngakactemiEI
na gala- koncertoch (31. XII. 1976 a 1. I. 1977)
v Konzerthause vo Vied ni, na k torých odzn ela
IX. symfónia Ludwiga van Beethovena. Sólové
party spievali renomovanl umelci z koncertného a opemého sveta; Sona Ghaza r ianová
soprán , An na Reynoldsová - alt, Werner Holiweg - tenor a Kar l Ridderbusch - bas. WIENER SYMPHONlKER di r igova l Carlo Maria Glulml. Boli to jeho "rozlQčkové" koncerty po
trojročnom šéfovnni v tomto orchestri. Koncertu sa zúčastntl aj rakúsky prezident dr. R,
Kirschl!lget·, čle novia zastupiteľsk ých zborov a
obecenstvo, ktoré po dva večery do posledného
miesta zaplnilo sálu pre 2000 poslucháčov.
účasť bratislavských umelcov bola citeinym
prfnosom pri umeleckej realizácii záverečnej
časti IX. symfónie. Burácajúce sá la ·Konze rt llausu bola toho dôkazom. Carlo M. Giulinl neuta}il svor postreh k .,osvieženej" zvukovej
kvalite záverečného zboru, anl n ezanedbal svoj
postoj k hosťujúcim umelcom, ale osobne sa
poďakoval a do kroniky SFZ nap!sa l: ;,Al coro
di Bratislava In rlcordo del nostra ln contro
musicale con viva simpatia - C. M. Giu lin1".

J.

PANISOVSKt
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K 11 ere11cia o IIU(lobtiOin živote
Po t1·e1í raz sa zišli priazniv
ci a OJ'ganizátori hudobného ži .
vota v Banskej Bysfl•ici na lll.
mestskej konl'erencii o hudob·
nom živote mesta (6. XII . 1976).
Konfr.rP.nciu poctil svojou ú ť: as 
tou aj národn ý umelec Ján Cik·
ker. Hlavný referát prednieso l
d1·. Ladis lav Mokrý, CSc . Svo·
ju pozornosť sústredil o. i. na
prácu čle nov katedry HV, PF,
v k torých vidJ oporu pri J'iešeni otázok výchovy ml áde že poslucháčov hurlby. Sa mostatn(!
kapitolu venoval problematike
opery DJGT. Zmienil sa aj o
cykle jesenných koncertov On ' komqrnej hudby, ktoré si
vyžadujú väčší priestor a vý
raznejšie prol'i lov a nie. Neobi
iiel ani otázku hudobnej výr.lin
vy na školách a výc hovn m!a
dých posluchá č ov hudby . 7.rlíl
razn il súvislosti s budovanilll
Hl FI klubuv s vytvá ranfm pnd
ntlenok pra ZUC, ako aj vytvn ·
I!Hii wltetlafeh tredpokladov

pre I'Ozvo j popu lárnej hudby i na zák la de ďaUieho hu duva·
nia rozhlasového a televlznBiJII
~túdia v Ba nskej Bys tri ci. Ale·
xander Me lic he 1' hovoril o ná ·
plni práce pubučky ZSS, ktorá
sa podillľa na hudobných po
duj a tiach v mtJste. Ume lecký
~éf ope ry DJGT Miroslav Sm!d
vystúpil s poznámkami k d nd·
nému neutešenému stavu um P.
lec kých ká drov V opere (or·
c hP.s teJ• má napr. 27 č l enov!) .
Vyslovil myli lie nku, vytvoriť v
!lanskej Bystrici pot:!_mienkv prr.
J'IIUOj hudobn é ho ~ko l stva
ako umelec kého zázemia opery.
Podal ná vrh, USlJOriadať v mlis
te ope1·ný festival s konferP.n
ciou opel'llých pJ•acovnfkov, a
to vždy na kon1:i umeleckej se
~ó n y . U p1•áci LiteJ'ál'llO· huduhné ho mú zea hovo l'i l jeho riadi
teľ Dušan Dobl'ik. Ladis lav 0 6
~a
zo Slovkonce J·tu hodnotil
s poluprácu tejto Jnitltúcie 11 or·
ganizátormi hudobn6bo llvota v

meste (PKO). Podotkol, le pre
nedosta tok kon certnej siene je
možné uskutoč niť iba je den
koncert m esač n e . Navrhol, aby
sa v Banskej Bystrici uskutol::nila každoročne súfaž in!tru
meutalistov - ako národ ná s í1·
t'ai, čtm by sa oboha til hudob
ný život mesta. Ti bor Sed lic!< ý
sa zmie nil o zborovom speve
a jflho súčasnom stave v mes·
te. V diskusi i vystúpil aj lgo1·
Vajda, prikloniac sa k pet'SlJek
tlvnym návrhom (närodná interpreta č n á súf'až, operný fest i
va l) . Pr acovnička Ideologického
odelenia OV KSS Vlasta Nem·
covä pozitívne zhodnotila roko
van ié, z ktorého vzi~iel náv1·h
ohsahnjúci hlavné úlohv v •·ozvoji hudobného životn mesta
Koordinátorom práce bude no·
vnzvolený Výbor pre hudobn ý
život, ktorý po menovan! bnd e
nóso b iť pri Skolskei a kultúrnej
komisii MsNV v Banskej Bys
Idei.
E VA MICHALO.VA

CESTMIR PECHR - PLAGÁTY: pod tým·
to názvom otvorili 6. januára t. t'. vo
Výstavnej sieni ZSVU v Bratislave výber .
z doter ajšej dvadsaťročnej tvorlry výtvar.
nika SND. Divadelné plagáty C. Pechra
(len pre SND vytvoril vyše 120 premié·
rovýc h plagátov) splňajfl tie najvyUhi .
umelecké parametre: ich rozmanitos ť a
mnohotvárnosť ovplyviinje nie len prvotný obsah hry, ale najmä jej l'ilozofir:ké
zázemie a posolstvo. Jemná, delikátna
hra farieb , nenad bie hanie lacnému vkusu, ale priam obrazová básnivosť robia·
z jeho plagätov v iac, než iba časovo
ohraničenú zá le ž ito sť. Výtvarn!k venoval
desiatky plagátov aj stvá rneniu nm!l'n~c h
a ba letných titulov - dve ukäžky hovo·
ria za vyUie povedané. Jan áčkova Vec
Makropu los a Suchoňov Svätop luk vo výtvarnej skratke plall,ätov Cestmfro PMhra. Výstava je prfstupná do 15. feb r uära ~ r.
--~y--

Plnenie belsilaskteh my~liet1ok

prostrell íctva•
1llby vrezhlase

GRAMORECENZIE

I'L'ix musica! de Itadio Brno je roihlasová s1íťat, ktod bola v roku 1978 u~
po desiaty raz. Slávnostný I'Očnlk, oboslaný t•ekordným po.čtom úcastnfkov, ale
aj s väčším počtom kandidátov na titnJ, to všetko je dôvodom k rekapitulácii,
ak nie k hlbšej arJalýze.
Ni ek o.ľl\O základných úda jov: Prix mu!Ji.ca l de Radio Brno, súťaž slovom spre·
v8dzanýcll rozhlasových programov z ob·
!asti symfonickej, komorne j a vokálne j
hudby . Dlžka programu: asi 60 minút,
podiel s lova - 25 percent cellwvej dlž.
J.: y. Prebieha v pr vom októbrovom týždni. päťčlenná porota pozostáva z čes 
koslovenskéh o predsedu, dvoch členov z
rozhlasov O.I.R.T. a dvoch členov ďa J.·
šlch rozhlasov. Teda súťaž otvorená , kde
sa o. i. stretávajú i rélzne esteticlcé a
- · s amozrejme i kultúrno-politicln'i
hľadisl\á.

a ~tabilizov.anej podobe, danej priblíž·
ne jednotnou úrovľíou technických pros-

triedkov, istými platnými. pravidlami roz- .
blasovej časovej schémy atď. Napolmn
sa uplatňujú rýdzo hudobné hodnoty, ktoré · sa však vo svojom celku vymyka jú
r ozhlasovej kompetencii, pretože rozhlas
je v prvom rade ich sprostredlmvatefom,
ilJa výnimočne i tvorcom, . čl spolutvor·
com. Tam, kde sa autor vie oprieť o hudobné dielo mimoriadnej kvality a u.s pokoií s a s jeho jednoduchou verbálnou
pr ezentáciou. môže evidentná hudobná
kvalita posunúť celý rozhlasovo málo
objavný p r ogram do stredu záujmu.

SMaženie sa stalo svetovým po jmom.
Od čias Coubertinových sa už dávno neKONFRONTACIE
odohráva iba na poli š·portovom, ale prerástlo v obecný vzťah. Ani rozhlas ne- ·
Prix mus!ca l de Radio Brno je od svo jzostal stranou - vo svete dnes prebieh o vzniku otvorená aj staniciam nos·O ·
ha množstvo rozhlasových súťaží každé.
cia listickýcl:l krajín. Od začiatlm sa na
ho
druhu, včítane československýcl:i
pôde tejto relatívne malej súťaže rak
f Concerťino Praga, Prix folklorique v ·vezmeme do úvahy účasť takých .,Goli;íBratislave, Interpódium, Prix Brno). Po- .šov", ako je BBC, alebo Radi.o France,
Pl'~)dné miesto v Em•óp e s i stále udržuči Radio Moskva l konfrontujú ·nielen roz·
je l'l'ix Italia. založená už v r. 1949, s
hlasové programy, .a le i r ozhlasové konmnožstvom cien, programov nl.e \en
cepcie. Y ú zkej rozh lasovej konfrontá·
rozi1lasových, ale a j te leví;mych atď. V cii na profesionálne j pôde sú rozhlasv
te jto konlcnren cii. obh ospodanrje Pdx Br.
sociaJisti.ckých krajin n a poprednom
no obla s ť veľmi úzko vymedzenú na s lomieste.' K f avor itom patrí lcaždoročnH
vom uvádzané hudobné p r ogra m y, k toré
mad'ars ký rozhlas, čes koslovens ký roz·
sa via žu k u r čitej . ka ždor o č ne vyh lasohlas rh la v ne domáce brnensJ.;:é š túdio 1.
va nej téme. V p1:vých rokoch súťa ž masovietsky rozhlas, doplúovaný rozhlasom
p ovala hudobný dejepis. Hudba mala jas NDR, alebo Po ľ sl.{a. Ďalej je to rozl! Ja ~
nú prevahu. Postupom č asu sám chat·axbelgick ý, J.'OZhlas š·lcandinávskych kra jín
ter programov, l\toré sa v s úťa ž i ob ja[ predovšetkýnl Švédsko a Fínsko). Ve ľk é
vovali, posunul ťa ž isk o záu jmu niekde
západn é rozhlasové s ta nice n e pr iniesl i
medzi· hudbu a slovo. Aj keď tu m<i huddoteraz veľa ·ob javného, ai kecľ ni e koľ .
ba štatutárne zaručených 75 percent, n ekokrát odišli s vavrínmi.
možno povedať , že by .,magická" s i la
slova nepô sobila. Prezen tácia istej huHUDBA
dobnej témy s a v pl'iebe!Hl rokov viac
Pre milovnílca h u dby, alebo h udobnéh o
a via c presadzuje predovšetl\ým a ko preprofesionála ie súťaž aktuálnym prehľa 
zentácia verbáln a , pretože sa zdá, že
clom toho, čo sa d e je v celom hudobnom
p1·ezen tácia samotne j hudby dosiahla v
svete, dokonca aj v oblas tiach, ktoré sú
rozh lase istú samozre jmú dokonalo sť , o
na jeho periférii. českoslove ns k ý rozhl:Jl:;
ktore·j nemožno di.s ku t•o va ť. A tak sa S(!r obí v tomto smere oveľa viac, ako pubťaž ná tematika dosta la h: ta kým t~mam,
likum ttrif!. Napríklad v tomto r očník u
ako Hudba mojej zeme, Hudobné n árodmohli záujemcovia počuť o sem n ásť s kl a·
pé lm ltúry, Hudba - pos ol mieru, č i da teľských pol'trétov - · od · vavr ínmi
v tomto rolo:u - Portrét žijúceho sklaoven čeného poľského programu o Witol.
dat€l.fa. Desiaty r o čnlk Zllrnul exemp.Iá r dovi Ltltoslawskom f v ktorom autor vyh e vše tky pozitlva i riegaUva súťažé a
slovuje .veľmi zaujímavé a miestami pre
pos tavil . pred -ňu ot ázn iky, '·ktot·ým sa v
nás neobvy.klé názory). cez Va !io To r bud úcnosti nevyh n e.
misa, Carla Orffa, našich skladateľ ov Andre ja O čen áša, )ana Seidla a brnenHI~ADANIE ADRESÁTA
sl<ého Fr antiška Emmerla - až k m la·
d.ým belgickým sk J.ada te ľom , západoneHudobný program v r ozh lasovom vymeckému Hen zemu, alebo Hes posovi,
sie lani osciluje medzi p r eno.s om z k on·
Fran c úzovi ]. C. Eloyovi, lr ovi Bodleyovi
certu a výkladom e lementám ych l'!Udoba t eľ. Všetko nahustené do ni ekoľkých dní,
n ýc!J p ojmov pre deti. Tematika, ktoJ'Ll
takže poslucháč musel. mať pritom a i
sú ťa~ ·spEaeováva, je v strede te jto škádobrú fyzickú lmndíciu a skutočný zály . .Kowu sú slovom sprevádzané huuj em.
dobné PJ?ogramy určené?
Samozreime, aj tu sa str etáva·jú n ajPrfJ ·tych, ktorí lwncerty počúvajú, lludrôzne jšie skladateľs ké k oncepcie, estetichť. • , rozum e jú a budú ich po č úva ť aj b~JZ
ké núzory, vys oko subjektívne pohľady
spl'i'evo dné ho s lova? Alebo tým, ktol'i
- s o snahou p.o objektivite. Myslím, že
b y'' ·vážnej l1Udile m ali. - podľa nášho
nep1:eháŕia m, ak poviem, že hoci nem;in ázoru - roz u mieť a my im [nápliiou a
me festival typu Varsavskej jesene, ro;.f ohnou p ro!:h·amov ) 'c hceme za b rán iť,
hlas organizuje akýsi ľes tiv a! sv etovej
ally p·rP.lf!dili na inú s tanicu? Je vô~ e c
hudby na ~·ozhlasových vlnách.
v .~ ilách ' rozhlasu prinútiť pozit ívnym
spôs'o'bom napr . poslucháča Hviezdy, aby
POSLANIE
pocítil potrebu , p'o čúvať čos i . ·inP- nHž
.,prúcl in ťorrnitc ií, a kl tH!.lí.t a hudby" ? Ale.
NapJ'iek problémom, ktoré Imanen tn e
ho sú ti.e.to progr anty urče n é publilw,
pr ináša sú ť až podobného typu, v kon et!ktor·é o hudbe už č osi vie, dokon ca ju
ne i iniitancii ie h u dba z jednocujúc im mopočúva , a le obm ed zuje sa pritom iba na
mentom. Ak stojíme n a je j pôde, môže·
vys kúšané a preverené hodnoty r z.vačsa
me sa hádať, môžeme nariekať nad kva·
h WiiJa 19. storočia. o lj:urenená n i ekoľký
litou, môžeme oslavovať di.ela, interpremi. "populármi" 20. storočia]'?
tov, sk ladate.ľ o v, ale ak sa to všetko odoSamoťná · súťaž tieto otázky skôr otvá ·
hráva na pôde rozhlasoveJ. robím e to
r a. Ta lc . n'a prík lad · v tomto ročníku sm e
vš et ko iba preto, aby sme svojmu .pos lumolt·H pO"č uť .autorskú spoveď francúzcháčov i tomu i.mag inárnemu, a naskeho , s kladateľa J. C. Eloya s ná:z;ormi
priek tomu konl~rétnemu - k torý môže
n esporne zau jímavými, ·k toré však n ájv k aždom, doslova v každom okamžiku
d u svoj · ohlas i)Ja m fJtlZi vé ľmi úzkym
otočiť gomb!kom a kontakt s nami nadkruho1v p osluc h áčov. Na, d r uhej stran P.
viazať ra lebo prerušiť) , priniesť pozitív-'
zazrw l provokatívny- ťlámsky program, v
ne hodnoty. A tak sa prostred.nfc tvom
kt1:h'dm sa; žiaf, hudba dostala "a ž n a pozda nlivo typicky p rofesioná lnej súťaže
kr'! j ilustrácie a miestami. bola ,.prekrydostáva - i v jubile jnom l'očn íku s úťä ·
tá" n ápaditým, n esporne príť ažlivý m sarž e - posluch áčo m sedemnás.Uch rozh l<tkastickým ' textom.
sových staníc hudba š tyroch skl adate ľov
štyr.och národností, nehovoriac o hostiKRITÉRIÄ
teľskom r ozhlase, ktorý vo svojom vysie·
laní vyu žije a j ďalšie programy. Pretože
Post u.lovanie
ob.íekt!vnych
k r itéríl
jedným z výsledkov efektov st1Útže ie
p redpokladá is.tý obiel,lívne platný hod ·
aj to, že zúč a s tnené .s tanice o dvysiela jú
notový systém. V rozlllase sa u.platiiujú
víťaz né programy vo svojom vysielaní.
h ori noto.vé hľadi s k á , vyp lýva júce zo š p e·
A v tom vidieť kus poctivej rozh lasoveJ
r:ii'tky. sa motného médi.a, ktoré môžem e
:,~!;rä l ene a z jednodušene
o znač iť
ako práce, kus p r opagácie socialistickej kul ·
túry i príspevok k naplneniu helsin ských
p rofesioná lny hodnotový systém. Zdá .sa.
myšlienol<.
V. DRLtK
že ten s a uplatii.uje v iste j univerzálne j
O VECNÉ TOUZE -

pl'i·

beh diri.genta národného

umelca profesora Fr an tiika Stupku, napísan ý
Vladimírom šeflom, •ydalo nakl adateľstvo Panton. Tento skromný spo·
lupracovník · Václava Ta
Jicha za dir igentský m
pultom Ceskej filharmó JIIie sa ukázal n ieJen poc tiYým a azda až príliš

skromným muzikantom,
ale na r< ~uhej strane [v
druhej svei:uvej vojne l i
neohrozeným Ylastencom
a ešte na sklonku svo jho
života
umeleckým
tvťlrc om nového orchest. >l Moravskej filharmónie. ·Na začiatku svojej umeleckej ·dráhy, od
r oku 1901 pílsobiJ 18 rokoY Y Rusku - .ake hnil-

lista, komorn ý hrli.i!, pe dagóg a dirigent. Pôsobil
v Prahe a Olomouci, ·no
" jeho . koncertnom ka ·
lendá1·i n:i.jdeme i slovenské mestá (Banská
Bystrica , Bratislava, tip'. tovský Mikulál, . Nitra,
Piešťany,
Ružomberok,
Trenčianske
Teplice a

žilina).

ANTONIO VIVALDI - Koncert pre gitaru · a sláčikový orchester C dur.
JOSEPH HAYDN - Koncert pre gitaru a sláči
kový orchester D dur.
FERNANDO CARULLI - Koncert p1•e gitaru a slá·
čikový orchester A dur.
ANTONIO VIVALDI - Koncert pre gitaru a sláčikový orchester D dur.
SóLO - Milan Zelenka [gitara ).
SLOVENSKÝ KOMORNÝ ORCHESTER, umelecký vedúci BOHDAN WARCHAL.
@ OPUS - Stereo 9111 0440.
Vydavateľstvo Opus v súlade s celosvetovým
trendom zaradilo do
ed ičného plánu li minu·
lom roku viacero gramuplatní z lzudolmých di el ·
ní tvorcoTJ 18. storočia.
Primát v oblasti int eT:pretácie t ýchto di el si udržal SKO, ktorému .- po
Vivaldiho koncertoch a
š tyroch ročných obdobiach vyšli {v k rátkom časovom období/ na
lJi anočn_ý t rh 3 samostat
né platne a jeden t ra,.
platiíový komplet. l keď
sa do preda;nt dostali
takmer sú casne, dál!lmy
iednotlivýclz
nahrávok
hovoria až o šesťročnom
časovom rozptitt, to beZ·
prostredne súvisí i s kvalitou realizácie. Je l ogic·
ké, že nahrávlw z roku
.1.970, krátko po personäl ·
nej vý mene
obsadenia

súboru Slovenského komornéh o orchestra, nemôže ko rešpondov ať
s
nahrávkou, usk utočneno u
o päť rokov neskôr. Tech nické problémy, spojené
s vy dava teľskou činnos
ťou, takto n era z nežiadúco zasiahnu do dramaturgie - v neprospech levalily a akt uálnosti. Napri ek t _{)mto skutočn os
tiam poslucháči radi príimú hudbu minulosti, ktore j j e na našom trhu nedostatok. A tak vianočná
k olek cia je väcšinou vy·
predaná.
Gitarové (lu.tnové} kon certy Vivaldiho, Carullilw, Hay dna od doby rea lizácie nahz•ávky (teda '
4-6 rokov} patria ku
kmeiíouému
repertoáru
Slovensk ého komorného
orchestr a. Počuli sme ich
na našom koncertnom

pt5dtli aci'k:onca s viacer:~
mi domácimi i zahranžl!·
nými s6listami. Interpretácia i celkový prístup
a umelecké poňatie orchestrálneho partu warchalozJcami
dospelo
IJ
priebehu
spomínanýc h
rokov k §t!íloru~mu vykrištaltzovaniu a zvuka·
vofarebnému TJyctzelovaniu. Počúvanie nahrávky
s
Milanom
Zelenkom
(patr í k prvým realizáciám tejto hudby Slovenským komorným. orchestrom a s6listom] n ás
nevdojak núti porovnávať
ani nie tak so zahranič·
nými s6listick!}mi interpretáeiami, ako s nedávno odznet,ými v tejto
zostave. Musíme len ľu
tovat, že práve ony nezostali
zafixované
na
gramoplatni .••
Ľf1bivá, melodicky spevná a bohatá, inštrumentálna a farebne pôsobivt'f
Vivaldiho hudba sa po·
slucháčovi prihovára sama. Túto moc jej inter·
preti plne ponechali a
svo jím decentným prGJauom stali sa skromnými
tlmocníkmi
zvolených
partitúr.
Warclzalovská
briZancia,
i skrivosť
a
esprit zahaľujú sa tu clo.
rúcha zasnenosti - stemne ním
zvuku sláL'ikov.
Zvýraznila to ešt e i režiine-zvuková stránka na.hráuky, kt orá akoby korešpondovala s prejavom
i nterpretov a nesnažila
sa oclokryť svojim i technickými možnosťami žia·
rivosť
a čaro sl áčikov,
ktor é, žiaľ, warchalovci
v tej to nahrávke postrádaiú [ba ne\mažili sa
opr aviť
ani
nerovnaké
nástupy, či súhru súboru
so sólistom, n ehovoriac a
podmoclulovane; intenzit e zvuku}.

Napriek VIíhradám j e to
'áslužný
d r amaturgický
!!in tak v repertoári
SKO, ako i vo vydavateľ 
stve Opus, ktortí nahrávkou
sprístupnil inštrumentálne skvosty baroko·
ve; hudby a rozšíril diskotéky o skladby, ktorým
stár oé!ia n eodobrali na
pôvabe a kráse., V_ýtvarn/2
'iotuoreni e plat ne repro·
'iukciou obrazu zaslúžilého umelca Tibora Bártfaya, pomohlo ku propagácii nahrávky.

JOSEPH HAYDN - Koncert C dur č. 2 pre organ,
sláčiky, 2 trúbky, tympan
a continuo.
JAN KRTITEL VAŇHAL 
Koncert C duJ.' pre or ga11,
sláčiky·, 2 trúbky, tympan
a continuo.
FERDINAND KLINDA organ .
SLOVENSKY KOMORNÝ
ORCHESTER dir. BOHDAN WARCHAL.
© OPUS - Stereo
!1111 0413.

K prekvapeniu vian oi:J·
ného trlzu patri i nahrávlca organov!}ch koncertov
Tosepha Haydna a Jana
Ki'titela Va ňhala. Skladby
don edávna stratené, dostávaj ú sa - reali ztieiou
SKO a s6listu dr. Fer dinanda Klindu - po pr vý
raz k poslucháč ovi na
gramoplatni. Autentickosť
diel te v tejto nahrávke
podciarknutá vyn ikajúcou
akustikou a starým ná·
stro;om k aplnky v Tren·
čianskych
BohuslazJieiaeh, ktorti spolu s
urganom z 18, storočia oatr í k pamiatkovo chrá.
nen1Jm objektom Sloven·
ska.
Dr. Ferdinand Klinda,
sólista oboch koncerto~·
sa ujal skladieb s pristupom interpreta i znalea
dan!Jho nástroja. Dôka ..
zom ;e perfektn~ oultida
nie a využívanie farieh
registrov, fines or ganu ,
zhodu;úcich sa so št,'tíl om
:>ldadiéb. Klinda dosahu lP silu tílJžnku tednodu
chosfou pritom teho
hra n epostráda esprit,
k ultivovanosť, eleganciu.
Neusilu;e sa vyntknťd,

ale svo; part ved ie v roTJ·
nom ernej línii s · orchestrom, do ktorého sa
chce akoby včleniť. S decentnosťou sólist u k ores··
pon duje at orchestrálny
part SKO, rozšír en ého o
2 trúbky a tympan. Boh
dan Warchal, ktorý sa v
teJto nahrávke predstavil
v (tlohe dirigenta , snažil
sa sklbiť Pýkon do ume l eckej v!ípovede cez tva ,
t•ivť?ho interpreta. Co so
mu podarao· po umelec
kef
stránke,
na1•úsala
č asto zlo žka teclln žcka
Rozostavenie stíboru mi
mo s6listu v nahrtfvacom
priestore, kontrolovateľ
né iba pomocou sluchtf·
t ok, nevyšlo v~dy i!tsto.

Dôsledkom sú nepresn é
nástupy ( n a;mä v ll. čas
ti Va'ňhala), l'ozdielna. a kustika
{pokiaľ
organ
s1;ieti, orchester pôsobi
duto a pod.). Je škoda,
že taJe pôsobi zJú hudbu a
citlivo li.ZJpracované party
oboch umeleckých zloziek narúša nedost atoč
rzý re'tifný a ZIJUlcov!} po·
' treh,
Obal s fragmentom orqwzu z Trenčianskydl 8ohuslmJtc na tžtulnet stra ne, s odborným textom v
trofjazyčneJ
muttíciž na
zadn ef
strane
obtil ky
podporu;tl k valitu nového edič ného činu vydavateľstva Opus.
E. .čARSKA .

Prehliadka
tvorby
m,ladých
bulharských
skladateľov
Je ve.ľmi ťažké v krátkej in·
formacii vyjadriť na jvšeobec"
l~ejšie črty mladej bulharskej
tvorby, pretože: jednotlivé ukážky nastolili bohat(! problematiku.
Môžeme s ur čitosťou konšta·
tova ť , že všetky diela boli po
'stránke. profesionálnej na veľ•
mi dobrej úrovni. Skladatelia
použili
rôznu
kompoz ič nú
technilm a výruzové prostriedl\Y, zvlášť v inštrumentálnej
hudbe. Ovláclanie techniky " re:rnesla " má všal< význam vtedy,
keď je v s lu Zbácll talen tu, váž·
nej myšllenky a citu pre mie·
ľl),

Téma súčasnosti sa vynárala
·r ovnako v programových die·
•I ach, ak o v tzv. absolútnej h ucl.
be. Dve sk ladby - inšpirované
Aprílovým povstaním (proti turecb"ému útlaku - 1876 l u ll:ázali
mnohostranné možnosti
stvárnenia témy povstania. Ide
o Kr..1nornú symfón iu Piame11a
!Džurova a s ymfóniu Aprílový
letopis Filipa Pavlova.
Dielo Džur ova je inšpir ova né
v edeckou pr ácou v e ľ k ého b ulharského sociológa Ivana Chad žijského "Psychológia Apríla·
vého povstania". Skladba má v
sebe s ilný emocionálny tragic.
ký né.boj 1 ktorý pôsobí práve
svojou psycllologickou hlbkou
a vnútor n ým prežitím; tragizmu a veľkostí tejto udalosti v
bulliarskej histórii; l<toré vo fi·

nále vyt várajú [jureolu vď.aky
k hrdinom Aprílového povsta·
nia. Filip Pavlov riešil s vo je zámery pomocou p riamej asociá.
cie a konkretizácie troch zá·
k ladných dejov - p1·ebudenia ,
boja a ospievania nesmrteľného
hrdinstva.
Večné
filo zogické
otlizky,
ktoré sa dotýka jú mladých rudf, našli svoje miesto aj n a
prehliadke. Zvlášť sa vy darila
opera Malý princ. pod ľa Exupé·
ryho od Rumana Ba!jozova. Nie
je t reba spomínať, ako ťažl\O je
hudobne' stvárniť
f!lozoľiu
Exupéryh o a nájsť takú formu,
aby skladateľ i autor námetu
boli rovnako presvedčiv L Baljozov je autorom libreta, ktoré
sa v yznačuj e' stručnosťou a
koncentrovanosťou. Hudba má
znaky lyrického
optimizmu,
ktorý zahf'ňa v sebe' melanchó.
liu, k o mickosť a jemný smútok.
Hudobné charakteristiky
sú
presvedčivé, p ravdivé , nič nie
je prehnané a všetko plynie
ľahko a nem'ltene. Počuli sme
v lwncertnom podaní le11 p1l'ť
obrazov opery, no sta č iH llll to,
aby poslucháči vycítili hudobný
a myš lienkový náboj diela, kto·
ré s t~ má r ealizovať celé v tele·
vízii.
Ta!entt,vaný, Stefan Dragosti·
nov skomponoval In memoriam
na pam iatku veľkého bulhar·
skéh o skl a dateľa Ľubomíra Pip·
kova. Sk lad ba je vybudovanú
na zál,lade dyn amických k on tra s ~ov, p r i čom v druhe j časti
· je použi té veJml ú čin né ostiná·
to, ktoré akoby zv ýraz ň ovalo
nepretržitý pr úd č as u .
Vokálna tvorba bo la repre·
zen tovaná zau jímavými diela mi :
od Stefa na Dragostinova zazn,).
lo diel o "Zaspala ie moma",
zbol'OVé pi esne.· "Jar" ocl Stefa·
na Mutaf čieva, "Hrani čná noc"
od Rosice Petrovovej, "Odkaz"
od Filipa Pavlova, "Noc n a. hranici" od Plame11a Džurova a
ďalš i e. Z oblasti k omorných vokálnych žám ov upútal vokálny
cyklus "Pozície" od Milka Ko-

Americké turné
Ivana Sokola

larova, Sedem piiisnl od Julie
Cenovovej, štyri piesne ocl Ale·
xan dra K~tndovil na t ext Em. Di·
k in sona, ,,Opnjenie" od Filipa
Pavlova. . . Jednotliví sklada te·
lia vhodn e využívali text (Julia .
Cenovová l, expresívnu melodi·
Im {M. Kolarov, F. Pavlov) 11
inštrumentá lnu
zostavu (AJ.
Kandov) .
Súčasnosť sa odzrkadľovala
aj v inštrumentálnych dielatl1,
V prvom rade je to Koncert pre
kontrabas od Emila Tabakova.
Skladba upú tala voľ bou a org-anizáciou hudobného mater iálu, citovým účinlw m, majstrov·
sl<ým ovláda ním sólového nástroja a plnosťou obrazov a ich
cellHWého dramaturgického for.
movania. Záujem vzbudili t iež
Metamorf(izy od F. Palikruše·
vovej, Symfónia o d A. PotQrljana a Koncert pre klavfr od V.
Cučkova.

Radosť zo života a charakte·
l:!stlcký optimizmus mladých
ľudf tvoria · emocionálnu náplfi
Mládežníckej symfónie Alexandra Kandova, v ktorej autor
vhodne využíva la konické vyjat1ren!e, jemnú orches tráhm
sadzlm a dramaturgické zdô·
raznenie id ey.
Piata prehliadka znovu objavila organovú h u dbu, k torá z
obfel<tivnych pr í čin nie ie bJíz.
ka bulharským skladateľom (v
BtHharsku bol znovu inšta loVélllý org an len p red tromi rol{·
mi ). Je len prirodzen é, že or·
ganov é diela boli poznačené
prvými doty kmi s týmto n á·
stroj om.

svoje k rátkl'i inforpoznámky o piate j pre·
h liadke tvor by m lad ých bulhar·
sk ýc l1 sklad ate ľo v, ktorá bola
cľ<J iší m dôkazom, že mladá tva.
r ivá gen erácia mä p ocit v eľ k e j
zodpoved nos ti v oč i s vojmu publilm a spo lo č nost i. Toto konš tatovanie je zárukou ďa ! š íc l1
úspešných str etnutí s mla dými
JEKATERINA

DOČEVOVÄ

d mol op. 65 od F. Mendelssohna-Bartholdyho
presvedčil mene j čo sa týka s vojvoľnej še j
registrácie. Ale u z
Prelúdium a fúga na
B-A-C-H od Franza Liszta poskytli umelcovi
všetky možnosti na dokonal ít pr ezentáciu seba a organu. Fascinujúci hni i závet• rytmic ·
k ých Litanies od Jehana Alaina. Nadšené pub·
likum si vyžiadalo dva prídavky zo súčasn e j
hudby. "
Volkshlatt - 8. XL 197ll
Herbert Saxinget·

lw ncer tná cesta Ivana SoWyoming (U SA) , kde mal
prvý konc er t 18. XL - v univer zitn om mes te
La ra mie. Ivan Sokol si op äť v ybra l d o progr am u d ve dramaturgick é s mer ovania: v prv9j
ča s t! programu h ral d ie la J. S. Bacha (To ccata
a fúga d mol a E dur, BW V 565 a 566 ] a Bux·
i elmdeh o Prelúdium a fúgu fis mol. V dr uhej
polovič ke kon certu vyvážil "organovú klasiku"
d ielami n ovš ieho d áta: Reger ovou Fantáziou a
fúgo u na B·A-C-H, Kabeláč ovou Fant ázio u
d mol a Salvov ou Ra psódiou. Je chvá lyhod né,
že Ivan Sokol p ovažuje za po v innosť, obozná·
miť zahra nič né obecen stvo a j s ukážkami čes
kej a s lovenskej tvorby. Robí to systematicky
a cie ľave d om e n a každ om zah r ani čnom zájazde, č·erpa j t!C zo svojho b oh atéh o rep ertoáru.
V Laram!e us poriada l Ivan Sokol a j interpre·
tačný k urz pre š tudentov t amojše j univer zity
a ma l predn ášku o slovensk ej a česk e j organove j hudbe.
~ tát Ka lif ornia bol ďalšou zastávkou sloven ského u me lca. Dňa 20. novembra mal v
Neva da City k oncert z diel I. S. Bach a, Men·
clelssohna· Ba rtholdyh o a C. Fran cka {Fina le ).
V, hlavn om meste Kalifor n ie - Sacr amen te lwncertova! 21. no vem bra a v San Franciscu
27. n ovembra. O päť b oli na programe i diela
če s kos l o v e n ských autorov. Posledn ou zast ávk ou
americk ého tur n é Ivan a Sok ola bol štát Arizon a ,a jeJw h lavné m estĽJ Ph oen ii [3. XU. m. r.).
Zo z ati a ľ dostupných kritík vyberme slov á h od·
noten!a od recenzenta The Sacramento Bee ~
Williama C, G!ackina:

S

svoj ich

M aďarska, Juho slávie, NDR, NSR, Belg icka, Sva j.

č ia rs k a a f'rancl).zs ka Jtavštívil n a s klonku mi1JUléh o ro!l:u u ž p o druhýkr á t Ame rik u. (Prvý
r az !1ral na západnom pobreží USA pred d vmno
r okmi. l Jeho vystúpenia sa vteoy stretli s ve ľ·
k ým ohlasom, a tak prostredn íc tvom Slovkon.
certu a Medzinárot'lnet u meleckeJj l'lgt'lntťi i'Y so
sídlom v San Fran cis cu u s kutočnil a j svoji'! druh é turné no USA a v Mexiku. Predchádza lo mu
vyst úpenie (dňa 5. XI. rn. r.J v Linzi, odk ltH
j e a j nasledujúca kritika:
"Organový večer Ivana Soknla Y Br ur.knar·
hause bol rôznorodý a bohatý. Hoci technické
nedostatky organu zabt•aňovali hllldk ému pl'iebehu k on certu, nenarušila to umelecký dojem,
lebo Jva1t Sokol zostal kľudný a JJlna demo11 ·
iUroval svo je umenie v dielao.b J. S. Bacha a
Dietricha Buxtehudeho. Od Bacha hral Toccatu
a f1lgu d mol a E dur, Buxtehudeho pre dstavil
Prelúdiom a f1lgou fis mol. Každé toto d ielo
wy!aduje najväčšiu precíznosť i v optimálnych
akustických 1 iestoroclt. Ivan Sokol zvládni
pertaktnt~ vietky požiadavky. V Sonáte
;vr.

"Pt•vý t•az sa v Sacramente prezen toval Ivan
Sokol z českoslnvenska, Je to autoritaUvny ·
muzikant, hrajúci s plným n asadením, vefkou
hr ilanciou a precíz nosťou. Umelec sa vie veľmi
dnbra prisp ôsob iť l!.kustike. Interpretácia ceJI!.
h o koncer tu bola veľmi dobrá, b a vynika jtica ,
- s g raduj úcou. dramaturgiou. Ivan Sokol prl!.r. oval dynamicky 11 r eg ist r ač ne výborne. hi to
jeden z najväčiUch organistov v Európe",
Sacramente usporiada l Ivan Sokol a j š pec iá lnY interpretačný k urz pre organistov.
Dobrá r eprezentácia nášho interpretačného
umen ia v za hraniči t eší a h ola úspešnou b odk ou minu l oročn e j k oncertnej činno st~ n ielen
Ivan a Sokola, <;~ le s lovens kéh o hu dobn~llt umenia vôbec.
T. URsfNIOVA

V

Známy čelista a pedagóg Gregor Piatigorskij zomrel vo ve·
ku 73 roko.v v' USA. Vrchol je·
ho dráhy znamenali spoločné
vystúpenia a platne s P. Casa!.
som a klaviristom A. Rubinsleinom.
Tohtol'očné Wagnerove ~tl~v
nosti v BayreQthe sa kom1.jti od
23. júla do 28. augusta. V pollstate zopakujú vlani nalitl,ldo·
vané diela. Pristupuje však nová inscenácia Tl1.nnhäusera.

Dánsky kráľovský balet uvie·
dol na jeseň noviJ baletnt kom·
pozíciu Kleopatra s hudbou Joe
Cla1•ka.
·
Známe koncerty ' Bavo~;s~éhp
rozhlasu MQsica viva - ma1íi
na programe veľa nových kom·
pozícii. Tiež no č né koncerty Ba.
vorského rozhlasu po!Sitajú s
uvádzaním pôvodných diel sú·
časných svetových skladateľov.
"" p ~ -

••

Francúz Jean Francais, ktorý
s lávi tento rok 65 rokov, vyllal
tlačou
novinku Koncert prii
kontrabas a orch!lstet•.
Valeria Mastersonová je no•
vou úspešnou Gildou pa Ion•
dýnskej opernej scéne. Kritike
hodnotí jej sýtu kolprattí.t'U.

Historické hudobné nástroje prež.ívajú svojlt renesanciu
dokazuje to a j nasledujúca snímka: učiteľ hudby v Opladen Roli Westenberg, reš tauruje a zhotovuje - podl'a vzorov dychové drevené nástroje, potrebné k vernej interpretácii
starej európskej hudby.

sk la da te ľm i.

vied la
Z Mexil'a
ho la clo š tátu

Poľsl,a,

Qirigent Dean Diion zomrel
koncom roka vo Sveičiarsku vo
vekQ, 81 rokov. V poslednom
čase pôsobil najmä v amel'ických orchestroch. Bratislavča
nia ho poznali z viacerých vystúpeni.

Ko nčím

Ivrm · Solw l d o hlavného
M<-Jx ico City. Tu maJ tri
ko ncerty: 8_ XL v Nfi rodnom hudobnom kon:-:ei'Vil tót·iu, 10, XI. v Národnej knižnici a 14. XL
v ch rámB Espírltu San ta. Na t ýchto vystúp<?.·
n iac:ll h ra l di.ela ]. S. Ba,eha, D. Bu xteliudr.h n,
F. Mendelssohn a· Ba r tholti'yho, F. Li~z ta , J. AlaiIlél , M . Regera a z domá ce j tv or by Fantáziu
d mul od Milosla va Kabel ~. č u a Rapsódiu Tadeáša Salvu. Ohla:;y na tieto koncer ty boli mi moriad n e priaznivé a bezpros h·edné.

ý organista Ivan Sokol p o
Slovensk
koncertných zájazooch d o ZSSR,

zahraničia

mačné

Z mes
Rŕlk(!s ka nclišl el
ta Mex ika -

Tit ul ná str ana bulletinu s programom k oncertu Ivana Sokola v hlavnom meste Mexika.

Zo

XII. k ongres Medzinárodnej
hudobnovedeckej spoločnosti sa
uskutoč ňuje v USA od 21. do
27. augusta 1977. V. prípravnom
vý bore je i sovietsky muziku·
lóg Boris Jarustovskij. Diskutuje sa v dvanástich sk upinách,
pl'ičom viaceré zo skupín sa ve·
nu jfl i porovnávanJ u hudobných tradícií a zvláštnych kul·
l.íll'ltych podmienok Východu a
Západu.

Novým predsedom Hudobnej
rady .NSR sa s tal p Pof. R. Jakoby z Hannoveru. Vystrieda l pro[esora S. Borrisa.
l'redseda Zväzu sovietskych
Tit:ho n Ch l'llnnikov
navštívil v januári NSR a na
jednom konceJ•te sám hral svo j
ll. klavírny koncert.
skladateľov

Svetové dni hudby usporiada
v má ji 1977 Spo ločnosť p re nn .
vú hudbu. K tejto pl'iležitosti
prihlásilo 34 kra jin 420 par ti·
tíu•. Na viacerých zasadnutia l1h
budú sa flčastnici ve no vať " pro·
jektum rôznych hudobných lípecializácií".
V NSR otvorili pred ča s om
diskusiu k vlaňajšej koncepc ii
Wagnerovho Prsteňa Nibelun gov v Bayreuthe. K tejto prí·
ležitusti vydali ako p odklad k
diskusii tzv. antitézy.
Viedenskí symfonici oslávili
pred časom 75 rokov existen·
cie. Pri te jto príležitosti s i eu·
rópska tla č povšimla ich his·
tór iu a súčasnú úroveň.
Za vefk ý zážitok považuje
kritika novú inscenáciu Rigoletta v Mníchove. Režisér Ro·
man Polanski vyťažil zo zn á·
meho scenára nové režijné nápady. V inscenácii spievajú spe·
váci z Rumunska
Bulharska.
Orffov inštitút v Salzburgu
vydal ďalšie ňíslo svojich informácií. Z~uj ímavé je poznanie,
že Orff ov inštrQ,mímtár s a u ii·
ma ai na ilíkolách v Afrike.
Popr edný sovietsky choreO•
gl'ilf Jurij Grigo!.'nvič viedol v
parižskífj Opera prednáiky a
kurzy o svojeJ u meleckej kon.
cepe ii.
NoviJ OIIIiru Ariberte. Reiman na Meluzína (s podtitulom Roz.
právka o zakázanej láske)
uviedlo divadlo v Braunschwai.
gu. Kritika hovori o farebnej
partitúre a mnohovýznamovom
·~mysle toh to di!!IB.
Anglická
n árodná
opera
uviedla n a jeseň m. l'. Smetanovho Dalibora. Kritiky pri jali
dielo pozitlvne a chvália nai·
mä A11nii Evansovťi ako Mila!lu.

Nové nvedBJlie opiry Willia"
ma Waltona Troilus and Cressida na scéne Kráľovskej ope·
ry v Covent Garden v Londý·
ne sa stalo význ a mnou udalosťou v hudobnom živote' Anglicka. Túto operu zložil (dnes 74.
r oč ný ) skladateľ pred 22 rokmi
a vtedy sa nestretla s uznaním.
Wl!liam Turner Walton je dnes
tvorcom mnohých symfonic·
kých diel, koncertov (husľové·
ho, violového, violončelového) ,
opery Troilu s a Cressida, kO•
morných di el a baletov.
Op'iira Covent Garden uviedla
nové naiítu dovanie Wagn erovhn
Prsteiia Nibelu ngov. V hlavných postavách spievajíl tak•
me1~ vi!Htci spevá ~:i , ktorých v
pu slednýuh rokoch o bsadzovali
v Bayreuthe.
Novým Dhjavont ua auglio•
kýc h jav iskách je Patricia Pr!·
ceová. V januári tH!inkovaia
ako tituln á predstavi te ľka vo
via cerých operách a bude mať
piesiíový \'ecitál.
Zná my skladateľ Werner Egk
stal sa pre najbližšie dva rok y
prezidentom
Medzinárodnej
konfederácie ochranných autorských zväzov.
Na koncerte vD vypredanej
sále CARNEGIE HALL v New
Yorku uv iedli 9. januára t. r.
- prvý r az v Spojen ých štá•
loch - opet·u B. Smetanu Da·
libor. Dielu naštudovala spo lo č
nosť THE OPERA ORCHESTRA
OF NEW YORK. V hlavných úlo.
hách vystúpili poprednf !!leno·
via Metropolitnej opery a Newyurskej mestskej opery. Vlohu
Jitky s· vel'kým úspechom spie·
vala členka opery ND v Prahe
Nad'a Sormov á.
Na IV. medzinát•odnom skla•
konkurze Henl'yka
Wieniawského v Poznani (no·
vembet• lll. r.) medzinárodná
jury p od vedän ím Wlodimier za
Kotonského priznala ceny a vy:mamenania : l. cenu dostal Ivo
Petr i/! z Juhoslávie za " So nli·
tu" pr o hus le-sólo, 2. cenu ne·
udelili a dve tretie ceny získa·
li Guillermo Graetzel' z Argen•
tíny za skladbu " Sostina" pre
hus lé a klavfr a Luis Jorge Gon.
:r.ztles z Argentfny za "Sticho•
mythias 1" nre hus!p a klavfr.
dateľ skom

Pierre Boulez dirigoval "
New Yorku skladby Johna Ca·
giia " Reuga With Appartment".
HraJ orchester Bostonskej fil·
harmónie. Cageova skladba fl'i
suitou zloženou z fragmentov
blues, indiánskych hymien, ll·
tJu•gickej hudby, vojenskfcli
piesni e pod,

JlJBILANTI
Bohatstvo a krása tanečných
výtvorov nášho l'udu sa stali
zdrotom umelecke! práce a
I!Otným naplnentm nášho špič
kovdho choreografa doc. I ng.
Stefana N o s á l a, zaslúžilého
Itmelca, umeleckého ved úceho a
c horeografa tanečndho súbor u

V š MU - odclelenle clzoreogra·
fie. Jehp diplomcJVou prácou bvl
Radvanský jarmok a ZboJnícka

zi-

rozprťwka.

Pôsobenie S. Nosó.ľa v sloven
skom tanečnom ument ;e veľm/
obsiahle a nedá sa obmedzil len
Lúčnicou. Škola a nadobudnu t ~
skúsenosti mu umo~n tll rozvi·
mít pôsobnost dp veľkých d i .
menzit. No Lúčnica zostala v!!dy
pro ·prima!
Charakteristick (}
znaky rukopisu š. Nosáľa: ma·
ximáln a štyli zácia, prehodnotanie motivick(}, priestorov(}, polzybové - pri absol útnom 1'(!.~
pektovanf origi,nd.lu. Symbióza
pohybovelw i hudobného materi álu, giroký ambttus ntlmetoo,
;asná priestorovd kresba, p1·e·
cizna práca po výtvarn e! strtlrl·
ke. Vývo ;ovtl ltnia dramaturgi e
prináša stále novd k valtty. čo
sp omenú( ? Prvotinu ZboJnlcky
tanec, typickú, žtuelntí "nosáľovskú" Detviansku. veselicu, či
veľk(! dramaficko-epick(} kom·
pozicie
Radvanský
iarmok,
Stretnutie mladosti, snivú ZboJnÍcku rozpráv ku, Zlmn(} hry
f n6vum v tvorbe Lúčnice }, Ge·
neráciu, alebo Goralskú ľúbosť ?
Im presie na život pastierov Na obnôcke, Romano čapa~ik. a
dlhu neprekonaný čerkallJÍ .. .
Nouij pr íst up k t radičným t 4·
maril znmnenall tw1 ečn~ l'l slu
Či r čian ka, Hô rni c lzlapcl, N a
det v i an skych la zoclz ot pd
zatiaľ rw fk mnpaktnef!Jl c lzoreo·
gr afický cel ok: Svi al"ok na Zemplíne. Sem patria i žá nrov~ ol;rázky Dan, širákOV!}, S ru·
chom, Kresan!í , Nasa koza a z
nouse; tvorby 13/, husár i, Roma·
nes, Jar, Hry ... Celkom 50 ch o·
re ograf il!
Je
clocentom
na
VSMU a Vf!clúclm Katedry tanečnei tvorby, kde vedie odrle·
len ie chore ografie.
Školenia,
kurzy , äoplnkové formy stúdia
na rôznych štátnyph Inštitú·
clách. ·

l-účnica.
Lú čni ca te spätá s ;eho osob·
nosťou a prácou. Po dni, keď
oslavuJe svote päťdesiatiny, v

.kruhu večne mlade! Lú čnice
iste a; sám omladne ...
Narodil sa 20. l. 1927 v Hrtiíove; ( Raticou v r ch } okr es Zvolen. Jeho cesta k tancu n ebo/a
priama a jednocluclzá. Po skon·
cení gy mnaziálnych štúdii v
fJansket Bystri c i odišiel studo·
vať na Vysokú skolu stavebnú
v Bratislave, ktor ú v roku 195.3
ukončil. Medzilýtn pôsobU na
škole dva raley [ 1951-19531
ako asistent.
Ako sa dost al k tancu ? V r ok iJ 1949 videl tancovať Národu·
pisnú skupinu VR SSM [ ta k sa
vtedy volala Lúčnica 1 v p(lsnw
"Rok na rledine". Veľmi sa mu
páčilo, už aj p reto, že prav·
divo a dôveme zobra7.0val o ~i
vot ntlšho ľudu. Keď sa skupino
vrátil a z Rumunska a oc/l!ila
praoovat na 1'rať mládeie, N o·
sár ;u už čakal . Bol čatär om
76. brigtldy, k cle skupinu - 1
ost atlld kultúrn e zl oiky - za.
'delili. 1'u sa začal ut:!iť nlekto1'é tance ,,oclzemkd.rov" , i keď
to nebol o ; eänoduclzé. Meclzi·
tým skupina ocli !ila na r ekretl·
ei u do Uačkovet doli ny; odki aľ
ho t el egramom prizvali k spolupráci. A tu dostal riadne "cl o
t ela" - Verbunk , Odzemok , Du·
pák .. . Prv(} vystúpenie? /Jiw
10. IX. 1949 na 2'roch Sliačoch
a 2. X. 1949 š. Nosáľa pri/ali
v Bratislave za t!lena súboru.
Koncom roka odišiel T. Ku/Ján·
ka - vedúci ,.odzemkár ov" do v znikafúceho SCUKu a tat·
ným hlasovanlm bol S. Nosáľ
~volený na ;eho miesto.
Po odchode O. Chodákovet
.stal sq vedl1cim c!wreorJrafom
a v r oku 1953 - poL•as proft?·
sionalt zdcie vecle nl a Lúcnice umeleck!ím vedtíelm a chore'J·
graf om tan ečn é h o súbor u.
Oclborné znal osti sl v r okoch
1953-1957 r ozširil iítúcliom na

Spolu pr acoval so SND
- v Krút1~ave, Beg BaJaztclovl,
Jánošíkovi , Ej lwsároch, v mu·
sica/i Na skle nwľrman~ . Jel/()
prdcu
pomá Cesk oslrmensktJ
.~tátny sú/Jar p ie.ml a twlcor> ,
Poddukelský ukr(l jinsk!} ľudp·
v.zJ súbor, Slove nsk.tí ľud oi!!J
umelecký kolektlv.
Fi l m a t el e v í z i a: cho·

reografie k dielam Rodná zem,
Hudba z Marsu, Tanei5n~ minia túry !.-VI .. filmový prepis Roku na dedine, Krútr~avy, Roztrhla sa h udáčkovt struna, Mô/
vienok zelený, Tri lásky a
množstvo menších, čl väčsich
relácii.
Fo l k l 6 r n e fe st i v a ly:
Detva, Východnťl, Strážnica a l.
P ó s o b e n i e v z a h r a n i·
č l: Štátny súbor u Tunise, ZOK
[ Štťltny súbor M oldavske/ SSR 1,
Kráľouskó. opera v Antverpó.cll,
Medzinárodné ľudov~ ta11ečn~
cliupdlo v A msterdame, Lenin·
qradský Music-hall ...
Tento stručn.!J výpoče t stači
k bilancii bolwtť!ho a na prá·
eu plndho života. K nemu do ďalšieh rokov mu pra1t>
tvoriv~ sily a; stále mladá Lúť!·
nical
-ETB·

vy h 1 á s"i fh re · \1'1. ·ro
súťaže

č ni k a
IlOpulárnej piesne

BVSTlHCKÉ ZVONY '7..,
Mestský llÓ!'oilný výbo1·, K\·ajskä puhocka Zväzu s lovenských sk lada terov a Park kul.
túry a oddychu v Banskej Bys tr ici vy hla~ujít
č ní k
IJOpulárnej piesne

VL ro
súťaže

***

/Jiía 16. ;anuára t. r . mal 70
1'0kor; divadelný režis(!r Jura;
Augustín S e reg i;. Do defln
hudobného ž.lvota na Slovensku
sa zaptsal ako režisť!r o pery
Stätnel l o divadla v Košiciach
[1 947 - 1954}, spevohry Ukrai insk·élzo nár odného clivadla v
Pre!i ove [ 1954-19561 i a ko rr>.·
ils(}r Slovenského d ivadla 11
Prešove [1946~ 1947 / , kde sa
zas lú.~ll o uveclenie vôbec pr·
V!Jch spevohier u de Jinách to/z.
t o diVadla f Rettina , Mmn zelle
Nitouche n ženba/.
Do Ko!iic pr·mel J. Ser egii v
sezóne 1947·48 už ako skúsený
äi1Jacleln1k a re zlsdr. Mal za Sé! ·
!Jou bohatú prax ako he1•ec a
r ez/sér cliuadiel na Zakarpalsket
UkraJine.
K ošlckó. opera /Jola v čase je·
ho príclwclu v stcwe hľac/ania
svoje j iäeove ; a umeleckej k on·
cepcie. J. šeregij bol zást uncom
Stan/slavského umelecke / met6·
dy a v tomt o cluchu v iedol her cov.
Usiloval sa priblížif di !lákovl
diela ceských a slovenských
sklada teľov [ Rusalka 1948,
Hubil;ka 1949, Jakob1n -1950, KrúllYava [ spoločntl réžia
s J. Borodál!om v r. 1953}, zá ·
kladnd diela z operne; tvo rby
ostatných slovanských nárorl ov
(Hal ka - 1950, Eugen Oneg/n
.19fí.I , Boris Godunov re·
ži/ná spolupráca s J. Mu ncli11·
gerom v r. 1952, ukra ;inské spevohry J a poskytnúť mu l!!íber
z klasi ckých diel svetove; oper net t vorby [Tosca - 1948, Ma,~-

..BYSTRICKÉ ZVONY - 77 ..
Stfat; jé l'o7.dolenli do dvoch č as tí: j
- sít ťa :6 S}JtJváknv·a matérov v oblasti po.pulá r ne i 11iosue,
- autorská súťa ž v oblasti popul árnej piesne.
Do súťa ž e spe vá kov-amatérov sa môže prihl ásiť každý mladý č lovilk vn veku oíl 15
do 25 rokov s dvoma l.liosiíami so slovenským, a lebo českým textom. Výberové kolo
sa uskuto č n í v Banskej Bys trici, v sále PKO dňa 12. marca 1977.
Do autorskej súťaž e môže pri hl á siť doposiaf n e uvorejnenú skladbu každý a utor.
V roku 1977 bude si celý pokrokový svet pripomínať 60. výročie VOSR. Do súťaže
budú prijaté s kladby, v ktorý ch budú obsiahnuté 'myšlienky p r iatelstva so sovietskym ľudom, vzťa hu č l oveka k svojej krajine, k svojmu mestu. Os obitne budú vUa·
n é skladby veselé, rytmické, skladby, ktoré sú blfzke mladým rudom.
Podobne - ako v predchädzajúcicb ročníkoch - bude ,,Cena Mestského národné·
ho v ~b~t·u" udelená autorom za pieseň o Banskej Bystrici, jej tradlciách, krásach
a soCJaltstických pet'SIJekt(vach .
·
Súťažné skla dby na VI. ročník " Bystl'ických zvonov" tre ba prihlásiť a zaslať do
PKO v Bansk ej Bys trici do 5. marca 1977.
Výber urobí odborná porota dňa 12. marca 1977.
Sríťaz bude s p1·evádzať tanečný orchester zaslúžilélto u melca Gu stáva Br o ma.

KONKURZ
Riaditeľstvo Štátneho komorné ho orchestra v ž i l in e vypisuje konkurz na obsa•
denie miest
- vedúceho skupiny knntrabasov,
- koncertmaistra č ie l,
- vedúceho slmpiny hobojov,
- lll'áča na hoboj,
- husle tutti
s mo ž n osťou ziska ť byt. Veková h r anica do 30 rokov. Cestovné b1,1de uhradené liin
prijatým u c h ádz a čom .
Termin pl'ihlásenia ie do 15. marca 1977.

KONKURZ
Umelecký ~éf ot~ery Slovensk ého národného d ivadla vypisuje k o n k u r z na obsa·
denie voľných miest v m·chestri SND:
tutli hráčov do skupiny hus lf,
tntti hr áča d u skupiny vio lončiel,
:~:ás tupcu vedút:cho a tutti hr áčov do skupiny kontrabasov,
hrái:! a na I. ltlarinet,
bt•íit:a na l. boJ.' ne,
hriíi:!a na l. trumtlete.
Podmienkou prija tia je absolut órium VšMU, AMU, JAMU, alebo konzerva tória . Vekov á ht·anica 35 rokov. Konku rz sa bude kon ať začiatk o m mar ca 1977.
Plsomné žiadosti s krétkym životopisom a popisom praxe zesl ela jte nafneskílr do
10. II. 1977 na Um"'l(Hlklí ll!lt'liv u OJ!ery SND, 8~138 .SI'al i~l a va, Gorkóho ul. ~. 2.
Termin konk u rzu bude O:!a tá maný plsomne. Cestovné sa Itradf Jen prijetým uch'·
d zai!om.

karný Ml 1048, Barbzer w
SeiJilly 1948, 1952, Carovná
flauta - 1949, Figarova svadba
- 1951, Cq.rm en - 1953, Rigolett o - 1953, Nemó. z Portici -

1954.}
V r . 1952 retírovql prva so·
vletsku operu n a košickef sc(J•
ne, Mettusovu Mladú gardu. K oši ck.!] súbor uviedol túto inscentlciu na Divadelne; žat ve v
t om i stom roku. Kritika ;u hodnotila ako natlepšiu inscenáciu
v republike.
.
Osobitnú pozornos( si zaslúžia šereqiJove r éžie ukrafin·
sk.Qclt spevohier { Záporotec za
DunaJom 1947, 1952, Marusia - 194.9 , Sor orJinský ;armok
- 1949, Nmalka z Poltavy -1.950 ). Sám tieto spevohry preklad al, ako dôkl adn.iJ znaleC'
ukrajinského prostredia naV1' ·
lwval kost(!m y a porli eľal sa na
ich inscenovant. Bol vlastne
priekopníko m týchto spevoh ier
na českosloue nských scť!naclz.
Počas pôsobenia v opere St átneho divadla v K ošiciach na-~tudo val J. šeregij 26 tnscená·
cll.
Umeleckú c!i n nosť J. šeregiia
v Koši ciach v šak nevypliíala iba
oper11á r éila. V ýz namne sa po·
clteľal na výchove mladých hercov v odbornom divaclelnom
kurze prl štát nom [vt edy Ná·
r•odn om) cllvaclle. kde predn.á.~al náuku o clivadl e a r~ž ii a
uieclol k r ú'f.ky S/a nislavského
we lzercorJ a pre z/mr opery.
Zmlenlcu st zaslú ži aj ; ella
bohat á l1 1nnosť medzi ochotnikmi . V r oku .1.954 p1•egiel J. Še·
r•egii do Ukraji nského národné·
ho cllvadla v Prešove ako huclobn!í r ezlsér, so zámerom V!/·
budouat speuohern.Q súbor na
úrovni IJyspelť!ho telesa. f ello
ťažiskom boli, prirodzene, uk r uii nskd spevohry.
Po zrušení speiJohry UND v
r. 1956 [osamost atnila sa ako
Poddukel ský u kraJinsk.!J rudov.!J
súbor 1, prešiel J. šeregi; do či ·
noh emých divadiel {Dedinské
divadlo v Bratislave, Maďarské
oblastné džr;adlo v Komárne } a
neskôr sa venoval pedagogicke;
l'innostl. Svo t ou dlh oročnou čin
nosťou v košic/ce; a v prešouskei spevohre sa J. Ser•egif významne zasl úžil o r ozvot hu·
clobného divadl a n a východnom
Slovensku.

KAM ILA FIRCÁI<OVA

• TVO RIVÁ KOMISIA MUZII<OLOGOV Zväzo
slovens k ýc h s kl 11ci n teľo v uspor iadala v· diioch
8. a 9. decem.bt•a 1976 s em inár na tému "Metóel y anal ýzy s ú ča s n e j sloven ske j a českej hudo hnej tvor by".
Vý hol' témy n ebo l sa 111 oúčelný. Marxisti ck á
urnelccktí k t•ilika je dnes v popredí záujmu.
StL·a n íciHJ tlokum<:n ty jej vunu jú zvýšen ú pozor·
1111s ( a zao!Je l'a l sa iw u l I V . z jazd s love ns k ých
:;k lada tefuv.
Cielo m umclet:l,n i k t'ilik y je !Jodnotonic hu.
tlobného d ie l t~, či jeho in leq H'etúcie. ]c~ dn ý rn
z pt·e tlpolsladov llocl nolen lél je vutlec!Hi. anulý ·
za . l'l'e to p rvý se min(IL' hol venovaný t ejto te·
mnlike.
. Semin ár bol clniJre pt·l pra ve ný nlnhm org il ·
nt začne, a le prodovile iltý m vo s voje j JwnlitnrJj
o l;sa hove j nópln t. Zfska ni e vyso iw f u nclovan)rch
prHdnií šate ľ ov je zás luho u taj omníč ky muzika.
lo_gll:ke j sekcie V. A da mčla k ovci j. Vedia význač 
n ych muzlkológ ov, ak5'ml sú doc. cl r. K. Ris in·
ger, prsc .. čl doc. dr. B. Dušek, CSc., cez sk la·
datel ov· mu~ko lógov prof. ch'. Kr esiínka, DrSc.
d oc. I. Hrusovskéllo, doc. d r. L. Burlasa, c sc.,
doc. V. ~elixa, CSc., Roma na Berger a - uplatml! sa 1 nafm ladšl muzikológovla: M. Adamčiak, I. Marton a Ľ. Chalupka.
K~allta Pl:ectnášateľov a boha tosť te matiky
semmára pr1lákall n ezvyklé množstvo účastnť·
k ov seminára.
česki mu zikológ ovia vychádzali z bohatého
d iela české ho muzikológa K. Jane čkll, ktor é sa
ukázalo stále a k tu!Jinym a modern ým. Zásadné,
syntetizujúca boli referáty L. Burlasa a J. Kre.
sánka, k ým I. Hrušovsk 5' sa zam era l n a kritiku f ormallzmu v hudobnej a n alýze.
Základnej témy semln!lra sa priclŕžali mladí
muziko lógovla Ada m č ia k, Marton a Chalupka.
Zaujlmavý, podnetný a diskusiu provolmjúcí
bol reľerät R. Berger.a.
V diskusi! sa ukáza li !sté rozpory: na jedne j
strane dis kutu júci - l refer e n ti - va r ova li
pred mechanick ým pl'e nášanfm exaktných metód ma te matických, štatis tických a Iných do
hudobnej ana lýzy, na druhej s tr ane sa exaktno sť, akýs i pevný bod v ana lýze h udobného
diela žia dali. Ukázalo s a, že další s em inúr
bude p!'ltrebné venovať problémom marxistic·
ke j estetiky.
A. K.

l. H11rník
ako sugestívny
rozprávač
s lovkoncert a MOI<O v El ratls lave por iada jú pravideln é vých ovné koncer ty pre bratis lavských žiakov I. a Il. cyklu
škôl. Nem áme v úmysle p r inií·
šať celo stné hodnotenie z!lme·
rov a obsahu týchto podu jatL
Boli s me však svedkom toho;
čo sa dií na zva t "vzorový v ý·
c h ovn ý konce r t". Di\a 26. no·
vemlJra m. r. sa s tretli v bra ·
tislavskej Redute žiaci 8. a g,
ročn!k ov bratislavských zos,
ktorým sa prihovoril sklndn ter
Ilja Hurn ik, k torý v s polupráci
s l'o ~ickou Stätno u filhar móniou oboznamoval spočiatk u ne.
p oko jné, n eskôr veľ mľ sústre"
ctené publlk um s témou, nazvanou "0 zvukovej f a r be". Hur·
n!k je i a utor om scenára tohto
výchovné h o koncertu a ve ľ mi
su gesllvn ym r ozprá v ačom, ktoJ'Ý sa vie b ez znižova n ia
úrovne vy jad rovania a myslen ia, no p r itom zroz um itr.Ine a
jasne - pr ihov oriť .mládeži, z
l< torei možn o polovica prichá·
dza do s tyk u s v&žnou hudbou
zriedka. Výk lad Hu eníka
spolu s ukäZI;aml o r c hestra. ale
Hi hro u samotn é h o sk l i:JClAte ľa
n n !()<!Ví ri - vy tv[Lrali jetlnot·
ný celok. Hurnfk v tejto téme
nadvi~:~za l
ll (l
minulý iikols i'Ý
rok, ktldy s tým i stým orc hestro m hovo ril mladým posluc húč om o clyn!llllike v lludb.é. čas.
té para le ly s výtvar ným u moním pomáha li žiakom ľahš ie
p o c ho pi ť absll·aktne jší svet llud.
by. Výhodou Hurní ka je, že má
skvelé
eoz právačské
predpoklady a pa tr! k s ugesl!vn ym
osobn os tiam , k tor é ved ia upúta t pozo rn os ť rôzn ych vekových
kategór ií. Ta l' to bolo a i na
spomína nom výchovnom !w n cer te, kde sa metod ické zásorly
spájäli s kvali tou kon fer uns u.

Ak

uZ m6.me bližšie pr edsta·
d r a ma tu r giu výclwvn ých koncer tov, pri pomeiíme
as p oľí n iekoľ ko tém, ktoré ~'l
uviíclzajú 11 o dľu rôznyclt velto·
vý c h kategóri!. Pt•vé až piate
r oč n 1 k y ZDŠ ma jú t. r. tónw :
"De1'í v pioni e t•slwm t[L bore" a
"čo vše ll<o hud ba v ie" . Výc lJO'/·
n é koncer ty pre 6. a 7. r oč n ! k
oboznllmujíl Zia lwv s d ielami
slove n s kých a českýc h sklad>J.
toľo v [ ocl Vilia ma F'iguša·Bystrého, cez tvorbu národ ných
umelcov, nž l< sk larlln1m R.
Smeta nu , ll. Dvoľá kH, V. Novú .
k a a J•. ]n n itč ka) a so s ioven·
sl<ými 1u!ln výml n itstro jllt i, pies.
ita mi a tancami. Poslod nó roi:nfky zns [B. a 9.] t oh to "nk n
majú n as leclu júr.e té my: ,,č o 10
komn r ntí htul ha" a "0 zvu k o·
ví'i j fn.rhe ". Výr. hovnli (((JJ1 Ce l' l.V
pre skoly II. c yl\ ltl ma jú u ž JVÍ.·
roč n ejš lt~ obsn h ové za mnranin:
.,Zbor l< ora tór iu n opare" a
,,XX. sto ročie .n hllC!bn" . Koncer·
ly sa poriada j(t v Redu tH, ale
a j v clomoc h osvety [Dú bravka ,
Nivy, 'ľt·niivkll , Pe trzullm ), v Dome pionierov a ml&clel.e Kle·
menta Gottwa lda, alebo v Chfimlckých závocl ocll ] ura ja Di·
m itrova. Jedna t é ma sa zopak u.
je p ré všetky br atis lavské ško ·
ly [ poctia ro ční ko v) .
viť

tiéto p oduja tia - p r ipraAi vované
profesi on á lnymi hudobn9m i ume lcami LSlovens ký
filharmonický zbor, ~F Koš ice,
orchester , VUS, Chorea a ntiq ua,
v m inulom roku i Slove n ská Eil·
h a rmónia, Bratis lavs ké komo r né združen ie a sólisti operv
SND) - pomáha jú v es tetiCkom
vzdelávani mládeže, 1 keď je to
le n. jedna zložka celého k o m·
plexu p ôs obenia n a m lactež a
je j citový život.
B olo by dobré, k e by sa po·
dobným akciiim v enovalo
viace j ľ udí podobnéh o typu,
al<:ým je sk lada tei Ilja Hurnlk,
ktorý autor sk y, aj interpretač.
ne sp ája výchovný ko nce r t do
účinného celku, d oka zujúc, žn
podobné akcie sa da jú robi ť
tvorivo a kontaktovo.
-uy-
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PTed~azdová

beseda:

suca os ti
a perspektívach
sl o ens ke· hu by
(Dokončenie

z l. str.)

pokort aktuálny v Európe vo·
bec. RozširuJú sa dimcnzte skladieb - a kritik málokedy vte
dosť odvážne odpovedať poslucháčovi, či časov~ priebeh dieJa odpovedá obsahovému významu.
L. Mo kr ý:

]c správne, ak lcon.štatujcme
cenlrálnu úlohu kritiky, no bol
by som radšct, keby sme hovorili aj o publicistike a pedHgogtkc. Kritika je predsa len svojou povahou zameraná na trtedenif.l hodnôt vo vzťahu k tvorbc a Interpretácii. Naproti tomu ustavične rastie zástup rudl. ktor! maj(l záujem o hudbu
a pritom nesledujú dôsledne odborné hodnotenie. Myslím ::.l,
žu tak~ program, ako je Musica vtva v televízii, alebo kom•·nlát· na obale gromoplatne,
ma v11čš! spoločenský dosah
práve pre svot možný potenclonélny dosah. Mali by sme vytvárať v~ctky predpoklady pro
to. aby čo najvia c rudi sa ve,
novu lo úlohe prostredníka. Tym
miAko nepodceiluten'l funkci u
knttky. Veď svojím trieci(Jnfln
hodnot vytvára podmienky na
zvysovanie kvulily. Alo z hľa 
diska spoločenského významu
1e úloha prostt·ednika - akt!vnoho, Informovaného, zasv!lton6ho
ovoľél
dosaznojsitl.
2ill1, až na malé v~ntmky, chýba jú fudla, ktor! vedia plso(
tak, Rby to zaujalo široký
okruh čltaterov. Právo pt•cto
so m bol milo prekvapený, čil<O
novtná1'l nie výslovne hudobníci - dok1izall atrakt!vne
prihlfžlt
čitoterom
osobno&ti
sklaclater ov, súbory, BJIS a pod.
v masovom časopise Zivot. Obr1izkovó časopisy by som snáď
ešte postavil pred denn!ky, pretože maf(t povahu rodinného
č~tsoplsu. ktor~ sa obyčaine čí
ta v širšom kolekt!ve. A dvostotisfc luclf, ktor! sl prečltajú popu l[n·ny č lánok o BH S - to nie
le zRnedbatelné číslol Z tohto
hfndiskR by sme sa mohll dohndnM. že úlohu kritiky budemo chépoť len ako jeden čl1i
n ok publicistiky a pedagogiky
v nn lšir.šom zmysle slova. Pôsotnť ako aktivizujúci prvok je
nielen velká misia, al e at i st~
dôvod na to, aby člove k nemal
p oclf mái·nostl, zbytočnosti svojho :íivotného úsilia.

por.na]úctch, kedy tvorba prlniečo nové, kedy dochádza k syntéze, kriti k ov. k tor!
prinášajú k dlelčlm otázkam nové postrehy a vedia po r ovnávať
l to. čo autor prevzal z druhých kultúr a asim iloval v obohatenej podobe do svojho myslenia. K tomu treba mať š irok~
rozhlad. Roblme často veci, ktoré sít v Iných kultúrach už dávno vyriešenó, pretože tam boli
lepšte historické podmienky. K
tejlo - v dobrom zmysle chápa nej osvetovej či n nost! publicistu l kritika - treba mat lásku k veci. Rov nako nemám
rád ľudí. ktor! IMI na koncert
s pr·odsudkomi a s utvot'e n ~m
nonwnn~m názorom na autora.
Podľa m im čfm 'je kritik esteticky, Id eovo a ľudsky zrelšf, t9m Je väčš! predpoklad. že
ieho hodnotenie bude v~stiznó.
ná~a

Z. Mi ku l a:
Slélle mllm dojem, že to, o
hovorime teda otázky
kritiky - palria sfce do tejto
besedy, ale plody kriti ky by
pau·llt viac do časopisu, , ktor9
momen tál ne noml\mo. E!lte jedna zl\vAzná vec je v sítvislo~tl
s l<r1tikou: urohlém etikY. Aby
sa hodnotenia servírovali vkusne, Pl'ilom nie s kompromisom.
čom

T. U r sí n yo v á :
Prlkiáľtam

<;a k názoru. 'ie
o hudbe hy mali bvt Etutorskó. To znamonii , kužd9 z
nás by mat mat !<;tý štýl, svojsk ý rukopis. ktorý hy čitato ra
lákal, pripadne - l to te možné - vzhudzovPI v nom ncsúh tasnó sta novlsko. Na pokon l
kritik je ten subjekt - a na·
priek odllornému školeniu, obiektlvizuj(tclrn
prístupom
k
akejkoTvek lvorbo - tnte t·protačnoj aj sklitdatelsket vždy
u noha nutne~ ie 1 moment subjekt!vny. Nazvime to hocako n apriklad l schop n osťou vzru !>if Sil aj po J'ok och profesionálneho p!sanla o hudbe za všetk o
článkv

Z. N o v á

č

ek:

Plne slíhlasfm s t~m. čo hovorili obaja súdruhovia. Verfm,
že médzlčlánok medzi tvorbou
a konzumentom bude čím ďa ·
1Pt t~m viac v rukách dobr~ch
snro~trnd k ovateľov. Napriek to
mu by ~om rád podčiarkol myš.
lienku, že te velmi šťastná tá
kultúra, ktorá má nleko!ko erua ovanýcb ŠQič ki>VýC h kritikOV,

Z. Ml k 111 a:
Nemusfme !sť ani na medzinárodné kolbištia. Naše diela
sa nedostávajú vo väčšom percentuálnom zastúpen! ani do
Ciech. A opačne - na Slovensku sa hrá málo českej s(tčas
nct tvorby. Ztvot nestojf, vzni·
ká st1ile nová hudba, vedra n et
je 1 odkaz m inulosti, takže ru dia, k tor! majú na starost! repertoárovú politiku, stoja často
pred Ctlohou akejsi selekcie, výberu toho. čo treba uplatni!. To
je velmi zložití! téma.
L. Mo kr

f:

Oso bne nemám pocit, že by
sa slíčasnej českej hudby hralo
málo. Ak konfrontujeme to, čo
rob! každý slo vensk~ orcheslet', ale l ZSS v rámci svojej
medzizvllzovej spolupráce, zdá
sa mi, že máme dost solfdny
prehlad o vedúcich osobnostiach českeJ súčasnej tvorby.
Len v SF sa v pos lednom roku hrali kľt1čové diela
skladby Pauera, Zelezného Mateja, Fiosmana a pod. Opa Čn~m
smerom je výmena hodnôt už
nie taká úplná - napriek tomu ni e te sitnllcJa vhodn1i na
to, aby sme nncl r1ou pl akali. V
každom prípade sfthlas!m s tym,
že sú tu rezervy. Iná je otázkA o p llsobonť našej hudby vo
svete. Prestali sme udržiavať
k ontakt s t~m . čo je vonku a
ochabli sme v .šfren! našej hud·
hy za hr·anlcaml. Má to i svote objelctfvne prlčlny, ale myslfm, žo dnes by sme t(tlo úlohu
mali dať, ako jednu z hlavn~ch
nielen pre náš Zväz, ale at pred
perspelc tfvne sn formujúc! medzlzv11zový orgán. Skladatelia z
NDR maj ú zmluvy a dohody o
vzájomnom šfren! svojej tvorby
so Svédml, F!nmi, Rakúšanmi,
Francúzmi ... U nás takéto kon.
takty mafú tedlne splsovatelta.
Je teda sprl\vne. k eď hovorime
o potrebo otvori( okná do sveta - ale oboma smermi: ni elen aby sme dovážali tvorbu
ate tu aj vyvážali. Dat také pod~
mlenkv, ahy sa na ša tvorba stala známou vo svete, lebo čo
nie je známe, o to nie je záujem. K tomu potrebujeme proSll'ecln!kov - ludf ČO budú tleto úloh y vedieť plniť. Možno v
tomto stojl me znova nA začtat
ku. lebo podobn~ch propaglltorov a prostredníkov treba vvchovať nielen po odbornej,
ole aj charakterovej stránke.
Treba prejednať, ak~ te systóm
propagácie nnšet tvorbv a určit presnejšie miesto fednotltvým inštitúciám. Dnes Ich sfce
máme už n lek olko, ale ich mechanizmus zatial
nefunguje
uspokojivo.
Z. No v á č ek:

Z. Mi k ul a:
Ocl kritika sa neočakáva len
odborné vzdelanie, ale ešte dve
vrel: Láska k tvorbe a vynalieZliVv~t. Niekedy sa nevtem zbaviť dojmu. že ludta, ktor~m bolo Pr isúdené p!soť o nejakom
diele. či výkone. prichádza jú
na koncert s blokom a ceruzkou v ruke - ale bez srdca,
prosto vo forme sudcu. To je,
mvsllm, nie dobro. Láska k tomu. čo budem po sudzovať , je
vnľmi potrebná rovnak o ak o
fandenie všetkl\mu novému, čo
rnám možnosť posildiť a dnť k
cl ispoziri l prost l'f!dnfcl v om svojich vedomost! čitaterovi časo
pisu. To te jedna vec. Druhou
vecou je nópaditosť, rozmanitost forlom, ktorými Informáciu
a ltodnotenie odovzdávam. Rovna ko ml chýba lo, čo nazývame
, .11utorsk~ št~l", t. 1. aby som
vPCI:>l, :Y.o ton, alebo onen autor
má svojsl<~ rukopis a ta s dych tlvo~<f'ou budem očllkilvať, aké
osobné postrehy ml prinesie na
st rtlnkach časopisu.

p!lleme'j o tom, ak á je uroveň
v oblasti súčasnej hudby napr.
v
niek torých soclallstlck~ch
krajinách. Zdá sa ml, že by takáto k onfrontácia a užšie lwn·
takty neboli no škodu veci, pre
skladatorov - 1 kritikov.

Ladislav Mokrý

nové, progres!vne, alé at za to,
čo v nás vyvoláva negat!vno
pocity. Etika je vec velmi dôležitá, no niekedy v snahe byt
prll!š spôsob n~ml stávame sa
alibistlck~ml.
Na čo mysUm.
Akoby sme sa báli Istých mien
a potom dochádza k situácii, že
v kuloároch sú Iné názory na
tvorbu, aké sa prejavia v novinéch. To zásadne odporuje
pozladAvke na otvorenú marxlsllckQ kritiku. Samozrejme, ne·
dá sa to odstrániť zo dňa na
del'\. a treba k tomu vera statoč
nosti, vnútornej slly, no l dob·
r~ch nervov. V poslednom obdob! sme častejšia p!sali v na·
šom časopise o premiérach diel
11 vid! sa ml, že všetkv boli vy
n ika jú ce, jedinečné. pr!nosné.
Možno by IU veľa pomohla konfrontácia s cudzinou. OsobnP
mi velmi ch~ba možnosť v~
meny hudobných hodnôt v eu
rópskom kontexte. Málo diel
nás reprezentuje v cudzinc málo vieme (l my, čo o hudbe

V posledných rokoch sme v
HZ zareglstrova li a hodnotili
pomerne širokú tvorbu. Ale ak
by st chcel človek obnoviť určité zážitky a hľadať .špičkové
hodnot y, tak to nie je až tak
lahké. Ukazuje sa, že vysokej
umeleckej kvality nie Je dostatok. Vera sa plše, veľa komponuje, je .širok ý f t•ont skladateľov . stále nov~ch absolventov,
a pritom a le Ide o špičkové kvality, nie je to až také ružové.
Zdá sa mi, že pre najbližšie
obdobie bude lodnou z hlttvn~ch úloh, aby sa hlbšie a na
viacerých príkladoch fakttcl\y
dol ožilo, čo je to tá reálna
predstava o kvalite. Nebojme
sa povedať, že niekedy vznikajú diela vyslovene epigónske,
skllldby, ktoré akoby boli polotovarom, opusy, ktoré prlpo.
mfnafú tvot·bu nap!sanó už pred
ro k mi, ktorá bola možno vtedy
verk~m prínosom, no dnes sa
predsa len hodnotový systém
rozvinut ďalej. Máme skladby l
také, ktoré nápadne koketuj(J
s t~m. čo sa dialo, alebo deje
kdesl v zahranič!, no vznlkaf(J
aj beztvaré kompozťcle - bez
osobitého rukopisu skladateľA.
Určite v najbllžš!ch 3-4 ro·
koch bude boJ o kvalitu rásf a
v tom bude mat velké poslanie práve krHlka.
z . .1.\1 i k ul a:
Ja nemám pocit, že by sa p!
salo vera. An! sa nestretávam
prt práci na Zväze, alebo v
SITF s tvorbou. o ktorej by sa
dA lo povedať , že te vyslovene
zlá. Dnes prichádzajú ,Jla trh"
ludla predsa l en s tak ~m die-

lom. na ktoré sú ochotnf sa
podp!sat. Prečo sa nám zdá, že
bolo tohto role u vera premiér?
Aj z t~ch jednoduchých prlčln,
že mame k dispozicii overa viac
umeleckých tolios. Ak sme mo
11 donedávna jedno kvarteto,
dnes pracujú s(Istavne 3-4.
Alebo mladé Bra ti slavské dychové kvinteto ... Svojou existenciou tieto telesá lnšplrulú
fud!, aby p!sali. Je tu skOr explózia
mlad ~ch
koncer ln~ ch
umelcov s vefml dobrou úrovľlou. V poslednej sezóne sa dostali do koncertn~ch stenf aj
diela, ktoré vznikli v posledn~ch rokoch. Mnohó skladby
zasa neodzneli práve v minulosti preto, že nebolo komorných telies. Za velk~ problém
považujem to, že diela nemajú
dostatočnú reprfzovost. Ved ak
odznie premiéra v SF vo štvrtok a piatok, obyčajne sa už
nedostane na program pokiaľ nle je v nejakej štastnej
konštelácii. A rozhlas? Ak pes.
nlčka zaznie nlekolkrát denne,
sy m fonické dielo 1e vo velkej
nev~hode, čo sa t~ka rcprízovosti, aj nočn~ch termfnov vysielan ia súčasnej hudby. Potom
sú veci realizačné. Od napísania diela po prvé odznenie tre-

Z. No v ii! i k :
Pred záverom by som znova
apel oval na kvaUtu dobr.á
kvalitu. .V.:ed úroveň národných
kultúr sa odvodzuje predovset.
kým z vrcholných, nafvýznam ·
nejších diel, ktoré sú spolu·
tvorcami estetických kánonoY
národa. Z hladiska t~chto kritéri! sa potom posudzujú skladby ostatné, ktoré majú aj Isté
problémy - čl už po stránke
kompozlčno-technlckej, alebo ."
zmysle národného cftenia, čl ."
nedostatočne zvládnutej téme;
sujete atď. A v tomto zmysle
mám pocit, že kvantita v minulosti prevyšovala kvalitatfvne
p rfnosy.

Z. Mi k u l a:
Dnes sme e.šte velmi málo
hovorllt o najmladšej sklada.
telskej generácii, ktorá je vermt životaschopná. Ja by som
nehovor11 o epigónstve, ale sd
Ich diela nfe špičkové - vzhl adom na Ich vývoj ani n emôžu
byť. V tvorivom procese sú dl·
bé mučivé roky, počas ktor~cti
sa musí talent dopracovať k
svojsk ému rukoptsu. Bolo by
dobré; k eby títo mlad! malt č o
najväčšiu konfrontáciu s obe•
censtvom a prakticky st overo.
valt svoje äiela u koncertn~cli
umelcov; ktort Im môžu z Iné·
ho stanoviska povedať, č o je
únosné p ri interpretácii. To 18
'ú žasný servis m l adému autorovi.

'rJ:. MO J(r f:

Zdenko Mikula

ba minimum rok ~akaf: medzi.
t~m s(I v~robné lehoty na opisovan ie partov, čas ven ovaný na
štúdium a tak skladateJ v
návale ďalšej práce pomaličky
už aj zabudne na atmosfóru, v
ktorej dielo tvoril.
T. U

t'

sf n y o v á:

Nenaučili sme sa správne robiť z premlé1· slovensk~ch diel

udalosti. To je velká chyba. A k
pôvodné dramatické dielo rezonuje svojim titulom v čltate
loch od Bratislavy po Koš ice
- hoc! sa nczQčastnili premiéry, sl ovenská skladba znpnd nc
v be~nom repertoári orchestra,
alebo súboru, zaregistruje ju
iba zopú1· nadšencov a mnoh!
pravideln! návštevníci abonentn~ch koncertov dokonca z jeJ
pt·odukcie odfdu.
L. 1\I o kr ý:
Vytvorila

sa

tu zaujímavá
to slovenskej
tvorby dosť, uleho málo? Nochcem robiť sudcu. Ale nepochybne na realizáciu diel pôso.
hla at takó ohjektlvne faktory,
ako le v~roha nolov~ch materiálov. To mO,eme ťažko zme·
niť. K otázke roprfzovostl: 1 v
minulosti sa lvorba uvádzala v
širšom rozsahu. než ju život
Pľirodzenou selekciou vytriedil.
Ukázalo sa, že ak sa slovono;ké
dielo vvdarí, nie te problém ho
roprfzovat. Dokazujú to warcha lovci so skladbami Suchm1a
a Moyzesa, Mikula sám má autorskt' skúsenost s Bra tlslavským kvartetom, ktorá dokazuje, že keď sa dielo stretne so
Zlllnteresovan~mi
lnterpt•etmi.
uvádzaj(! ho často na koncertnom pódiu. Ale vedel by som
menovať aj orchestrálne dleia,
ktoré odznel! konkrétne v
SF - viac ako dvakrát. Myslím,
:Y.e jé Iba optlck~m klamom, ak
dávame' do súvislosti vznik
tvorby so vznikom vlacer~ch
telies. Je tu l problém adres·
nosti tvorby. Mal! by sme postavit otázku tak, nakolko sa
podporuje proces selekcie hodnOt z danej kvantity. V tom·
to ohľade máme ešte stále zá
hrany a botfme sa povedať prfo;.
nefšle súdy. Naprfklad nie
vždv je všetko také, aby sme
to mohli považovať za udalost
Ale tam. kde cftlme, že by to
11dalo sťou mohlo byť, zase ne
vvtvát·ame pre to atmosféru. lf'
akousi slovenskou chorobou, že
sme sa naučili všetko brať Ja'xne.
rôznosť ntlzorov:

\Vrátim sa ešte IC otázke Kvan-t1ty tvorby za posledné roky,
Mne vcel k u nevadl, žé nemá·
me každý rok nejaké nové veTké orchestrálne dielo ved
to an! nte je vždy možné: sfi
roky 'úrodné a tvorivo meneJ
plodné. Nezabúdajme, že mámi
sk ladateľov, k tor[ sa aj špeclallzujťi. Spomeiíme takého Cik.
kera, ktorý je velmi aktfvny
skladatei, no predsa teh o vnú·
tornou záležitosťou sú opery a
to znamená 3-4 roky práce,
A opät k tej adresnosti: do IsteJ
miery sn sta lo ster'eotypom;
rorsfrovat žánre a druhy, kto·
ré sa tracl ič ne p ovažujú za váž·
n e, al e nemajú vždy širok~ spo.
ločensk~ dosah, šancu spalo·
čensky
sa uplatniť. NeusU'ilE!
skloňujeme, že nem1ime
dosť
úžitkov~ch skladieb. A predsa
Iudla radšej plšu kvartetá, alP.bo ~ymfónle. nel' vec. o ktoreJ
dopredu vedia. že by mala spo·
ločensk~ ofelct. Vytvoril sa a
neustále cled!me ak~sl hodno·
tav~ rehrlček, ktor~ už te nežf.
votn~. Osohne sl myslfm, že vy.
niknjúca skladba pre LQčnlcu;
či SĽUK lc villC. Ako priemerné
trlo. alebo Iné komorné dielo.
No 111!) hl"l'at·chla sklndll lnTov
to niečo iné, než hiPrarchla
«Pn ločensk~ch potrieb. Skorla,
Vr.fko~t au1or11 spočťva n!Plc n
v talente, ale l v tom, že sl
nvedomf, čo je potrebné prP. teho dobu - napokon t to. čo te
r!lAllzovatrTné R čo ovp lvvn(
myc;lente nnjvtičšleho okruhu
po~luchM!ov.

Z. No v á l! ek:
RedakciA pozit!vne hodnotí
besedn na spomfnanú tému. vfta rad námetov a
ďalšie podnety pre rozvot našho hudobného života. Ukazujä
sa, že prolltemutlka hudotmot
kritiky a žumallstlky vôbec t'EI
v popred! a tvorcom i k1•1tikom
7.liložf na tom, ally sa kritick~
front ďalej formoval, ujasňoval
sl estetické katogól'ie, vyhraňo·
val mravn~ proľll a ešte závažnejšie ovplyvňoval
pozlt!vnu
cestu našet hudby. Hoci sa na
niektoré otázky rozchádzali nAzory, ponecháva redakcia túto
názorovll rozdielnosť a predpokladá, že v niektor9ch z budúcich článkov sa k tetto závažnej problematiko ešte vráti. Beseda tiež ukáza la, že v našom
hudobnom živote existuje viac
cfalšfch otázok, ktoré treba v
predzjazdovom obdobr ujasňo
rr!dllkčna

vať,

-1-

